
Kurskalender 2021 
Tema Tidspunkt Sted  Påmelding  

    

 April-mai   

Oppstart frisklivsresept,  
12 uker 
Lenke til mer informasjon 

7. april oppstart 
Mandager 10-11 
Onsdager 14-15 

Orkanger, FHS 
(Folkehelsesenteret) 

Friskliv og mestring 
90 83 71 58 

Å leve med smerter Mandag og 
onsdager fra 
12.april. (10 uker) 

Orkanger, FHS/ OFO 
 

Ringe/ Sms til tlf.  
90 79 44 40 

Mestring av stress, angst og 
depressive plager 
Lenke til mer informasjon 

12., 19. Og 26. April 
Kl. 9 - 12 

FHS Påmelding 90794440 
eller via fastlege 

Søvnkurs 
Lenke til mer informasjon 

14. April, 21. April, 
28. April, 5. mai  
Oppfølgingsdag 16. 
juni 
Kl. 12:00 – 14:00 

FHS Påmelding 90974440 
eller via fastlege 

Mestringstreff 
Lenke til mer informasjon 

6 tirsdager mellom 
kl.11.30-14.00. 
Oppstart 4. mai 

Orkanger Friskliv og mestring 
90 83 71 58 

Trygge kropper, trygge barn 
- Foreldre til barn i 

alderen 2-6 år.  
Lenke til mer informasjon 

Mer informasjon 
kommer når 
prosjektet er 
godkjent!  

Folkehelsesenteret, 
Orkanger 
 

Friskliv og mestring 
90 83 71 58 

    

 Juni   

Mestring av stress, angst og 
depressive plager 
Lenke til mer informasjon 

7., 14. og 21. Juni 
Kl. 9 - 12 

FHS Påmelding 90794440 
eller via fastlege 

    

 August   

Søvnkurs 28.august 
Kl. 12 – 14 

FHS Påmelding 90794440 
eller via fastlege 

    

 September   

Pårørendeskole –  
pårørende til personer med 
en demenssykdom 

Mer informasjon 
kommer! 

Mer informasjon 
kommer! 

Demenskoordinator 
Synnøve Krokdal 
72 46 73 00 

Mestring av stress, angst og 
depressive plager 
Lenke til mer informasjon 

13., 20. Og 27. 
September 
Kl. 9 - 12 

FHS Påmelding 90794440 
eller via fastlege 

Søvnkurs 1 1.,8.,15. september  
oppfølgingsdag 27. 
oktober Kl. 12 -14 

FHS Påmelding 90794440 
eller via fastlege 

 Oktober   

Søvnkurs 13., 20., 27. 
Oktober, 3. 
november og 

FHS Påmelding 90794440 
eller via fastlege 

https://www.orkland.kommune.no/friskliv-og-mestring.530883.no.html
https://www.orkland.kommune.no/kurs-og-veiledning.515338.no.html
https://www.facebook.com/events/797545390850807
https://www.orkland.kommune.no/friskliv-og-mestring.530883.no.html
https://www.confidentbody.net/
https://www.orkland.kommune.no/kurs-og-veiledning.515338.no.html
https://www.orkland.kommune.no/kurs-og-veiledning.515338.no.html


oppfølging 15. 
desember 

Bra mat kurs 
Lenke til mer informasjon 

Oppstart 26.okt  
Kl.09.00-11.  
(4 ganger) 

Meldal 
kommunehus 

Friskliv og mestring 
90 83 71 58 

KOLS-treff – Hva er KOLS? 
Les mer (lenke) 

19. oktober 
Kl.15-16.30 

Folkehelsesenteret, 
Orkanger 

Friskliv og 
rehabilitering 
94823420 

KOLS-treff - Medisiner og 
teknikker 
Les mer (lenke) 

26. oktober 
Kl.15-16.30 

Folkehelsesenteret, 
Orkanger 
 

Friskliv og 
rehabilitering 
94823420 

    

 November   

KOLS-treff – fysisk aktivitet 
og kosthold 
Les mer (lenke) 

2. november 
Kl.15-16.30 

Folkehelsesenteret, 
Orkanger 
 

Friskliv og 
rehabilitering 
94823420 

KOLS-treff – naturlige 
reaksjoner 
Les mer (lenke) 

9. november 
Kl.15-16.30 

Folkehelsesenteret, 
Orkanger 
 

Friskliv og 
rehabilitering 
94823420 

KOLS-treff – mestring av 
daglige situasjoner 
Les mer (lenke) 

16.november  
Kl.15-16.30 

Folkehelsesenteret, 
Orkanger 
 

Friskliv og 
rehabilitering 
94823420 

    

 Desember   

    

 

Digitale tilbud 
Høyt Blodtrykk 

- Det finnes god informasjon ute på Helse Norge. Trenger du hjelp med levevaneendringer, ta 

kontakt med Friskliv og mestring! 

Diabetes 

- Lære mer om diabetes type 2? Sjekk ut kurset; slik lever du godt med sykdommen fra 

Diabetesforeningen.  

Hjerte og lunge 

- Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke har lansert «hjertekampen». Et 6 ukers nasjonalt 

og digital treningsplan som skal inspirere til trening, økt motivasjon for aktivitet og et sunt 

kosthold. – Det skal ikke så mye til for å ta vare på deg selv. Sjekk ut 

https://www.hjertekampen.no/  

- Lære mer om KOLS i dag? Sjekk denne lenken 

 

Kreft 

- Kreftsykepleierne har også oversikt over tilbud og tjenester i Orkland.  

- Det finnes flere digitale tilbud både trening, temamøter, «Look Good Feel Better» m.m. 

Lenke til oversikt over digitale tilbud.   

https://www.orkland.kommune.no/friskliv-og-mestring.530883.no.html
file:///C:/Users/ashild.riiber/Downloads/kols_temasamlinger_hÃ¸sten_2021.pdf
file:///C:/Users/ashild.riiber/Downloads/kols_temasamlinger_hÃ¸sten_2021.pdf
file:///C:/Users/ashild.riiber/Downloads/kols_temasamlinger_hÃ¸sten_2021.pdf
file:///C:/Users/ashild.riiber/Downloads/kols_temasamlinger_hÃ¸sten_2021.pdf
file:///C:/Users/ashild.riiber/Downloads/kols_temasamlinger_hÃ¸sten_2021.pdf
https://www.helsenorge.no/sykdom/hjerte-og-kar/hoyt-blodtrykk/
https://www.orkland.kommune.no/friskliv-laering-og-mestring.530883.no.html
https://www.diabetes.no/kurs/diabetes-type2/#/
https://www.diabetes.no/kurs/diabetes-type2/#/
https://www.hjertekampen.no/
https://www.youtube.com/watch?v=FXsjUz6D7NY&list=PLhaM3MA28htiuFyTNpXhNS4lHt7LeYyN7
https://kreftforeningen.no/tilbud/?subject=digitalt


Ungdom med behov for hjelp til å mestre?  

- Sjekk ut «Ung livsmestring» 

Ønsker du mer hverdagsglede?  

- Sjekk ut dette prosjektet som har tilbud om webinarer og smser for økt hverdagsglede! 

Vi har samlet videosnutter for å mestre sykdom, bedre fysisk aktivitet, søvn m.m. på denne side. 

(Lenke). Kanskje noe er aktuelt for deg? 

Bruker- og pårørendeorganisasjoner lokalt 
Navn  

Landsforeningen for hjerte og lunge (LHL), Orkdal 

Lenke til hjemmesiden 

Landsforeningen for hjerte og lunge (LHL), Meldal 

Facebookgruppe Trim LHL Meldal, LHL Meldal 

Landsforeningen for hjerte og lunge (LHL), Agdenes 
Lenke til hjemmesiden 

Orkladal og omegn MS- forening 

Lenke til facebookgruppen, Lenke til hjemmesiden 

Orkland lokallag av Norges blindeforbund 

Lenke til hjemmesiden 

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF), Orkdal 

Lenke til hjemmesiden 

Diabetesforbundet Midte Sør-Trøndelag 

Lenke til facebooksiden 

Orkdal og omegn kreftforening 

Lenke til facebooksiden 

Orkdal revmatikerforening 

Lenke til facebooksiden. Her deles blant annet informasjon om bassengtilbudet.  

Norsk Forbund for utviklingshemmede (NFU), Orkdal lokallag.  

Lenke til facebooksiden 

Nasjonalforeningen for folkehelse, Lensvik helselag  

Lenke til facebooksiden 

Handikapforbundet avd. Agdenes 
Lenke til hjemmesiden 

AA (Anonyme Alkoholikere) 

Lenke til hjemmesiden 

Al-Anon – familiegrupper for familier og venner av alkoholikere 
Lenke til hjemmesiden og tidspunkt for møter 

Astma og allergiforbundet Region Midt 
Lenke til facebooksiden 

 

Leiter du etter en brukerorganisasjon for deg? Kanskje du finner den i denne lista?  

https://unglivsmestring.no/?fbclid=IwAR2Xovhux_cGF6-aJhYLfwhQzDZzhYYiLi_HrdwlXcvlh6yXwSA0RSeosDs
https://www.sv.uio.no/psi/forskning/prosjekter/hverdagsglede/?fbclid=IwAR1E3WuCWQnJCAjyzpD7H_ZR9LXP4nrit9G2itp8OKcoU0ufkrCG3ZSaFfU
https://www.youtube.com/channel/UCTKb2nNDHKfTGhuKX1Kl2Lw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCTKb2nNDHKfTGhuKX1Kl2Lw/featured
https://www.lhl.no/lokallag/lhl-trondelag-sor-trondelag/lhl-orkdal/
https://www.facebook.com/groups/269908630490680
https://www.facebook.com/groups/940805722977453
https://www.lhl.no/lokallag/lhl-trondelag-sor-trondelag/lhl-agdenes/
https://www.facebook.com/groups/168376727172298
https://www.ms.no/lokalforeninger/troendelag/orkladal-og-omegn-ms-forening
https://www.blindeforbundet.no/fylkeslag/trondelag/klubber-og-lag/orkland-lokallag
https://www.hlf.no/hlf-lokalt2/hlf-trondelag/lokallag/hlf-orkdal/
https://www.facebook.com/Diabetesforbundet-Midtre-S%C3%B8r-Tr%C3%B8ndelag-163870309582/
https://www.facebook.com/Orkdalkreftforening
https://www.facebook.com/orkdalrevmatikerforening
https://www.facebook.com/NFU-Orkland-100448018753722
https://www.facebook.com/Lensvik-Helselag-240059193143036/
https://nhf.no/troendelag/lokallag/
https://www.anonymealkoholikere.no/2/
http://al-anon.no/moter/
https://www.facebook.com/naafmidt
https://profesjon.no/brukerorganisasjoner/

