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Handlingsplan for folkehelse i Osen kommune, perioden 2014-2015 
Handlingsplanen beskriver konkrete mål med folkehelsearbeidet, og tiltak for å oppnå målsettingene. Handlingsplanen er en del av folkehelseplanen, som 

beskriver rammebetingelser og utfordringer innen de ulike sektorene. I tillegg må handlingsplanen ses i lys av oversiktsdokumentet som beskriver status for 

folkehelsa i Osen kommune.  

Overordnete målsettinger med folkehelsearbeidet er: 
1) «Æ e mæ, å de e bra!»: Gi barn og unge mestringsfølelse 

2) Sunne steg i Osen: Bedring av fysisk og psykisk helse, og forebygging av overvekt 

Frivillighetens rolle: 
Denne handlingsplanen gir en oversikt over arbeid som gjøres/planlegges i kommunal regi. Høy grad av sosial aktivitet og tette sosiale bånd i en kommune 

er av stor betydning for folkehelsa, og svært mye godt folkehelsearbeid gjøres i regi av alle de frivillige lag og foreninger som finnes i Osen. Dette arbeidet er 

ikke med i denne oversikten. En målsetting kan være å utarbeide en slik oversikt også, for å synliggjøre alle tiltak og aktiviteter i frivillig regi som er av stor 

betydning for folkehelsa, og som også kan være god informasjon å gi potensielle tilflyttere.  

Handlingsdel folkehelse: 
Her følger en oversikt over eksisterende og forslag til nye tiltak innen folkehelse. Mulige nye tiltak er satt i kursiv. 

Mål Beskrivelse Tiltak og målgruppe Kostnad Ansvar 

Planarbeid og 
oversikt 

Utarbeide oversikt over 
helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer 

- Oversiktsdokument, 
oppdateres i forkant av hver 
planstrategi 
-Løpende oversikt over 
folkehelsa, utarbeide rutiner for 
dette 

Innenfor budsjettrammer Folkehelsegruppa 

 Folkehelseplan med handlingsdel Folkehelseplanen rulleres hvert 
4. år, handlingsplanen vurderes 
årlig 

Innenfor budsjettrammer Folkehelsegruppa 

 Utarbeide oversikt over aktiviteter Oversikt over kulturtilbud  Oppvekst og Kultur 
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i frivillig regi 

 Kartlegging friluftsområder  Innenfor budsjettrammer Oppvekst og Kultur/Utvikling 
og Miljø 

 Ungdata Kartlegging ungdom og rus Mulig satsingsforslag Oppvekst og Kultur 

     

HOVEDMÅL 1 Æ E MÆ, Å DE E BRA! Gi barn og unge 
mestringsfølelse 

  

Sosiale aktiviteter og 
psykisk helse 

Psykososiale handlingsplaner og 
tiltak 

For elever: Antimobbeprogram 
Olweus i skolene, trivselsregler 

Innenfor budsjettrammer Skolene, i samarbeid med 
Skolehelsetjenesten 

 Foreldreveiledning Grensesetting, foreldrerollen mv. 
Foreldreveiledningsprogram 

Innenfor budsjettrammer Helsestasjonstjenesten og 
barnehagene 

 Kjennskap til 
lokalsamfunnet/identitetsbygging 

Barn og unge:  
-Kjennskap til lokalsamfunnet i 
skolearbeid og i barnehagene 
-Partnerskapsavtaler og 
samarbeid med lokalt næringsliv 
(skog- og gårdsdager, båtbesøk 
mv.) 
-Særoppgave/skoleoppgave om 
lokalsamfunnet 
-Museum og stornaust som 
arena for kulturbygging 

Innenfor budsjettrammer Oppvekst og Kultur 

 Skolehelsetjeneste For elever: «åpen 
dør»/individuell veiledning, 
helsesamtaler, undervisning 

Innenfor budsjettrammer Skolehelsetjenesten 

 Sosiale medier og nettvett, medias 
påvirkning 

Informasjon til elever og foreldre Innenfor budsjettrammer Skolene i samarbeid med 
skolehelsetjenesten 

 Tilbud i retning av frisklivssentral Videreutvikle et fast tilbud med 
kostholdsveiledning, trening, 
kurs i stressmestring/mental 
trening mv. 

Mulig satsing. Utredes 
nærmere, og legges fram 
som egen sak for 
kommunestyret 

Psykiatritjenesten 

 Ungdomstiltak/aktiviteter For ungdom: Innenfor budsjettrammer Oppvekst og Kultur 



 

 

3 

samlingssted/aktivitetstilbud 
-Fritidsklubb 
-Flere sosiale aktiviteter 
-Satse på selvstyre og aktivitet i 
egen regi 
-Ungdom utfordres på innspill på 
aktuelle/ønskede tiltak 
-Ungdommens kulturmønstring: 
tilrettelegge for lokal mønstring 

 Sosiale aktiviteter og fritidstilbud 
for arbeidsinnvandrere 

-Norskkurs 
-Sosiale samlinger for tilflyttere 
og etablerte 
-Kulturkvelder 

Innen for 
budsjettrammer/ Mulig 
satsingsforslag 

Oppvekst og Kultur 

 Sang/dans/drama For barn/ungdom/voksne: 
Kulturskolemusikal 

Mulig satsingsforslag Oppvekst og Kultur 

 Oppfølgingstiltak ungdom 
videregående skole/hybelboere 

Revitalisere oppfølgingstiltak for 
ungdom som flytter på vg. skole 
-telefonkontakt 
-samling i ferier/helger 

Innenfor budsjettrammer Oppvekst og Kultur 

 Bibliotek: styrke biblioteket som 
arena 

For alle:  
-Litteraturkvelder 
-Bokbuss på Seter 
-Leselystaktivitet 
-Skrivekurs barn og unge 

Innenfor budsjettrammer Oppvekst og Kultur 

 Kulturkvelder For voksne/eldre: 
kulturaktiviteter, sosialt samvær 
og bevertning. Gjennomføres i de 
ulike grendene 

Innenfor budsjettrammer/ 
Den kulturelle 
spaserstokken 

Oppvekst og 
Kultur/Eldrerådet 

 Eldresenteret For eldre: ukentlig møteplass 
med sosiale aktiviteter 

Egenbetaling. Innenfor 
budsjettrammer 

Pleie og Omsorg 

 «Vi over 60» - møteplass Felles 
møteplass/middagsservering 

 Helse og Omsorg 

 «Vi over 60» - dagtilbud Møteplass i helga Mulig satsing, ev. Psykiatritjenesten/ 
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kostnader må vurderes støttekontaktordning 

 Temakvelder Informasjon om 
livsstilssykdommer, kosthold mv.  

Mulig satsing, ev. 
kostnader må vurderes 

Helse og Omsorg 

     

HOVEDMÅL 2 SUNNE STEG I OSEN Bedre fysisk og psykisk helse, 
forebygge overvekt 

  

Fysisk aktivitet Aktiviteter for de minste i regi av 
barnehagen.  

1-6 år: turdager, bruk av 
nærområdet, aktivitet i gymsal, 
svømmebasseng, Mini-røris 

Innenfor budsjettrammer Barnehagene 

 Fysisk aktivitet i skolene  -Fysak-kontakter  
-Uteskole 
-Leirskole 
-Økt satsing/fokus på 
kroppsøvingsfaget 
-Den fysiske skolesekken 

Innenfor budsjettrammer Skolene 

 Motivasjon for trening og kosthold Barn: Møte/kurs for foreldre om 
viktigheten av fysisk 
aktivitet/godt kosthold 

Innenfor budsjettrammer Skolehelsetjenesten i 
samarbeid med skoler og 
barnehager 

 Treningstilbud fysikalske For voksne: Tilbud om trening på 
fysikalske på kveldstid 

Egenbetaling Helse og Omsorg 

 Treningstilbud fysikalske  For ungdom: Tilbud om gratis 
trening 

Gratis – foreslås som nytt 
tiltak 

Helse og Omsorg 

 Oppgradering lokaler og utstyr på 
fysikalske 

For alle: Pusse opp lokalene, 
oppgradere treningsutstyret 

Mulig satsingsforslag. 
Utredes nærmere og 
legges fram som egen sak 
for kommunestyret 

Fysioterapeut/Helse og 
Omsorg 

 Trim for eldre på Skrenten Beboere i omsorgsboligene. Trim 
1 gang per uke, og sosial aktivitet 

Innenfor budsjettrammer 
støttekontakter 

Psykiatritjenesten 

 Motivasjonsgruppe for trening og 
kosthold 

Voksne: Tilbud om 
treningsopplegg, veiledning og 
oppfølging 

Egenbetaling, Innenfor 
budsjettrammer psykiatri 
og støttekontakter 

Psykiatritjenesten 

 Flerbrukshall  Gratis halleie for lag og   
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foreninger 

 Ballbinger ved skolene Aktivitetstilbud i og utenom 
skoletid 

  

 Svømmebasseng Bassengtrening for skoleelver og 
på kveldstid (sistnevnte i regi av 
Osen idrettslag) 

  

 Varmebasseng   Varmebasseng 1 dag per uke (i 
regi av Nord-Fosen 
revmatikerforening) 
Babysvøm i regi av 
babysvømgruppa 

Sjølkost  Utvikling og Miljø 

 Trening i regi av fysioterapeut For alle 
-smertegruppe nakke/rygg 
-kondisjonsgruppe 

Egenbetaling. Nytt tiltak 
vår 2014 

Fysioterapitjenesten 

 Seniortrim fysikalske For eldre: Trimtilbud  Eldrerådet 

 Tilrettelegge for friluftsliv -Digitale kart med merking av 
trimkasser 
-Prosjekt digitalt kulturminnekart 

Mulig satsingsforslag Oppvekst og Kultur 

     

Kosthold og 
overvekt 

Kostholdsveiledning  Til elever og foreldre, og 
småbarnsforeldre 

Innenfor budsjettrammer Skolehelsetjenesten/ 
Helsestasjonstjenesten 

 Målretta undersøkelse/screening  Elever, barneskole og 
ungdomstrinn: Helsesamtale og 
vektregistrering 

Innenfor budsjettrammer Skolehelsetjenesten 

 Kosthold i barnehagen Smøremåltid, fokus på ja-mat 
Fruktmåltid 

Innenfor budsjettrammer Barnehagene 

 Kosthold i skolen Skolefrukt  Vedtatt kommunal satsing Skolene 

 Sunne steg Behandlingstilbud for familier 
med overvekstproblematikk – 
samarbeid med Midtre Namdal 
samkommune 
Lokal oppfølging: Utarbeidelse 

 Helsestasjonstjenesten 
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av rutiner 

 Bra matkurs For alle, gjennomføres våren 
2014, evalueres og vurderes 
videreført 

Egenbetaling, innenfor 
budsjettrammer  

Psykiatritjenesten 

 «Vi over 60» - dagtilbud Møteplass i helga Mulig satsing, ev. 
kostnader må vurderes 

Psykiatritjenesten/ 
støttekontaktordning 

 Temakvelder Informasjon om 
livsstilssykdommer, kosthold mv.  

Mulig satsing, ev. 
kostnader må vurderes 

Helse og Omsorg 

     

Tobakksforebygging Forebygging Ungdom: Kurset røykFRI 8.-10. 
klasse 

Innenfor budsjettrammer Skolene og 
skolehelsetjenesten 

 Røykeslutt Vurdere kurstilbud for 
befolkningen 

Samarbeid Midtre Namdal 
samkommune 

Helse og Omsorg 

     

Rusforebygging Kurstilbud Ungdom og foreldre: tilby kurs 
gjennom prosjektet DelTa, blant 
annet om grensesetting 

Eksternt finansiert Egen styrings- og 
arbeidsgruppe 

 Informasjon  Ungdom: info-tiltak  Skolehelsetjenesten/skolene i 
samarbeid med politiet 

 Samtaler og veiledning Arbeidstakere i kommunen: 
AKAN-kontakt 

 Helse og Omsorg 

 Regelverk Gjennomgå alkoholpolitiske 
retningslinjer 
Vurdere aldersgrensen for fest 

 Helse og Omsorg/ 
skjenkekontrollnemnda 

     

Trafikksikkerhet Befaring Årlig trafikksikkerhetsbefaring Innenfor budsjettrammer Trafikksikkerhetsutvalget 

 Gang- og sykkelveier Osen sentrum (mellom 
bensinstasjon og butikk) 

Mulig satsingforslag/ søke 
ekstern finansiering 

Trafikksikkerhetsutvalget 

 Veilys Sammenhengende trase med 
veilys Åsegg-Strand 

Mulig 
satsingsforslag/ekstern 
finansiering gjennom 
Fosenveiene 1 tim’ te’ by’n 

Utvikling og Miljø/Oppvekst 
og Kultur 
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Ulykkesforebygging 
og trygghet i heimen 

Hjemmebesøk Eldre 60+: Gjennomgang av 
bolig, vurdering av tiltak for 
tilrettelegging 

Mulig satsingsforslag Utvikling og Miljø i samarbeid 
med Pleie og Omsorg 

 Helsesjekk  Eldre 60+: Tilbud om helsesjekk 
hos lege 

Mulig satsingsforslag Legetjenesten 

 Helsesamtale  Eldre 75+: Tilbud om 
helsesamtale med fokus på 
kosthold, hjelpemidler i heimen, 
fallforebygging, tjenestetilbud 
mv.  

Mulig satsingsforslag Pleie og Omsorg 

     

     

Fellestiltak Årlig arrangement om aktuelt 
tema 

Innbyggerne/ulike målgrupper Mulig satsingsforslag Folkehelsegruppa 

 Utredning av konsekvenser for 
folkehelsa i alle politiske saker 

Omtale i alle politiske saker Innenfor budsjettrammer Alle sektorer 

 Faste møter   Folkehelsegruppa 

     

     

 


