Hälsoteket
Program hösten 2022

Stöd för dig som vill må bättre. Det krävs ingen träningsvana
eller förkunskap och alla aktiviteter är gratis.
www.goteborg.se/halsoteketvaster

Välkommen
till Hälsoteket
i Väster
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Vi är till för dig som vill
skapa en bättre hälsa.

Programpunkter
med trädsymbolen
sker utomhus.

Höstens program innehåller workshops, föredrag,
fysiska aktiviteter och kurser. Här finns stöd för
att sluta röka och snusa, sova bättre och stressa
mindre, hälsorådgivning med mera. Vi erbjuder också
föräldrainformation och öppna träffar. Om en aktivitet
skulle bli inställd eller om programmet ändras finns den
informationen alltid längst ner på Hälsotekets hemsida
under rubriken Aktuellt.
Vår målsättning är att stärka och förbättra hälsa och välbefinnande hos
dig som invånare och att minska risken för livsstilsrelaterade symptom
och sjukdomar. Våra uppdragsgivare är Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och socialnämnd Sydväst, Göteborgs Stad.
Vi samarbetar med vårdcentraler, tandvård, Frölunda Kulturhus,
Frölunda bibliotek och många andra aktörer.
Vi som arbetar på Hälsoteket i Väster:
Linda Olegård, hälsoutvecklare
Maria Alberetto, friskvårdsterapeut
Katarina Gustafsson, fysioterapeut
Sofia Lindstedt, hälsovägledare
Martin Lilja, hälsovägledare
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ÖPPNA TRÄFFAR

Må bra-träffar

När livet värker

Öppet forum för otvungna möten.
Ledarledda träffar med korta föredrag
på olika teman. Ledare: Hälsotekets
friskvårdsterapeut

Välkommen till sex fristående träffar om
smärta i kropp och själ. Vi pratar om vad
i livet som värker och hur vi kan hantera
det. Du kan delta aktivt under träffarna
eller bara sitta och lyssna. Du kan vara
anonym. Ledare: Hälsotekets
friskvårdsterapeut.

Onsdagar kl. 16, cirka 1,5 timme
31 augusti–7 december
(ej 21 och 28 september)
Frölunda Kulturhus, Konferensrummet
Grupprummet 19 oktober

Till våra öppna
träffar behövs
ingen anmälan
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Torsdagar kl. 10–12
Frölunda Kulturhus, Konferensrummet

15 september
6 oktober
27 oktober
10 november
24 november
8 december

Värk och smärta
Mänskliga behov
Att sätta gränser
Katastrof eller utmaning
Ansvar – empowerment
Självkännedom, självkänsla och självförtroende

FÖRÄLDER OCH BARN

Har du barn 0–1 år? Välkommen till vardagstips och inspiration
för dig och din baby. Boka gratisbiljett i receptionen på Frölunda
Kulturhus, 031-366 27 25 eller på ticketmaster.se. Fika ingår.
I samarbete med Frölunda bibliotek. Babyn och du hålls på
Frölunda bibliotek, sagorummet.

Babyn och du
Matglädje
Tisdag 4 oktober kl. 10.30–12
Maria Tingdal från Johannesvårdens
barnavårdscentral inspirerar dig att
skapa matglädje för babyn och hela
familjen.

Babyn och sömnen
Tisdag 25 oktober kl. 10.30–12
Maria Åkesson från Johannesvårdens barnavårdscentral pratar om
hur sömn fungerar och ger tips om
bättre sömn för din baby.

Boktugg!
Tisdag 22 november kl. 10.30–12
Gertrud Widerberg samordnare
för Bokstart Göteborg, talar om de
yngsta barnens språkutveckling.
Tips på hur boktugg blir till en
mysig stund med ditt barn och
samtidigt något mycket värdefullt.
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FÖRÄLDER OCH BARN

Stark efter graviditet

Öppna förskolan på Familjecentralen
Opaltorget, Tynnered
Fredagar kl. 10–11.30, 2 tillfällen
30 september Vi pratar om kroppen och
träning efter graviditet.
14 oktober MammaBaby-träning,
övningar att göra själv eller tillsammans
med sin baby. Ledare: Hälsotekets
fysioterapeut. Anmälan till öppna
förskolan, 031-366 47 03.

Babymåleri

Torsdag 29 september
kl. 11.30–12.30 eller 13.30–14.30
Fredag 30 september
kl. 11.30–12.30 eller 13.30–14.30
Vi målar med ätbara färger. Ta med
ombyte, oömma kläder, tvättlapp och
handduk.
Samling i Sagorummet på biblioteket.
Begränsat antal platser. Boka gratisbiljett,
från 5 september, i receptionen på
Frölunda Kulturhus, 031-366 27 25 eller
på ticketmaster.se.
I samarbete med Frölunda Kulturhus.

Barnvagnspromenad och
träning för nyblivna föräldrar
Se sidan 11.
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Öppna förskolan på Familjecentralen
Trädet, Frölunda
Tisdag 15 november kl. 14–16
Vi pratar om kroppen och träning och
efter graviditet samt prövar enkla
övningar att göra själv eller tillsammans
med din bebis. Ledare: Hälsotekets
fysioterapeut. Anmälan till öppna
förskolan, 031-367 64 91.

BABYN OCH DU
Vandringarna
finns även inlästa
på lättläst svenska.
Några även på
somaliska och
arabiska.

Vandringar med
digital guidning
Lär dig om historia och arkitektur
i dina kvarter
Lyssna på vandringen i din smartphone i appen Libby.
Logga in med ditt bibliotekskort.
Kartor och mer information hittar du på
goteborg.se/halsoteketvaster
Hälsoteket i Väster i samarbete med
7
Kulturförvaltningen/Frölunda bibliotek

FÖRELÄSNINGAR

Alkoholvanor bland dagens
äldre – Hur dricker dagens
70-åringar jämfört med
tidigare generationer?
Onsdag 12 oktober kl. 16
Frölunda Kulturhus, Lilla salen

Under de senaste decennierna har
alkoholkonsumtionen minskat i Sverige
i alla åldersgrupper, med undantag för
gruppen över 65 år. Felicia Ahlner är
doktorand vid Göteborgs universitet
och forskar om alkoholvanor hos äldre.
Baserat på material från H70-studierna,
hälsoundersökningar på 70-åringar
utförda i Göteborg, kommer Felicia att
berätta om hur alkoholvanorna hos äldre
ser ut idag och på vilket sätt de ändrats
jämfört med tidigare generationers.
Föreläsningen kommer också ta upp
möjliga anledningar till att det ser ut som
det gör samt risker med ett ohälsosamt
alkoholbruk.
Föreläsning i samverkan med Äldre samt
vård- och omsorgsförvaltningen.
Boka gratisbiljett i receptionen på
Frölunda Kulturhus, 031-366 27 25 eller
på www.ticketmaster.se.
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Stötta barns språkutveckling!
Torsdag 20 oktober kl. 17.30–19
Frölunda Kulturhus, Lilla salen

Alla barn behöver språkstimulans men
en del barn behöver det extra mycket!
Under en inspirerande föreläsning med
Elvira Ashby får vi lära oss mer om språkstörning samt hur vi med enkla strategier
och språklekar kan stötta förskolebarn
att utveckla exempelvis språkförståelse,
ordförråd och uttal.
Elvira Ashby är logoped med lång
erfarenhet av att arbeta med barn som
är sena i tal- och språkutvecklingen, hus
logoped på Hatten Förlag och författare
till de språkstimulerande bokserierna
Ajja & Bajja och Snicksnacksnoken samt
fackboken Språkstimulera mera!
Föreläsning i samverkan med Frölunda
bibliotek.
Boka gratisbiljett i receptionen på
Frölunda Kulturhus, 031-366 27 25 eller
på www.ticketmaster.se.

FÖRELÄSNINGAR

Engångsbokcirkel om Frida
Boisens roman Berätta aldrig
det här
Onsdag 26 oktober kl. 18

Hälsoteket och Biblioteket bjuder in till
boksamtal kring romanens vilja att bryta
tabun att tala om suicid och psykisk
ohälsa i nära relationer. Romanen finns
att låna på biblioteket. Frida Boisen
kommer till Kulturhuset 10 november
klockan 18 och berättar om boken.
Anmälan till bokcirkeln: 031-366 28 64.

Diabetes och hjärt- och
kärlsjukdomar

Onsdag 9 november kl. 18–19.30
Frölunda Kulturhus, Lilla salen
Katarina Eeg-Olofsson, överläkare
vid Diabetescentrum Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, föreläser om
hur man kan påverka sitt blodsocker
och allmänna hälsa med mat,
motion och medicin.
Boka gratisbiljett i receptionen på
Frölunda Kulturhus, 031-366 27 25 eller
på www.ticketmaster.se.

Anmälan
krävs till alla
föreläsningar

Psykisk livräddning – att
skapa större trygghet kring
ämnet självmord
Torsdag 17 november kl. 18–20
Frölunda Kulturhus, Lilla salen

Om någon drabbas av hjärtstopp finns
hjärt-lungräddning (HLR), men hur gör
vi för att hjälpa när någon mår psykiskt
dåligt?
Psykisk livräddning (PLR) tar upp vad vi
som medmänniskor kan göra när vi möter
människor som har tappat livsviljan eller
befinner sig i en kris. Hur kan vi prata
om det som känns svårt och tungt? När
är det akut läge och hur kan vi hjälpa
någon vidare? Föreläsare: Linda Flood,
Suicidprevention i Väst.
Boka gratisbiljett i receptionen på
Frölunda Kulturhus, 031-366 27 25 eller
på www.ticketmaster.se.
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FYSISK AKTIVITET

Här har du möjlighet att komma igång med träning med hjälp av
våra fysiska aktiviteter. Aktiviteterna ökar inte i intensitet och du
kan komma med när som helst under terminen. Ta på dig kläder
som är sköna att röra sig i. Kom gärna ombytt för att undvika
trängsel i omklädningsrum.
Återhämtning i naturen

Bålstabilitet

Att vistas i naturen har en lugnande
effekt. I naturen får vi vilsamma sinnes
intryck som sänker våra stressnivåer
och ger återhämtning. Vi går tillsammans
till närliggande natur där vi testar olika
tekniker för mental och fysisk avslappning.
Aktiviteten sker i skog och på stigar.
Vid dåligt väder ses vi inne på Frölunda
Bibliotek i Sagorummet. Ledare:
Hälsotekets hälsovägledare.

Övningar för att ge styrka och stabilitet
åt mage och rygg. Inget insläpp efter
påbörjat pass. Ledare: Hälsotekets
friskvårdsterapeut.

Måndagar kl. 11–12.00
29 augusti–31 oktober
Samling nedanför trappan till Frölunda
Kulturhus

Måndagar kl. 12–13
22 augusti–12 december
(ej 19 och 26 september)
Frölunda Kulturhus, Lilla sporthallen

Utegympa i Positivparken

Måndagar kl, 14.30–15.30
15 augusti–10 oktober
Positivparken, stora gräsmattan vid
lekplatsen, Frölunda
För dig som vill komma igång med träning.
Gympa är rörelser till musik för kondition,
styrka och rörlighet.
Vid regn anpassar vi träningen till vädret.
Ledare: Hälsotekets fysioterapeut.

Till våra fysiska
aktiviter behövs
ingen anmälan
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FYSISK AKTIVITET

Kroppsmedvetandeträning
För dig mellan 16 och 65 år
Tisdagar kl. 10.30–12
30 augusti–13 december
(ej 1 november)
Axelhuset, A-salen

Mjuka rörelser med uppmärksamhet
på kroppen och andningen. Vi övar på
att känna skillnad mellan aktivitet och
avspänning i kroppen. Passar dig som
upplever stress eller smärta.
Ledare: Hälsotekets fysioterapeut.

Dansinspirerad träning
Tisdagar kl. 12.30–14
6 september–13 december
(ej 1 november)
Ungdomens hus 1200 Kvadrat,
Sporthallen

Följ med på en dansresa jorden runt till
världsrytmer, bra för både kropp och
själ. Förbättrad kondition och avspänning
får du på köpet. Nya deltagare har
företräde. Ledare: Heléne Olivegren,
fysioterapeut/dansinspiratör

Dans till afrikanska rytmer
Onsdagar kl. 10–11
14 september–14 december
(ej 2 november)
Tynneredsskolan, kulturskolans
ingång Korsåsliden 33, Danssalen
en trappa upp

Dans till afrikansk musik, med inslag av
Grounding. Lustfyllt och pulshöjande.
Ledare: Hälsotekets fysioterapeut

Barnvagnspromenad och
träning för nyblivna föräldrar
Onsdagar kl. 11.30–12.45
31 augusti–14 december
Samling utanför Familjecentralen
Opaltorget, Tynnered

För alla föräldrar med barn i barnvagn
eller bärsele. Vi promenerar och gör
lätta övningar för att stärka kroppen.
Ledare: växelvis Hälsotekets
hälsovägledare eller fysioterapeut
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FYSISK AKTIVITET

Cirkelträning

För dig mellan 16 och 65 år
Onsdagar kl. 12–13
31 augusti–14 december
(ej 2 november)
Ungdomens hus 1200 kvadrat,
Sporthallen
Cirkelträning är en träningsform där
styrke- och konditionsövningar
kombineras. Varje övning utförs under
en begränsad tid för att sedan byta
till nästa övning. Ledare: fysioterapeut.

Starta upp-gympa för män
Onsdagar kl. 13.45–14.45
31 augusti–14 december
(ej 2 november)
Ungdomens hus 1200 Kvadrat,
Sporthallen

För dig som vill komma igång med
träning. Gympa är rörelser till musik
för kondition, styrka och rörlighet.
Ledare: Hälsotekets fysioterapeut.

Kondition och styrka

För dig mellan 16 och 65 år
Torsdagar kl. 10–11
1 september–15 december
(ej 3 november)
Ungdomens hus 1200 kvadrat,
Sporthallen
Kom igång med träning! Övningar för
styrka, kondition och rörlighet.
Ledare: Hälsotekets fysioterapeut.

Avslappning

Torsdagar kl. 11–11.45
1 september–15 december
(ej 3 november)
Ungdomens hus 1200 Kvadrat,
Dansstudion
Lär dig att hitta balans i livet med hjälp
av återhämtning. Vi testar olika tekniker
för mental och fysisk avslappning som
till exempel medveten närvaro, meditation och kroppsmedvetenhet. Ta med
dig tjocka strumpor om du lätt blir kall.
Det går bra att börja när som helst under
terminen då alla tillfällen är fristående.
Ledare: Hälsotekets hälsovägledare.
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FYSISK AKTIVITET

Lugn träning

Starta upp-gympa för kvinnor

Lugn träning för hela kroppen. Vi växlar
mellan sittande och stående övningar.
Passar även dig som har ont i kroppen.
Ledare: Hälsotekets fysioterapeut.

För dig som vill komma igång med
träning. Gympa är rörelser till musik
för kondition, styrka och rörlighet.
Ledare: Hälsotekets fysioterapeut.

Avslappning online

Gymintroduktion

Torsdagar kl. 11.30–12.30
1 september–15 december
(ej 3 november)
Ungdomens hus 1200 kvadrat,
Sporthallen

Torsdagar kl. 12.20–12.50
1 september–15 december
Via länk på Hälsotekets startsida
goteborg.se/halsoteketvaster
Lär dig hitta balans i livet med hjälp
av återhämtning. För dig som vill delta
hemifrån eller på lunchtid. Vi testar
olika tekniker för mental och fysisk
avslappning. Vi ses digitalt via Teams.
Ledare: Hälsotekets hälsovägledare.

Torsdagar kl. 13.30–14.30
1 september–15 december
(ej 3 november)
Ungdomens hus 1200 Kvadrat,
Sporthallen

Torsdagar kl. 15–16.30
1 september–15 december
Ruddalens idrottscentrum
För dig som är intresserad av att prova
på gymträning. Du får hjälp att lägga
upp din träning. Max tre tillfällen per
person. Ledare: gyminstruktör.

Balett för alla

Fredagar kl. 10.30–11.30
2 september–16 december
(ej 4 november)
Ungdomens hus 1200 Kvadrat,
Teatersalen
Gammal som ung – alla kan dansa balett!
I en lugn miljö stärker vi våra muskler,
förbättrar hållning, rörlighet och balans
i kroppen. Vi utför mjuka rörelser på
ett kravlöst och roligt sätt till klassisk
musik. Ta med mjuka inomhusskor eller
antihalksockar. Ledare: fysioterapeut/
dansare.
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KURSER

Anmälan till alla kurser, se telefonnummer vid respektive
kurs. Om inget annat anges hålls kurserna i eller i närheten
av Frölunda Kulturhus. Kurserna är anpassade för vuxna.
Tobaksavvänjning
Sluta röka eller snusa med hjälp av
coach i grupp eller individuellt. Ledare:
Hälsotekets tobaksavvänjare/friskvårdsterapeut. Anmälan: 031-366 28 64

Lär dig cykla

Hålls i Tynnered
En kurs för dig som är vuxen och ännu
inte kan cykla. Du får lära dig grunderna
i att cykla på ett trafiksäkert sätt.
Anmälan: 031-366 26 88.
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Längtar du efter
att gå ner i vikt?

Måndagar kl. 14–15.30, varannan vecka
Onsdagar kl. 14–15.30, varje vecka
Start 10 oktober, pågår till 7 december
För dig som har BMI 25 eller mer. Tema
träffar varannan måndag och gruppträffar varje onsdag med samtal och
coachning om kost och fysisk aktivitet.
Ledare: Hälsotekets friskvårdsterapeut.
Anmälan: 031-366 28 64.

KURSER

Stressa mindre – sov bättre
Torsdagar kl. 16.30–18.30
10 november–15 december

Läs och må bra

Tisdagar kl. 10–12,
varannan vecka, fem tillfällen
Start 11 oktober, pågår till 6 december
Vi läser romaner, noveller eller dikter
i syfte att främja hälsa och välbefinnande.
Ledare: Hälsotekets friskvårdsterapeut
och bibliotekarie Anna Lewin.
Anmälan: 031-366 28 64.

Samtalsgrupp om livet
och vad som upplevs
som viktigt för oss

Tisdagar kl. 10–12,
varannan vecka, fem tillfällen
Start 18 oktober, pågår till 13 december
Ledare: Hälsotekets friskvårdsterapeut.
Anmälan: 031-366 28 64.

Anmälan
krävs till alla
kurser

En kurs för dig som vill ha verktyg för
att bättre kunna hantera stress, förbättra
din sömn och som vill veta mer om hur
du kan påverka din situation genom
levnadsvanor, återhämtning, självkänsla,
gränssättning och självkännedom.
Ledare: Hälsotekets hälsovägledare.
Anmälan: 031-366 26 88.

Är du nyfiken på att
bli hälsoguide?
Som hälsoguide kan du prata med andra
om hälsa, ge lätt information om hälsa
och guida till verksamheter som är bra
för hälsan.
Steg 1 är en introduktionskurs för dig som
vill veta mer om hälsa. Efter kursen kan
du anmäla dig till Steg 2, hälsoguides
utbildningen, där vi övar på att prata om
hälsa med andra. För att gå kurserna
ska du bo eller ha sysselsättning (jobb,
utbildning, förening eller församling)
i sydvästra Göteborg. Du ska kunna läsa
och prata svenska och vi ser helst att du
har ett annat modersmål än svenska.
www.goteborg.se/halsoguidevaster
Anmälan: 031-366 26 88 eller
halsoguide@socialsydvast.goteborg.se

15

STICK- OCH BRODERICAFÉ

Ta med ditt handarbete och träffa andra med samma intresse.
Få tips och dela med dig av dina erfarenheter. I samarbete med
Frölunda Kulturhus. Värdar och inspiratörer: Margareta Leisjö
och Åsa Hansson.
Måndagar kl. 17.30–20

Torsdagar kl. 12–15

29 aug

Information om höstens tema,
lettisk fläta

Ta med eget material. Sticka, virka,
brodera eller skapa på andra sätt.
Inga teman, vi inspirerar varandra.

5 sep

Lettisk fläta, tunisisk virkning

12 sep

Turkisk virkning, färglära

19 sep

Färglära

26 sep

Göra eget mönster

3 okt

Göra eget mönster,
handledsvärmare

29 augusti–12 december
Frölunda Kulturhus, La Bamba
Dagens tema presenteras cirka kl. 18.30

16

10 okt

Handledsvärmare

17 okt

Flätstickning utan hjälpsticka

24 okt

Flätstickning utan hjälpsticka,
mosaikvirkning

31 okt

Mosaikvirkning, sticka
fingervantar

7 nov

Sticka fingervantar,
sticka tumvantar

14 nov

Sticka tumvantar,
sticka fuskpolo

21 nov

Sticka fuskpolo

28 nov

Restgarnsprojekt

5 dec

Restgarnsprojekt, unfinished
objects (UFO)

12 dec

UFO, avslutning

1 september–15 december
Frölunda Kulturhus, Caféet

RÅDGIVNING

I Hälsotekets hälsohörna, innanför entrén till Frölunda bibliotek,
träffar du olika rådgivare kostnadsfritt och anonymt.
Här finns också hälsolitteratur och informationsmaterial.
Ingen tidsbokning om inget annat anges.
Celiaki

Måndagar kl. 11–13
12 september, 10 oktober, 14 november
och 12 december
Celiakiföreningen i Göteborg informerar
om CELIAKI (glutenintolerans) och
föreningsarbete.

Personligt ombud

Måndagar kl. 13–14.30
5 september, 3 oktober, 7 november
och 5 december
Samlas tomma mjölkpaket på matbord
och diskbänk? Ligger nästan alla kläder i
tvätten? Mår du dåligt? Tillsammans med
Personligt ombud från Bräcke diakoni
undersöker vi vilken hjälp som finns att få.

Juridisk rådgivning

Tisdagar kl. 17–18.40, 20 minuter
per person.
6 och 20 september, 4 och 18 oktober
och 1 november
Advokatfirman A V A erbjuder juridisk
rådgivning i bibliotekets grupprum.
Boka tid i Frölunda biblioteks
informationsdisk eller via telefon
031-366 28 40.
Föredrag om arv och testamente
Tisdag 20 september kl. 18.30–19.30
Frölunda bibliotek. Ingen föranmälan.

Friskvårdsrådgivning
Tisdagar kl. 13–15
30 augusti–6 december
(ej 20 och 27 september)

Hälsotekets friskvårdsterapeut ger råd
om kost, motion, motivation, stress,
tobaksavvänjning, hälsoprofiler med mera.
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RÅDGIVNING

Reumatism

Osteoporos – benskörhet

Reumatikerdistriktet i Göteborg informerar om reumatiska sjukdomar och
patientskolor om artros och smärta.

Osteoporosföreningen i Västra Götaland
informerar och ger råd om benskörhet.

Tandhälsa

Torsdagar kl. 14–15.30
15 september, 13 oktober och
10 november

Onsdagar kl. 11–12.30
28 september, 26 oktober och
30 november

Onsdagar kl. 14–15
14 september, 12 oktober, 16 november
och 14 december
Fråga en tandhygienist om munhälsa.
Tips och råd!
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Torsdagar kl. 10.30–12
25 augusti, 29 september, 27 oktober
och 24 november

Bättre sömn

Sömnapnéföreningen ger råd och
information.
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031-366 28 64, 0736-66 20 00

E-post:

halsoteket.vaster@socialsydvast.goteborg.se

Hemsida:

goteborg.se/halsoteketvaster

Besöksadress:

Frölunda Kulturhus, Valthornsgatan 13

Postadress:

Box 63, 421 21 Västra Frölunda

Göteborgs Stad

220211-002-165 Tryck: Ale Tryckteam AB

Med reservation för programändring se:
goteborg.se/halsoteketvaster

Foto: Lo Birgersson, Hälsoteket i Väster, mostphotos.com

Telefon:

Juni 2022

Kontakt

Ett samarbete mellan socialnämnd Sydväst,
Göteborgs Stad samt Göteborgs hälso- och
sjukvårdsnämnd.

