
Kurset er en kombinasjon av e-læring og 10 kursdager 
med instruktør fra Libra Helse og Kosthold.  
E-læringsprogrammet er tilgjengelig et helt år etter kurset. 
 
For å se en demo av e-læringsprogrammet, finne mer in-
formasjon, påmelding m.m. se www.asvl.no,  
eller ring ASVL på tlf: 22 03 30 50. 

Helse og kosthold  
Grunnkurs 

Bli kjent med disse tre, og 
la dem hjelpe dere i gang: 

"LateLeif", "FriskeFrank" og "SunneSusanne" 

Har dere tenkt på en endring av livsstil? 
Trenger dere drahjelp til å få bedre  

kosthold og mer mosjon? 



Skjermbilde fra e-læringsprogrammet 

Gevinst for bedriften: 

• Sunne og glade arbeids-
takere 

• Høyere effektivitet 
• Bedre miljø 
• Positiv smitteeffekt: Flere 

vil ha frukt i kantina 
• Redusert sykefravær 



Glade ansatte og bedriftsleder ved Nittedal ASVO as 

”LateLeif” må endre livs-
stil, det sier legen 

 

 

”LateLeif” er ganske slapp og uopplagt og er glad i  
å sitte i ro. Kameraten, (FriskeFrank) som  
er den rake motsetning, er bekymret for hans helse-  
tilstand og følger ham til legen.  

Legen konstaterer at det er behov for noen tiltak  
innenfor kosthold og fysisk aktivitet. Han gjør det alle  
leger ideelt sett burde gjøre; henviser ”LateLeif” til   
”SunneSusanne” en helsebevisst kvinne som skal 
hjelpe ham til en bedre og sunnere livsstil. 

Kurset har som målsetting å gi deltakeren økt kunnskap 
om mat og drikke og hvordan dette påvirker kroppen.  
Det vektlegges også hvor viktig det er med mosjon.  
Etter at deltakerne og kursleder har gått gjennom  
temaene og knyttet disse opp til deltakernes hverdag, 
skal kursdeltakerne jobbe individuelt med e-lærings  
programmet.  

Etter hvert tema skal de også løse ulike oppgaver rela-
tert til det de har vært gjennom. Budskapet er 5 måltider 
om dagen, mye vann, frukt og grønnsaker samt  
fysisk aktivitet.  

  



Faksimile av Hamar Dagblad sitt oppslag om kurset vårt på Mjøssamvirket AS 

Hva oppnår kurs- 
deltakeren: 
• Får økt kunnskap om 

kosthold og ernæring 
• Bedre fysisk form 
• Bedre matvaner 
• Bedre selvfølelse 
• Lærer å bruke data- 

maskinen 
• Bedret livskvalitet 
• Motiveres til å lære nye 

ting i et trygt miljø 

 


