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LIVA
Personlig og online livsstilsvejledning for dig der er bosat i Nyborg
Kommune, og ønsker at leve sundere
Indhold
Tilbuddet startes op med en individuel samtale. Sammen med en sundhedsfaglig vejleder sætter
du en række individuelle mål inden for fx kost, rygning, alkohol, motion eller søvn, og taler med
vejlederen om, hvad der skal til for at nå målene.
Vejlederen følger herefter med i din udvikling gennem LIVA applikationen, og kommer med råd,
svarer på spørgsmål og hjælper med at fastholde en ny og sundere livsstil.
LIVA app'en kan downloades og installeres gennem App store eller Google Play.

Tilbuddet er til dig, der:


er overvægtig med et BMI ≥ 30 eller har et BMI ≥ 25 og en kronisk sygdom.



gør to af følgende: ryger dagligt, er fysisk inaktiv, overvægtig med et BMI ≥25 eller undervægtig med et BMI ≤18,5, vurderer at spise usundt eller har et alkoholindtag over lavrisikogrænsen på 7/14 (kvinder/ mænd) genstande pr. uge.

Tilmelding
For tilmelding, spørg din sagsbehandler eller send en e-mail til
sund@nyborg.dk med dit telefon nr. og navn. Vejlederen vil herefter
ringe dig op.

Tid og sted
Den indledende samtale foregår i Arkaden, Nørrevoldgade 14, 5800
Nyborg.

Pjecer og links
Yderligere Information:
http://www.nyborg.dk/da/Borger/Sundhed/Tilbud-og-viden/LIVAonline-livsstilsvejledning
http://www.liva-app.dk/nyborg/
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Mestringskursus
Har du en langvarig sygdom, eller oplever du symptomer på stress,
angst eller depression? Påvirker symptomerne din hverdag eller
jobsituation? Vil du have værktøjer til at håndtere symptomerne?
Indhold
På kurset finder vi sammen nye løsninger, der kan hjælpe dig til en bedre hverdag. Kurserne
foregår sammen med andre, som oplever samme symptomer eller udfordringer som dig. Kurset
udbydes af Nyborg Kommune og det er gratis og frivilligt at deltage på kurset.
Der er fokus på symptomer og løsning af specifikke på problemstillinger og vanskeligheder i
hverdagen eller på jobbet, frem for selve diagnosen. Eksempler på værktøjer og emner er:


Identifikation af belastninger og symptomer- og sund håndtering heraf. fx håndtering af
stress, angst, depression, vanskelige følelser, smerter eller træthed.



Problemløsning og løbende små skridt mod et godt liv.



Konstruktiv kommunikation med arbejdsgiver, sundhedspersonale, sagsbehandler mv. samt
aktivering af netværk omkring borgeren.



Balance imellem belastning og hvile, samt arbejde med accept af begrænsninger.



Sunde vaner i forhold til det gode liv med langvarig sygdom—kost, rygning, alkohol, motion,
søvn, vejrtrækning og mindfulness.



At finde nye kompetencer og tænke positivt. Ønsker om fremtiden og hvordan de kan nås.

Hvert møde varer 1,5 time og gruppen mødes 1 gang ugentligt i 6 uger. Ved forløbets afslutning
kan kursisterne vælge blandt fire overbygningsmoduler á 2 ugers varighed indenfor emnerne
”Job og sygdom”, ”Kronisk sygdom og smerter” eller ”Stress, angst og/eller depression”.

Kurset er for dig, der enten er:
Ung mellem 15-25 år med psykiske udfordringer, fx symptomer på stress, angst, depression, ensomhed mv. og samtidig er motiverede for at arbejde med deres mentale sundhed.
Voksen over 25 år, som oplever psykiske eller kropslige symptomer eller sygdom, herunder fx smerter, stress, angst, træthed, social isolation, nedtrykthed, udbrændthed, manglende
overskud og overblik mv. Du kan enten have et ønske om at komme i job, eller et ønske om at
få hverdagen til at fungere.

Tilmelding
For tilmelding, spørg din sagsbehandler eller send en e-mail til sund@nyborg.dk med dit telefon
nr. og navn. Koordinatoren ringer dig herefter op.

Tid og sted
Nyborg Kommune tilbyder kurserne tre gange årligt med et vinters-, forårs– og efterårshold.
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Rygestop
Rygestopforløbet er for dig der er motiveret for at kvitte smøgerne
og enten bor eller arbejder i Nyborg Kommune
Indhold
Det kan altid betale sig at stoppe med at ryge, og som borger eller ansat i Nyborg Kommune kan
du helt gratis deltage i et rygestopforløb.
Forløbene foregår oftest i grupper, men kan også tilrettelægges som et individuelt forløb, hvis der
er behov for det. Forløbet tager udgangspunkt i temaer inden for afklaring af motivation, rygeprofil, afhængighed, nikotinerstatning, tidspunkt for rygestop, belønning, netværk, rygestop og sundhed, humørsvingninger, forebyggelse af tilbagefald og nedtrapning af nikotinerstatning.

Tilbuddet er til dig, der:
Arbejder eller bor i Nyborg Kommune og er motiveret for at stoppe med at ryge.
Nyborg Kommune tilbyder også målrettede rygestopforløb til fx kronisk syge, unge, arbejdspladser i kommunen, medarbejdere eller borgere med psykisk sygdom. Rygestoptilbuddet er fleksibelt og kan foregå i nærmiljøet.

Projekt Røgfri Sammen
Hvis du opfylder ét af følgende kriterier kan du få et særligt tilrettelagt rygestopforløb samt vederlagsfri rygestopmidler—enten nikotinsubstitution eller receptpligtig rygestopmedicin:


Har psykisk(e) lidelse(r), ryger, og ønsker hjælp til rygestop.



Har særlige behov. fx handicap, sindslidelser, senhjerneskade, kognitive udfordringer mv.



Står uden for arbejdsmarkedet og samtidig har en kronisk sygdom/langvarig lidelse – enten
psykisk eller fysisk.



Har misbrug eller sociale problemstillinger – fx alkohol, stoffer eller hjemløse

Tilmelding
For tilmelding, spørg din sagsbehandler eller send en e-mail til sund@nyborg.dk med dit telefon
nr. og navn. Rygestopkonsulenten vil herefter ringe dig op.

Tid og sted
Der er løbende optag henover hele året. Rygestopforløbene foregår i Arkaden, Nørrevoldgade
14, 5800 Nyborg, i Sundhed og Træning, Skaboeshusevej 100D eller i særlige tilfælde hjemme
hos dig selv.

Læs mere her
https://www.nyborg.dk/da/Borger/Sundhed/Tilbud-og-viden/RygestopForAlle

5

FIT&NAJS
Tilbuddet er for børn og unge med overvægt. Formålet er at skabe
en varig livsstilsændring, som sikrer et vægttab eller en vægtstabilisering samt at styrke trivslen.
Indhold
Fit&Najs er et forløb for hele familien, hvor I får redskaber til at håndtere de udfordringer, der ofte
følger med at ændre livsstil. Der opstilles konkrete rammer for ændringer i kost- og bevægelsesvaner, ved hjælp af en skræddersyet punktplan på ca. 15-20 punkter. Punktplanen justeres løbende, så den passer til jeres forløb og undervejs får I støtte og vejledning fra en sundhedsplejerske.
Hele familien er aktiv og ansvarlig for udvikling og forandring af livsstilen.
Et forløb indeholder en række familiesamtaler, og mulighed for deltagelse i gruppeaktiviteter.

Tilbuddet er til familier med børn og unge der:


har et BMI på ≥ 25, justeret for køn og alder - svarende til overvægt eller svær overvægt



har lyst til at ændre livsstil

Tilbuddet gælder kun familier med børn og unge som bor og/eller går i skole/er under uddannelse
i Nyborg Kommune.
Der er forløb til familier med børn og unge som er mellem 3 og 25 år.

Tilmelding
Tilmeldingen foregår via. elektronisk tilmeldingsblanket på kommunes hjemmeside (se nederst på
siden) eller på telefon 51599177 eller pr. e-mail til sundhedsplejen@nyborg.dk med telefonnr. og
navn. Familien ringes herefter op af sundhedsplejen.
I kan også tilmelde jer gennem egen læge.

Tid og sted
Der er løbende optag henover hele året.


Fit&Najs foregår i Sundhedsplejen, Provst Hjortsvej 9 D, 1. sal 5800 Nyborg.

Pjecer og links
www.nyborg.dk/fitognajs
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Kostvejledning
Er du overvægtig og har lyst til at ændre dine kostvaner?
Indhold
Kostvejledningen foregår i grupper og startes op med en individuel startsamtale, hvor vi taler om
mål, motivation og parathed til at ændre vaner.
I kostvejledningen tager vi udgangspunkt i de officielle kostråd. Du vil blandt andet få viden om
mad og motion, en guidet indkøbstur i et supermarked og redskaber til at finde varige livsstilsændringer. Du får hjælp og støtte til at arbejde med dine vaner i dit tempo og sætte dine personlige
mål samt mulighed for at dele erfaringer med andre deltagere.
Kostvejledningen foretages af en klinisk diætist.

Tilbuddet er for dig, der


er overvægtig med et BMI ≥ 30



er overvægtig har et BMI ≥ 25 og har en kronisk sygdom

Tilmelding
Hvis du er overvægtig, kan du henvises af egen læge eller selv tage kontakt til den kliniske diætist. For tilmelding, send en mail med navn og telefon nr. til e-mail sundhedogtraening@nyborg.dk
Hvis du har en kronisk sygdom skal du tage kontakt til din egen læge, der kan henvise dig til
kostvejledningen. Når Nyborg Kommune har modtaget henvisning fra din egen læge, vil du blive
kontaktet med henblik på nærmere aftale.

Tid og sted
Der er løbende optag henover hele året.

Kostvejledningen foregår i Sundhed og Træning, Skaboeshusevej 100D, Nyborg
Pjecer og links
http://www.nyborg.dk/da/Borger/Sundhed/Tilbud-og-viden/Kost-og-vaegt/Kostvejledning
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Kræftrådgivning
Tilbud om kræftrådgivning med rådgiver fra Kræftens Bekæmpelse
Indhold
Rådgivningen består af kortere individuelle samtaleforløb, parsamtaler, familiesamtaler eller forældrerådgivning med en rådgiver fra Kræftens Bekæmpelse.
Bemærk, at der skal bookes tid til samtale.

Tilbuddet er for alle der er berørt af kræft. Fx hvis du:


har kræft, eller har haft kræft



er pårørende til en med kræft - både børn, unge, voksne og ældre



er bekymret for dine børn, i forbindelse med kræft i familien

Tilmelding
Tilbuddet kører torsdage i ulige uger kl. 10-14.30
Booking af tid kan ske på telefon til Sundhed og Forebyggelse på tlf. 6333 7532 eller
tlf. 6333 7555 eller e-mail: sund@nyborg.dk

Hvor?
Rådgivningen finder sted hos Sundhed og Forebyggelse i Arkaden, Nørrevoldgade 14,
5800 Nyborg. Transporten betaler du selv.
For opdateret information om kræftrådgivning, se hjemmesiden
https://www.nyborg.dk/da/Borger/Sundhed/Tilbud-og-viden/kraftraadgivning
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Sundhedstilbud for unge
Samlet oversigt over kommunens tilbud til unge under 30 år
Mental sundhed
Åben anonym rådgivning i Familiehuset, Dyrehavevej 43, 5800 Nyborg
Er du under 18 år og har behov for at tale med en voksen, der har tid til at lytte og rådgive, så
kan du kontakte Familiehuset. Der er mulighed for at få en indledende samtale og herefter op til 4
samtaler afhængig af problemstillingen. Unge under 18 kan henvende sig uden forældre, og du
behøver ikke oplyse dit navn, . Ring på tlf. 6333 8082 eller send en e-mail til familiehuset@nyborg.dk for at høre mere om tilbuddet.
Gratis psykologhjælp for unge
Er du mellem 16-25 år og bosat i Nyborg Kommune, så kan du få 5 rådgivende, gratis og anonyme samtaler hos en psykolog. Læs mere her: https://ppr.nyborg.dk/da/Psykolog/Gratispsykologhjalp-til-unge eller ring 2943 5122
www.Mindhelper.dk
En hjemmeside med fokus på mental sundhed. Siden er bl.a. bygget op med videoer, brevkasse
og artikler om mental sundhed. Siden er lavet af unge, for unge, og har til formål at hjælpe dig,
før problemerne vokser sig for store.

SIND Ungdom Nyborg
Et uforpligtende fællesskab for unge med psykisk sårbarhed, som mødes de fleste onsdage i
Ungdomshuset Grejsen til hyggelige timer med fokus på fællesskab. Se mere på SIND Ungdom
Nyborgs facebook og instagram. https://www.facebook.com/pages/category/Community-Service/
SIND-Ungdom-Nyborg-105726067578393/
SSP konsulenterne
SSP-konsulenterne har åben dør på skolerne, hvor du altid kan henvende dig og få en snak om
alt fra misbrug, til problemer hjemme eller i skolen, ensomhed, kriminalitet mm. Læs mere her:
http://nyborgungdomsskole.dk/ssp/
Kræftrådgivning
Nyborg Kommune tilbyder, i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, lokal rådgivning til dig der
er berørt af kræft. Har du selv kræft, eller har du forældre, venner eller en kæreste med kræft, så
kan du få vejledning og hjælp. Læs mere på side 8 i dette hæfte.
Mestringskurser for unge
Selvhjælpskursus for unge, som oplever hverdagen som udfordrende. Fx med symptomer på
stres, angst eller depression. Læs mere på side 4 i dette hæfte.
Kontakt Sundhed og Forebyggelse på e-mail: sund@nyborg.dk for yderligere information.
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Sundhedstilbud for unge
Nikotin
Hvis du ryger, damper eller snuser, og gerne vil stoppe eller trappe ned, så kan vi hjælpe. Vores
uddannede rygestopinstruktører er stor erfaring med ryge– og snusstop, og kan hjælp med viden
om afhængighed, festrygning, nikotinprodukter, og alle de andre spørgsmål, som opstår i forbindelse med en vaneændring.
Læs mere på side 5 i dette hæfte.

Rusmidler
Har du et problematisk forbrug af stoffer eller alkohol? Har du en mor eller far der drikker for meget? Eller er du pårørende, ægtefælle, forælder, kæreste, eller ven til en som har et problem med
stoffer eller alkohol?
Så har du mulighed for at kontakte Rusmiddelcenter Nyborg, hvor du kan få gratis og anonym
hjælp og vejledning.
Spor25 Hvis du er mellem 15-25 år og har et problematisk forbrug af stoffer eller alkohol er
Spor25 måske noget for dig. Formålet er at motivere til en forandring vedrørende forbrug at rusmidler, herunder reduktion, stabilisering samt ophør. Tilbuddet består både af individuelle samtaler og gruppeforløb.
For en uforpligtende rådgivende samtale, kontakt Rusmiddelcentret på tlf. 6333 8190,

Læs mere om tilbuddene her: http://www.nyborg.dk/da/Borger/Sundhed/Rusmidler

Kost og motion
FIT & NAJS
Hvis du under 26 år og overvægtig, kan du og din familie få hjælp til at skabe en varig livsstilsændring, med fokus på at opnå et vægttab eller en vægtstabilisering. Hele familien inddrages aktivt,
og alle er medansvarlige for livsstilsforandringen. Læs mere på side 6 i dette hæfte.
LIVA – Personlig og online livsstilsvejledning for dig, som er bosat i Nyborg Kommune og ønsker
at leve sundere. Du kan få hjælp til en sundere livsstil, hvis du har et BMI over 30, et BMI over 25
og en kronisk sygdom eller hvis du er tilknyttet jobcentret og enten ryger, er fysisk inaktiv, har
BMI over 25, spiser usundt eller har et for højt alkoholindtag. Sammen med en sundhedsfaglig
vejleder opstiller du nogle individuelle mål, og taler med vejlederen om, hvad der skal til, for at nå
målene.
Læs mere på side 3 i dette hæfte.
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Forebyggende hjemmebesøg
Hjemmebesøget handler om de udfordringer der kan opstå i takt
med, at man bliver ældre.
Indhold
Du har mulighed for at få en samtale med en sundhedskonsulent, hvor du selv styrer samtalens
indhold. Det kunne fx omhandle din livssituation, sundhed, bolig, familie, helbred, sorg mm. Formålet er at drøfte din aktuelle livssituation, at få hjælp til at bevare og styrke dine ressourcer og
tale om sundheds– og aktivitetstilbud i Nyborg Kommune, som er relevante, samt oplyse om forskellige hjælpeforanstaltninger.

Tilbuddet er for dig, der:


er fyldt 65 år og har belastede livsforandringer, fx tab af pårørende, ensomhed eller
helbredsproblemer.



er fyldt 75 år.

Tilmelding


Er du 65 år og har oplevet belastende livsforandringer, kan du selv henvende dig, eller få
sagsbehandler, nabo, læge eller pårørende til at gøre det.
Send en mail til fh@nyborg.dk med navn og telefonnr., hvorefter en sundhedskonsulent vil ringe dig op.



Alle der fylder 75 år bliver tilbudt et forebyggende hjemmebesøg.

Tid og sted
Hjemmebesøget foregår hos dig. Tidspunkt efter aftale med sundhedskonsulenten.

Pjecer og links
http://www.nyborg.dk/da/Borger/Senior/ForebyggendeHjemmebesoeg
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Sund i naturen
Friluftsliv og ophold i naturen er godt for krop og sjæl. Det giver
velvære, ro, nærvær, selvtillid, fællesskab og samhørighed, og ikke
mindst gode oplevelser.
Indhold
I dagligdagen, hvor mange af vores valg er til diskussion og overvejelse, og hvor valgmulighederne er mange og nogle gange uigennemskuelige, kan vi nemt føle os overvældede, stressede og
utilstrækkelige på grund af de mange valg og skift. Naturen stiller ikke krav. Naturen giver derimod mulighed for at lægge afstand til de situationer, hvor vores problemer og bekymringer opstår, og giver plads og rum til at se på os selv og hverdagen med klarhed og nye øjne.
Forskning viser, at vi kan opleve mindsket koncentration af stress-hormonet kortisol, ændret hjerterytme, lavere blodtryk, stærkere immunsystem og højere aktivitet af en bestemt type hjernebølger der stabiliserer vores humør.
Vi mødes 2 timer, én gang ugentligt, i fire uger. Som deltager vil du prøve kræfter med friluftsliv
og båltænding, få en guidet tur med kultur- og naturvejleder, opleve hvordan naturen kan give ro,
og være rum for refleksion, sanseoplevelser og generelt gode oplevelser. Herudover laver vi naturtræning—aktivitet på et niveau, hvor alle kan være med. Du vil også blive inspireret til at bruge
naturen på nye måder.

Sund i naturen er for dig, der
oplever problemer med symptomer på fx stress, angst, depression, ensomhed, nedtrykthed, har
lavt selvværd eller kronisk sygdom/langvarig sygdom. Kontakt os, for at høre om forløbet er for
dig.

Tilmelding
Du skal blot ringe eller skrive til os på tlf. 6333 8110 eller e-mail sund@nyborg.dk, Så tager vi en
snak om hvorvidt forløbet kan være noget for dig.

Tid og sted
Forløbet starter løbende op henover året. Det afholdes tirsdage kl. 10—12 i
Teglværksskoven. Vi mødes ved den gamle restaurant Teglværksskoven
på Strandalleen 92, 5800 Nyborg.
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Sunde søvnvaner
Oplever du søvnproblemer? Har du fx svært ved at falde i søvn eller
oplever, at du ikke er udhvilet når du vågner?
Indhold
På denne 2 timers workshop om sunde søvnvaner får du redskaber og tips til at opnå en bedre

søvn. Vi gennemgår hvad der sker i hjernen når kroppen sover, de forskellige søvnstadier og
hvorfor det er vigtigt for kroppens sundhed og velvære at få en god og tilstrækkelig nattesøvn. Vi
laver en analyse af dine søvnvaner, og slutter af med en gennemgang af alt det man selv kan gøre, for at opnå en bedre nattesøvn.

Sunde søvnvaner er for dig, der
Oplever at have søvnproblemer, eller fx ustabil døgnrytme, manglende energi i løbet af dagen
eller uoplagthed.

Tilmelding
Du skal blot ringe eller skrive til os på tlf. 6333 8110 eller e-mail sund@nyborg.dk, Så tager vi en
snak om hvorvidt workshoppen kan være noget for dig.

Tid og sted
Forløbet starter løbende op henover året. Det afholdes torsdage kl. 10—12 i Sundhed og Forebyggelse. Vi mødes i ARKADEN, Nørrevoldgade 14, 5800 Nyborg.

13

Torvet 1
5800 Nyborg
www.nyborg.dk

