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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1812-29
Saksbehandler:
Finn Madsen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Natur 87/10 25.11.2010

Hovedutvalg Folk 63/10 25.11.2010

Formannskapet 98/10 29.11.2010

Inderøy kommunestyre

Disponering av ekstraordinær økning i statlig rammetilskudd 2010. Disponering 
av ubrukte midler i budsjett 2010 avsatt til hovedutvalgene.

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøys andel av ”eldremilliarden” kr. 1.343.000,-
Ubrukte midler hovedutvalg Folk kr.       95.000,-
Ubrukte midler hovedutvalg Natur kr.     200.000,-

kr.  1.638.000,-

disponeres slik:
- Nedbetaling gjeld kr.  500.000,-
- Avsetning fond  - tiltak bistand og omsorg: kr.  200.000,-
- Avsetting til  driftsfond vedlikehold : kr.  200.000,-
- Kommunal andel 2010 frivilligsentral: kr.    60.000,-
- Utstyr fysioterapi: kr.  120.000,-
- Utstyrsopprustning – bistand og omsorg: kr.  558.000,-

kr.1.638.000,-
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Bakgrunn
I budsjett 2010 er det avsatt 200.000 kroner til disposisjon for hovedutvalg Natur, og 400.000 
kroner til hovedutvalg Folk. Hovedutvalg Folk har fattet vedtak om disponering av 305.000 
kroner, og mangler vedtak for 95.000 kroner. Hovedutvalg Natur har så langt ikke fattet vedtak 
om bruk av sin ramme på 200.000 kroner.

Regjeringen har økt overføringen til kommunene med 1 milliard kroner for budsjettåret 2010. 
Det er i tilegg vedtatt og forbedre refusjonsordningene for omsorgsleiligheter og 
sykehjemsplasser med 40 %. (fra 25-35 % refusjon). 

Fra KRDs presentasjon sakses utdrag:

Regjeringa aukar dei frie inntektene til kommunane med ein milliard kroner meir i 2010.

- Auken vil gje kommunane større handlingsrom til å gjennomføre sine oppgåver. Den ekstra milliarden i frie 

midlar vil for eksempel kunne bidra til å styrke arbeidet med ei verdig eldreomsorg.

- Det betyr at kommunesektoren sin finansielle situasjon blir styrka. Kommunane kan velge å betale ned gjeld, 

sette midlane på fond eller bruke pengane til eigendelar til investeringar.

- Me legg til rette for at kommunane kan gjennomføre nødvendig utbygging av for eksempel sjukeheimar og 

omsorgsbustadar.

- Samstundes styrkjer vi den statlege investeringsordninga for sjukeheimsplassar og omsorgsbustadar. 

Tilskotsutmålinga vert auka frå 25 prosent til 35 prosent av investeringskostnadane. For at kommunane skal verte 

behandla likt, vil auken få tilbakeverkande kraft til 2008, då investeringstilskotet vart innført.

Auken i frie inntekter vert gitt som rammetilskot til alle kommunane i landet. 

Det  er opp til kommunene og bestemme bruken av rammetilskuddet – det ligger således ingen 
formelle bindinger i tileggsbevilgningen !  Det står lokalpolitikken fritt til å disponere pengene , 
med et forbehold; dette er penger som ikke er videreført i 2011 budsjettet og må brukes som 
en engangsbevilgning.

Vurdering

Rådmannen foreslår i sitt framlegg til budsjett for 2011 at det opprettes et vedlikeholdsfond på 
1 million kroner. Rådmannen finner det naturlig at ubrukte midler av hovedutvalg Naturs 
disposisjonsbevilgning, overføres til dette fondet og foreslår styrket dette med 200.000 kroner.

Hovedutvalg Folk har i egen sak vedtatt å støtte søknad om opprettelse av frivilligsentral i 
2010, med en kommunal finansiering på 60.000 kroner. Egenfinansieringen er ikke lagt inn i 
budsjettet for 2010, og rådmannen foreslår at ubrukte midler blant annet brukes til dette 
formålet. Restbeløpet på 35.000 kroner brukes til investering i utstyr som vil lette hverdagen 
for ansatte i de aktuelle tjenesteområdene.
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Med et fortsatt relativt høyt gjeldsnivå ville det være godt begrunnet og foreslå hele den statlige 
ekstrabevilgningen til ekstra nedbetaling av gjeld. Rådmannen velger og foreslå at kr. 500.000,-
disponeres til formålet.

Rådmannen foreslår at 200.000 kroner foreløpig avsettes til et driftsfond for senere 
disponering.  Av de tiltak som rådmannen ønsker å komme tilbake til er et prøveprosjekt med 
en ressurs som demenskoordinator. Dette formålet er ikke tilgodesett i det ordinære 
budsjettforslaget.

For øvrig foreslås disponert penger til utstyrs oppgraderinger innenfor helse-, rehab og 
barnevern og bistand og omsorg  - oppgraderinger som kan lette arbeidsdagen for de ansatte, 
øke kvalitet og produktivitet i tjenestene  og øke trivselen  for ansatte og beboere:  (kfr. også 
arbeidsmiljøundersøkelser og HMS plan)

Det refereres fra begrunnelser og innspill i budsjettprosessen:

Fysioterapeutene arbeider både med barn, unge, voksne og eldre. Tjenesten ivaretar både forebyggende og behandlende tiltak 
og deltar i tverrfaglig samarbeid på mange områder. Ansatte i bistand og omsorg har hatt fri tilgang på behandling som et 
forebyggende tiltak.  For å effektivisere pasientbehandling trengs det en oppgradering av behandlingsapparater i tillegg til 
utskifting av utstyr som slites.

1. Redcord stimula sentrerer det beste av to gamle behandlingsmetoder. Slyngetrening og elektroterapi. Erfaringsstudier 
viser kortere behandlingstid og ofte meget gode resultat på vanskelige diagnoser.
Diagnoser som med fordel kan behandles med redcord stimula.
• Smerte/betennelser i nakke, skulder og rygg.
• Artrose plager i alle større ledd
• Nevrologiske plager og utfall. For eksempel hemiplegi, nevrologiske sykdommer med paralystiske utfall etc.
• Opptrening i funksjon etter brudd kirurgi etc.

Kr  50.000
2. Ny behandlingsbenk kr 10.000
3. 2 ergometersykler kr 10.000
4. Trekkapparat kr 5.000
5. El behandlingsapparat  kr 20.000
6. Manoped kr 15.000
7. Utskifting av varmepakninger kr 10.000

Det er behov for utskifting av senger ved Inderøyheimen. Nye senger vil lette arbeidet betydelig for ansatte på Inderøyheimen. 
Foreslått bevilgning vil gi rom for 13 – 14 nye senger.

Dagens system for bekkenspyling er umoderne og lite hensiktsmessig. Det foreslås at det investeres i 4 nye spylere med ny 
teknologi og løsninger som gir betydelig besparelser på energiforbruk.

Det er over tid meldt behov for gradvis fornying og utskifting av institusjonsmøblene ved Inderøyheimen. Noe av møblementet 
er direkte nedslitt og ikke direkte trivselsfremmende. Enhetsleder har oppgitt behov for bevilgning på 450.000 kroner fordelt 
over 3 år.

Det er meldt behov for ny vaskemaskin til 100.000 kroner på vaskeriet, og steamkoker til 110.000 kroner på kjøkkenet. I samråd 
med enhetsleder velger rådmannen å avvente til framtidig organisering av ny kommune er besluttet. Begge kommunene har i 
dag egne institusjonskjøkken og vaskeritjenester. I videre prosess må avklares bl.a. hvordan kjøkkentjenestene og 
vaskeritjenesten skal organiseres i ny kommune.

Rådmannen anser at dette forslaget er balansert;  det øker ikke det faste driftsnivået og vi betaler ned gjeld. (nedbetaling av 
gjeld frigjør ressurser til drift ”i fremtiden”.)  I tilegg rettes investeringene mot bistands-  og omsorgsfeltet  og er klart HMS- og 
effektiviseringsbegrunnet. 

Forslaget innebærer at 2011 budsjettet avlastes på følgende måte: 1) en del av de investeringer som nå foreslåes 
finansiert over ekstrabevilgningen er forutsatt finansiert over 2011 budsjettet  2) redusert lånegjeldsbehov som 
følge av dette forslag til disponering vil isolert sett redusere lånekostnadsbelastningen i 2011 – med ca kr. 
50.000,-. (under forutsetning av at lånopptaket i 2011 budsjettet  reduseres med ca kr. 500.000,-)
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Rådmannen vil  komme tilbake til dette ved budsjettalderingen.

Konklusjon

Det vises til innstilling
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1504-5
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Eldres Råd 14/10 11.11.2010

Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010

Arbeidsmiljøutvalget 14/10 19.11.2010

Administrasjonsutvalget 2/10 29.11.2010

Hovedutvalg Natur 85/10 15.11.2010

Hovedutvalg Folk 62/10 16.11.2010

Formannskapet 94/10 17.11.2010

Rådet for funksjonshemmede 6/10 25.11.2010

Hovedutvalg Natur 88/10 25.11.2010

Hovedutvalg Folk 64/10 25.11.2010

Formannskapet 102/10 29.11.2010

Inderøy kommunestyre

Budsjett og økonomiplan 2011 - 2014

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommunes budsjett for år 2011 vedtas slik det fremgår av rådmannens forslag 
datert 11. november 2010

2. Budsjett 2011 – driftsrammene - vedtas med bindende virkning for 
hovedansvarsområdene: 

- Fellesområder  
- Politisk organisasjon med mer
- Rådmann, service, stab og støtte
- Kultur og informasjon
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- Helse og sosial
- Oppvekst
- Kommunalteknikk
- Næring og plan
- Vann og Avløp

3. Det gjennomføres investeringer i 2011 i samsvar med rådmannens budsjettforslag. Det 
tas opp nødvendige lån i samsvar med finansieringsplan. 

4. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette definerte forprosjekter. Rådmannen gis videre 
fullmakt til å iverksette ombyggings- og opprustningstiltak, herunder IKT-investeringer 
mv,  innenfor rammen av gitte bevilgninger.  

5. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette opprustninger i Kulturhuset innenfor en samlet 
bevilgningsramme på 5,5 mill. kroner.  

6. Med hjemmel i lov av 26. Mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3 fastsettes at 
det skal nyttes høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av 
forskuddstrekk og forskuddsskatt for inntekståret 2011. Marginavsetningen i 
skatteregnskapet skal fortsatt være 9 %.

7. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 4 videreføres i 2011 utskrivning av 
eiendomsskatt i hele kommunen.  Eiendomsskattesatsen er 2 promille.
For alle selvstendige boligenheter i faste eiendommer som ikke benyttes til 
næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr. 300.000,-.

8. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas bygninger jf. tidligere vedtak i K-sak nr. 
02/07 datert 19.03.2007. Fritaksliste datert 09.11.2009 følger vedlagt.  
Eiendomsskatten skal betales i 3 terminer; 15.03., 15.06. og 15.09. i skatteåret.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 
skattevedtekter.

9. Kommunale avgifter og gebyrer samt betaling for kommunale tjenester fastsettes for 
2011 slik det fremgår av vedlegg:  ”gebyr- og betalingssatser 2011”. 

10. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis sosialleder fullmakt til å innvilge garanti for lån 
i henhold til sosialtjenesteloven § 5-4, jfr. § 5-2 innenfor en samlet ramme på kr. 
50.000,-. Øvre grense for den enkelte garanti er kr. 30.000,-. Eventuelle garantier som 
innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp.

Vedlegg
Rådmannens forslag av 11.11.2010 til budsjett 2011.

Bakgrunn
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I henhold til kommunelovens § 45 skal kommunestyret innen årets utgang vedta budsjett for 
det kommende kalenderår. Vedtaket fattes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. 
Nærmere bestemmelser om årsbudsjettet finnes i forskrift av 15.12.2000.

Det fremmes et forslag til budsjett for 2011. Fra 2012 er nåværende Inderøy kommune 
innlemmet i nye Inderøy kommune. Det fremmes et eget forslag til økonomiplan for årene 

2012 til 2014  som skal behandles i fellesnemnda for nykommunen.

Vurdering

Budsjettforslaget gir rom for en viss vekst i driftsrammene . Hensyntatt fortsatt effektivisering 
av kvalitetsforbedring kan forventes en økning i verdien av  det samlede kommunale 
tjenestetilbudet vil øke neste år. 

Vi ivaretar samtidig i hovedsak den finansielle balansen fra 2010 budsjettet med 
nettoavsetninger på 3 mill.  kroner (4 mill. i 2010)  finansiert over de ordinære driftsrammene.  
I  tilegg finansieres 5 mill. kroner av samlede nettoavsetninger på 8 mill. kroner ved å 
disponere av merverdiavgift til investeringer.

Rådmannen må likevel presisere usikkerheten i  1) skatteinngangen på landsbasis hvor 
prognosene synes noe usikre og 2) renteutviklingen og 3) lønnsutviklingen.   Vi budsjetterer 
inntekter fra skatt og rammetilskudd uten egentlige reserver, et rentenivå  på gjeldende svært 
lave nivåer og et lønnsoppgjør på avtalt 3,25%. (uten marginer)

Samfunnsutviklingsfokuset forsterkes ytterligere gjennom forslaget om økte avsetninger til 
Inderøy 2020 – se også investeringsprogrammet.

På sammen måte vil fokus på organisasjonsutvikling – kompetanseutvikling, kvalitetsutvikling  
og HMS  - være prioritert i vår samlede satsning med sikte på ytterligere og forbedre 
tjenesteytingen over tid.

Det vises for øvrig til selve budsjettdokumentet.

Konklusjon

Rådmannens forslag til budsjett for 2011 legges med dette fram til politisk behandling.

Behandling i Eldres Råd - 11.11.2010
Rådmannen orienterte omforslag til Budsjett 2011, spesielt omområdene helse, pleie og 
omsorg.

Avstemming
Enstemmig
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Vedtak i Eldres Råd - 11.11.2010
Eldres råd tar Budsjett 2011 slik det fremgår av rådmannens forslag til etterretning.

Behandling i Rådet for funksjonshemmede - 11.11.2010

Avstemming
Enstemmig

Vedtak i Rådet for funksjonshemmede - 11.11.2010
Utsettes. Behandles i nytt møte den 25.11.10 k 0900.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010
Forslag fra leder om at saken utsettes til nytt møte neste uke

Avstemming
Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010
Saken utsettes til nytt møte i den  25.11.2010 kl 1300-1500

Behandling i Hovedutvalg Folk - 16.11.2010

Avstemming
Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 16.11.2010
Saken utsettes

Behandling i Formannskapet - 17.11.2010

Avstemming
Enstemmig

Vedtak i Formannskapet - 17.11.2010
Saken utsettes

Side 10



Side 11

PS 65/10 Temasak: Ansvarsfordeling mellom formannskap og hovedutvalg



Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1513-5
Saksbehandler:
Finn Madsen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 61/10 16.11.2010

Hovedutvalg Folk 66/10 25.11.2010

Nord-Trøndelag fylkeskommune sin strategi for folkehelsearbeidet i Nord-
Trøndelag 2011-2014

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Strategien peikar på aktuelle utfordringar og innsatsområde for folkehelsearbeidet og er eit godt 
utgangspunkt for meir konkrete tiltak i form av årleg handlingsplan. Fylkeskommunen vil få ei 
sentral rolle i understøtting av kommunen sitt folkehelsearbeid.

Vedlegg
1 Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag 2011-2014 - Høring
2 Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag 2011-2014

Saksopplysninger:

Kommuneoverlegen i Invest er bedt om å lage et saksdokument felles for Invest-kommunene. Forslag til 
vedtak, saksopplysninger ut over innledende merknad, samt saksvurderinger, er ført i pennen av 
Håvard Avelsgaard, og er identisk for de tre kommunene.

Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag har sendt sitt utkast til fylkeskommunen sin strategi for 
folkehelsearbeidet 2011-2014 på høyring med høyringsfrist 15. desember. Strategidokumentet 
skal danne grunnlaget for ein eigen handlingsplan for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag. 
Handlingsplanen skal rullerast årleg og konkretisere tiltak basert på utfordringar og 
hovudmålsettingar i strategidokumentet.
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Saksvurderingar:

Det er gjort greie for bakgrunn for dokumentet og aktuelle avgrensingar. Strategien omhandlar i 
hovudsak fylkeskommunen sitt bidrag til folkehelsearbeidet, og område innan 
folkehelsearbeidet som kommunen har ansvar for er lite omtala. Målet for folkehelsearbeidet er 
å fremje folkehelse, medrekna trivsel, gode sosiale og miljømessige høve, og bidra til å 
førebygge sjukdom, skade og liding, samt bidra til ei jamnare sosial og geografisk fordeling av 
faktorar som direkte eller indirekte verkar inn på helsa.

Fylkeskommunen ønskjer å vera ein regional pådrivar og koordinator for folkehelsearbeidet, og 
har definert kunnskapsbasert folkehelsearbeid som utgangspunkt for prioritering. 
Fylkeskommunen har vald ein populasjonsstrategi for folkehelsearbeidet, og vil i samarbeid 
med kommunane gjennom partnarskap og alliansar, styrke lokalmiljøet sitt høve til å prioritere, 
planlegge og gjennomføre tiltak som fremjar god helse. 

Fylkeskommunen har vald 8 innsatsområde som grunnlag for folkehelsearbeidet:
- Fysisk aktivitet, friluftsliv og naturopplevingar
- Kultur og helse
- Kosthald og ernæring
- Rusførebygging
- Tobakksførebygging
- Mental helse
- Tannhelse
- Skade- og ulykkesførebyggande arbeid

I utkast til ny lov om folkehelsearbeid, er ansvaret for folkehelsearbeidet lagt til kommunen. 
Kommunen skal fremje trivsel, psykisk og somatisk helse, bidra til utjamning av sosiale 
helseskilnader (§ 4). Ansvaret flytta til alle sektorar i kommunen, ikkje berre 
kommunehelsetenesta som tidlegare (”helse i alt vi gjer”), og kommunen skal ha oversyn over 
helsetilstanden og identifisere helseutfordringar, konsekvensar og årsakshøve (§ 5). 
Fylkeskommunen vil få ei sentral rolle i understøtting av kommunen sitt folkehelsearbeid. 

Behandling i Hovedutvalg Folk - 16.11.2010

Avstemming
Enstemmig

Vedtak i Hovedutvalg Folk - 16.11.2010
Saken utsettes.
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NORD-TRØNDELAG

FYLKESKOMMUNE

Kommunene i Nord-Trøndelag
Fylkeskommunale etater
Frivillige organisasjoner

Vi håper på gode innspill!

Med hisen

K,viStacf
folkehelsekoordinator

Saksbehandler:
Saksnr.:
Arkiv:

Dato:  1.10.2010

Høring  på2Strategifox_folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag 2011-2014"  -
Høringsfrist 29. oktober 2010

./. Vedlagt oversendes høringsutkast av  "Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-
Trøndelag 2011-2014".  Høringsfristen er 29. oktober 2010.

Dokumentet er Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag sitt forslag til fylkeskommunens
strategi for folkehelsearbeidet de kommende 4 år og skal sluttbehandles i
Fylkestinget 7. desember 2010.

Strategidokumentet skal danne grunnlaget for en egen handlingsplan for
folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag. Handlingsplanen skal rulleres årlig og
konkretisere tiltak basert på utfordringer og hovedmålsettinger i strategidokumentet.

Hensikten med strategien er å peke på viktige muligheter og utfordringer samtidig
som den skal vise retning for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag i årene fremover.

Vedlegg:  "Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag 2011-2014"

Kopi: Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag
Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

1111111111111011811,112111111111111111
Ugradert
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- et ansvar for

versjon: 2010.10.01_KK

Strategi for
folkehelsearbeidet i

Nord-Trøndelag
2011-2014

Om styrking, utvikling og organisering av folkehelsearbeidet

i Nord-Trøndelag

11111111111

Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag
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Forord

.Strategi for folkehels2arbeidet Nord-Trøndelag 2011-2014
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Lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet,  gjeldende fra 1. januar 2010, gir

fylkeskommunen et lovpålagt ansvar for folkehelsearbeidet. Loven pålegger

fylkeskommunen å være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket, blant annet

gjennom alliansebygging og partnerskap og ved å understøtte kommunenes

folkehelsearbeid. Videre sier loven at som grunnlag for folkehelsearbeidet skal

fylkeskommunen ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket, og de faktorer som kan

virke inn på denne. I loven understrekes også at det skal rettes et særlig fokus mot trekk ved

utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale helseforskjeller.

Folk flest i Nord-Trøndelag fylke har god helse. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag viser at

folk stort sett er tilfreds med livet og rapporterer om god selvopplevd helse. Men også her i

fylket har folk de samme helseutfordringer som landet forøvrig. Livsstilssykdomrner,

psykiske lidelser og ulykker utgjør hoveddelen av sykdomsbyrden. Dette gjenspeiles hos NAV

og i helsevesenet. Inaktivitet og vektøkning får store konsekvenser for samfunnet. De sosiale

helseforskjellene øker. Foreliggende strategi for folkehelsearbeidet skal bidra til å motvirke

denne utviklingen.

Levekårene og det miljøet vi lever i, betyr mest for helsa totalt sett. Dette innebærer at de

fleste folkehelseutfordringer må løses utenfor helsesektoren, det vil si innenfor alle

samfunnssektorer. Vi må alle ta ansvar for egen helse, men samfunnet må gjøre det mulig

for oss å få det til.

Avgrensninger

Foreliggende strategidokument omfatter mål og strategier for det helsefremmende og

forebyggende arbeidet som skal foregå i regi av fylkeskommunen i perioden 2011-2014.

Innsatsområdene tar utgangspunkt i ovennevnte helseutfordringer. Dette gjelder særlig

levevaner som vi vet påvirker folkehelsa og som vi har muligheter til å påvirke. Dette i tråd

med Fylkestingets behandling av sak nr. 2008/4 om  Organisering av folkehelsearbeidet i

Nord-Trøndelag, hvor det ble fastslått at det var naturlig å etablere innsatsområder for fysisk

aktivitet, kosthold/ernæring, kultur og helse, rus- og tobakksforebygging og psykisk helse.

Ved behov ble det også gitt åpning for å integrere andre utfordringer og innsatsområder i

arbeidet gjennom nye allianser og utvidet samarbeid.

Denne avgrensingen medfører at noen tema som hører til og er relevante i

folkehelsearbeidet, ikke eller i liten grad blir berørt i dette dokumentet. Dette gjelder flere

temaer som hører inn under begrepet miljørettet helsevern, for eksempel smittevern,

vannforsyning/drikkevann, inneklima, støy, avfall og renovasjon m.v. Dette er alle temaer

som er styrt av nasjonalt regelverk og som dermed skal følges opp av kommunene og statlige

tilsynsmyndigheter.

, V"..~.~111
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Økonomien til dette strategidokumentet er veiledende og knyttes opp mot Nord-Trøndelag
fylkeskommune sin økonomiplan for perioden 2011-2014. Innsatsområdene i
strategidokumentet skal følges opp gjennom en årlig rullering av en egen handlingsplan.
Handlingsplanens økonomiske grunnlag og prioriteringer for 2011 vil basere seg på
fylkeskommunens budsjett for 2011. De påfølgende år vil handlingsplanen bli rullert i forhold

til strategien og reell framdrift av tiltakene, og økonomien vil bli justert i tråd med vedtatt
økonomiplan og kommende års budsjett.

Personalkostnader til fylkeskommunenes faste fagstab innen folkehelse inngår ikke i
oversikten i tabell

Tabell 1 økonomibehov i strategiperioden

Kostnader
Folkehelsekomiteens tilskuddsordning

2 Aktivitetsstøtte til kommunene

3 Koordinatorstøtte til kommunene

4 Tilskuddsordning til frivillige org. - lavterskel

5 NTFK egne prosjekter

6 Internasjonalt arbeid - InterReg / EU-søknader

9 Drift folkehelsenettverk (samlinger, kurs o.I.)

10 Kompetanseoppbygging i kommunene

11 FoU-arbeid/evaluering

12 HUNT forskningssenter

13 Senter mot incest

14 Adm. Folkehelsekomiteen

Finansiering

Budsjett økonomibehov i strategiperioden

2010

500 000

550 000

1 350 000

500 000

75 000

50 000

75 000

1 750 000

100 000

50 000

kostnader 5 000 000

1 Rammeoverføring fra Staten 1 300 000

2 Bevilget av Fylkestinget til egen sektor 3 200 000

3 Øremerkede midler fra Staten 500000,

4 NTFKs bidrag gjennom andre sektorer
1

Andre eksterne samarbeidspartnere (eks.s  I
Regionalt forskningsfond, EU-fond, InterReg)  

1
Z finansiering s 000 000 ;,
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Sammendrag

Utdanning, planlegging og kultursatsing utgjør fylkeskommunens viktigste bidrag i

folkehelsearbeidet. Dette er områder hvor fylkeskommunen med målrettet innsats kan

påvirke faktorer som bidrar til sosial utjevning.

Folkehelsearbeidet forutsetter både helsefremmende og sykdomsforebyggende

tilnærminger. Dette er tilnærminger som vil supplere, overlappe og forsterke hverandre.

I arbeidet med å styrke folkehelsa er befolkningsrettede tiltak på samfunnsnivå, i

kombinasjon med sosialpolitikk, økonomisk politikk og eventuelle lovreguleringer, det

sterkeste virkemiddelet.

Både befolkninga i Norge og Nord-Trøndelag har god helse. Gjennomsnittstallene skjuler

imidlertid store systematiske forskjeller. Nasjonale tall og tall fra HUNT 2 viser at helse er

ulikt fordelt mellom sosiale grupper. De som er mest privilegert økonomisk, har best helse.

Disse helseforskjellene er sosialt skapt og mulig å gjøre noe med.

Godt samarbeid i og mellom sektorer er derfor særdeles viktig i folkehelsearbeidet blant

barn og unge. På denne måten kan en sikre helsefremmende oppvekstvilkår og tilrettelegge

helhetlige tilbud for barn og unge som er i risikosonen.

Tall fra HUNT viser at hovedutfordringen i aldersgruppen 20-59 år er negativ helseatferd som

inaktivitet, usunt kosthold med påfølgende vektøkning, røyking blant kvinner i alderen 40-64

år, muskel- og skjelettplager samt psykiske plager.

De eldre er en stor ressurs for fylket og det ligger også her et stort potensial i

folkehelsesammenheng. Ved å mobilisere til en helsefremmende og forebyggende innsats

blant eldre, vil mye være vunnet både for den enkelte og samfunnet som helhet.

Nasjonale tall viser at det er store helsemessige forskjeller og ulike levevaner blant grupper

av innvandrere. Folkehelsearbeidet må ta høgde for ulikhetene både i levevaner og plager

slik at tiltakene blir mest mulig målretta.

Fylkeskommunens visjon for folkehelsearbeidet er:  Sammen for god folkehelse!

Visjonen krever sektorovergripende, tverrfaglig og kunnskapsbasert innsats fra aktører på

alle nivå, både nasjonalt, regionalt og lokalt. Samtidig peker visjonen på hver enkelt sitt

ansvar sammen med andre for å bidra til god folkehelse.

Visjon og mål kan i liten grad oppfylles av fylkeskommunen alene, men må foregå gjennom

allianser, partnerskap og økonomiske insentiver. Fylkeskommunen kan særlig bidra til å

legge til rette for positive utdanningsløp for unge. På denne måten bidrar en også til

reduksjon av sosiale forskjeller i helseatferd, samt styrker tilgangen til arbeidslivet. Gjennom

målrettet planarbeid og kultursatsing kan fylkeskommunen bidra til å utvikle lokalsamfunn
som legger til rette for deltakelse, positive helsevalg og sunn livsstil. Fylkeskommunen har et

særlig ansvar i følge loven til å ha oversikt over helsetilstanden i fylket og gi råd om

helsefremmende og forbyggende tiltak som bygger på beste tilgjengelige kunnskap på feltet.
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Nord-Trøndelag fylkeskommune ønsker å ha hovedvekten av folkehelsearbeidet rettet mot

hele befolkningen, en befolkningsstrategi. Virkemidlene i folkehelsearbeidet må i størst

mulig grad rettes mot samfunnsforholdene som direkte eller indirekte påvirker helsa i

befolkningen, og slik påvirke befolkningens levevaner.

De viktigste regionale samarbeidsparter deltar  i Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag.Dette

utgjør det regionale partnerskapet og er selve plattformen for en forpliktende strategi og et

samarbeid med kommunene. Samarbeid med kommunene gjennom allianser og partnerskap

er det viktigste grunnlaget for å oppnå et offensivt helsefremmende og forebyggende

arbeid.

Viktige samarbeidspartnere i folkehelsearbeidet er frivillige lag og organisasjoner som gjør

en formidabel innsats i lokalsamfunnene. Fylkeskommunen har flere virkemidler som kan

benyttes for å styrke disse aktørenes innsats.

Det er en overordnet målsetting i folkehelsearbeidet å kunne styrke lokalmiljøets muligheter

for handling både når det gjelder prioritering, planlegging og gjennomføring av tiltak som

fremmer god helse. Lokalmiljøet er ut fra dette både nærmiljøet, barnehage og skole,

videregående skole, arbeidsplassen og de eldres samhandlingsplasser.

Kapittel 8 — Innsatsområder — danner grunnlaget for handlingsplanen for folkehelsearbeidet i

Nord-Trøndelag og skal baseres på følgende målsettinger for hvert område:

Fysisk aktivitet, friluftsliv og naturopplevelser

- Revitalisere og forsterke FYSAK-arbeidet i kommunene

-

Arbeide for at nivået av fysisk aktivitet i hverdagen skal bli en helsefremmende faktor

som betyr noe

-

Arbeide for at det tilrettelegges turstier som gjør det mer attraktivt å drive variert fysisk

aktivitet— -

- Bidra til at det bygges flere og bedre gang- og sykkelveier i fylket slik at det stimulerer til

økt fysisk aktivitet

- Sikre, styrke og støtte befolkningens muligheter til å drive et aktivt friluftsliv

Kultur og helse

Flere kultur- og helsekommuner i fylket

-

Videreutvikling av samhandlingsarbeidet fra FOLK-satsingen

-

Mer FoU-virksomhet på feltet

Kompetanseheving lokalt og regionalt

Kosthold og ernæring

-

Målrettet innsats for å unngå overvekt hos barn og ungdom

-

Påvirke mat- og kantinetilbudet i den videregående skolen

-

Samarbeide med frivillige lag og organisasjoner om å fremme et sunnere

hverdagskosthold

-

Å utnytte tannhelsetjenestens kompetanse og erfaring innen kostholdsområdet
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Rusforebygging

Innsats for å bidra til å redusere totalforbruket av alkohol og narkotika samt heve

debutalderen for alkohol

-

Bidra til å videreføre og tilby det rusforebyggende utviklingsprogrammet Premis til

kommunene i Nord-Trøndelag

-

Å få de videregående skolene i større grad til å delta i lokalt rusforebyggende arbeid

Tobakksforebygging

Drive og videreutvikle ressursgruppa innen tobakksforebyggende arbeid

-

Styrke det tobakksforebyggende arbeidet i ungdomsskolen gjennom FRI-programmet

-

Arbeide for å styrke de videregående skolene som en tobakksfri arena, samt få innført

tobakksfri skoletid

Mental helse

Arbeide for økt kulturdeltagelse av grupper som deltar lite i dag

Stimulere frivillige lag og organisasjoner til målrettet innsats om økt fysisk aktivitet for

folk med psykiske plager

En målrettet innsats for de beskyttende faktorene for selvmordsatferd i den

videregående skolen

Tannhelse

Arbeide for å styrke de faktorer som bidrar til at befolkningen kan bevare sin tannhelse

livet ut

- Videreutvikle samarbeid med øvrig folkehelsearbeid i fylket

Skade- og ulykkesforebyggende arbeid

Skaffe bedre oversikt over forekomst og årsaker til skader og ulykker i fylket

Videreutvikle og styrke det lokale og regionale skade- og ulykkesforebyggende arbeidet

Styrke samarbeidet mellom offentlige etater, frivillige organisasjoner og næringsliv

Bidra til å sikre myke trafikkanter gjennom bygging av flere og bedre gang- og sykkelveier
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1. Sentrale begrep og perspektiv

Nedenfor gjennomgås noen sentrale begrep og perspektiver som har betydning for valg av

strategier og arbeidsmetoder som beskrives i dette dokumentet.

1.1. Helse, folkehelse og folkehelsearbeid
Helsebegrepet omfatter fysisk, mental og sosial trivsel og ikke bare fravær av sykdom. Svært

vanlig i dag er å definere helse som "å ha overskudd til å mestre hverdagens krav".

Med folkehelse menes befolkningens samlede helsetilstand og hvordan helse fordeler seg i

befolkningen.

Generelle sosioøkonomiske, kulturelle og miljømessige betingelser påvirker befolkningens

helsetilstand. De fleste av utfordringene knyttet til befolkningens helse må derfor løses

utenfor helsevesenet. Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å styrke faktorer

som fremmer helse og trivsel, redusere faktorer som medfører helserisiko og beskytte mot

ytre helsetrusler. Folkehelsearbeidet skal bidra til en jevnere sosial fordeling av forhold som

påvirker helsa. Folkehelsearbeidet får på denne måten sektorovergripende perspektiv og

omfatter tiltak innenfor alle samfunnssektorer.

Folkehelsearbeid er både et fag og et aspekt ved andre fag hvor folkehelse ikke nødvendigvis

er primærformålet. Folkehelse er et politikko-mråde scim utfordrer utformingen av andre

politikkområder med hensyn til mål og ressursbruk.

Utdanning, planlegging og kultursatsing utgjør fylkeskommunens viktigste bidrag i

folkehelsearbeidet. Dette er områder hvor fylkeskommunen med målrettet innsats kan

påvirke faktorer som bidrar til sosial utjevning.

1.2. Sosiale forskjeller i helse
Med sosiale forskjeller i helse forstår vi forskjeller i helse mellom utdannings-, yrkes- og

inntektsgrupper i befolkingen.2 Den grunnleggende årsaken til sosiale forskjeller i helse er

ulik fordeling av ressurser. Blant de viktigste årsakene er forskjeller i inntekt, utdanning,

oppvekstvilkår og arbeidsforhold.
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sosiookonornisk

Figur 1 Gradientutfordringen  - forholdet  mellom sosioøkonomisk statusog  helse

Sosiale ulikheter i helse danner mønster av en gradient gjennom hele befolkningen. Denne

gradientutfordringen krever et bredt befolkningsrettet fokus på utfordringene. 3 Hver gang

tiltak planlegges må det vurderes hvor vidt tiltaket vil få den ønskede effekten for å utjevne

de sosiale forskjellene.

1.3. Helsefremmende og forebyggende arbeid

Folkehelsearbeidet forutsetter båd helsefremmende og sykdomsforebyggende

tilnærminger. Dette er tilnæ'rminger'som vil supplere, overlappe og forsterke hverandre.

Helsefremmende arbeid er definert som den prosess som gjør folk i stand til å styrke og

bevare sin helse. Sentralt i helsefremmende arbeid er den enkeltes og/eller lokalsamfunnets

mulighet for å ha aktiv innflytelse over sin egen situasjon. Arbeidet tar utgangspunkt i

ressurser og positiv helse og har som mål å fremme deltagelse i befolkningen.

Helsefremmende arbeid omfatter i tillegg en styrking av faktorene som fremmer helse

fremfor å ha oppmerksomheten rettet mot sykdomsfremkallende faktorer. Eksempel på
-

slike helsefrernmende faktorer er sang og musikk, kontakt med dyr og blomster, turer i skog

og mark, familie; mosjonsidrettog ulike andre kulturaktiviteter. Men ikke minst er det å

være i arbeid og ha en forutsigbar økonomi grunnleggende helsefremmende forhold.

Forebyggende helsearbeid tar utgangspunkt i kjente risikofaktorer for sykdom og svekket

helse, og innebærer arbeid med å fjerne, redusere, begrense eller stenge slike faktorer ute.

Eksempel på kjente risikofaktorer er tobakk, alkohol, støy, luftforurensing, overvekt og

inaktivitet.

Forebyggende arbeid rettes mot både årsaker til individuell sykdom og mot årsaker til

sykdom og svekket helse i befolkningen. Årsaker til individuell sykdom og årsaker til sykdom i

befolkningen har hver sin korresponderende forebyggingsstrategi; den individrettede

o høyrisikostrategien og den befolkningsrettede strategien.
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I arbeidet med å styrke folkehelsa er befolkningsrettede tiltak på samfunnsnivå, i

kombinasjon med sosialpolitikk, økonomisk politikk og eventuelle lovreguleringer, det

sterkeste virkemiddelet. En slik strategi angriper det alle er utsatt for og den er effektiv for
påvirkning av helseatferd. I motsetning, har den individuelle høyrisikostrategien begrenset

effekt på befolkningens helseatferd og tiltakene angriper ikke bakenforliggende årsaker som
alle er utsatt for.

1.4. Bærekraftig utvikling, universell utforming og medvirkning
Den demografiske og epidemiologiske utviklingen i Norge er i likhet med andre

Vesteuropeiske land i stor endring. Det blir flere eldre og flere med kroniske og

sammensatte sykdomstilstander. Den demografiske forskyvningen hvor det blir flere

behandlings- og pleietrengende per yrkesaktiv, setter velferdsordningene i samfunnet under
sterkt press. Dersom ikke denne utfordringen møtes med vilje og evne til nye løsninger og
økt fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid, vil vi gå mot et samfunn som ikke
utvikler seg bærekraftig. 4 Dess lenger bak i årsakskjeden en setter inn tiltak, dess bedre er
som regel bærekraften (eks. en lovregulering som umiddelbart regulerer helserelatert atferd
hos alle i befolkningen sammenlignet med forebyggingsaktivitet med rådgivning overfor
enkeltindivider i helsetjenesten om den samme atferden).

Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av produkter og omgivelser
på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så—stor utstrekning som mulig uten

behov for tilpasning og en spesiell utforming. Dette er en nødvendig strategi for å oppnå et
samfunn med full tilgjengelighet og deltakelse for alle. Tilgjengelighet er et nøkkelbegrep i

folkehelsearbeidet. Det  handler om grunnleggende menneskelige rettigheter og
demokratiske verdier om å kunne delta i samfunnet og å leve et selvstendig liv.

Nyere lovgivning, som til eksempel Plan- og bygningsloven, vektlegger i større grad enn

tidligere viktigheten av borgernes medvirkning i samfunnsutviklingen. Medvirkning eller
delaktighet er et sentralt begrep i folkehelsearbeidet, siden det finnes en tydelig forbindelse

mellom delaktighet og helse. Det lar seg vanskelig gjøre å formulere én definisjon av
delaktighet, i stedet snakkes det om ulike former av delaktighet. Praktisk erfaring og studier

viser at det er svært viktig å være tydelig på hvilken form for delaktighet eller medvirkning
borgerne tar del i. Hvis hensikten er utydelig, er det en risiko for at befolkningen får

feilaktige forventninger som igjen kan lede til frustrasjon og skuffelse. Medvirkningen må

være reell.

2. Levekår og helsestatus i Nord-Trøndelag

Nedenfor gjennomgås noen sentrale geografiske data og levekårsdata for fylket. Noen

utvalgte mål for helsestatus og helseatferd beskrives deretter. For mer utfylle~r§ikt-
over helsestatus og helseatferd vises til vedlegg — fylkesrapport HUNT 3-data og nettstedet

www.ntnu.no/hunt/kommunedata.
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2.1. Geografi og befolkning
Nord-Trøndelag fylke dekker 22 396 km2 (6,9 prosent av fastlands-Norge). Fylket omfatter 24

kommuner. Fylket har seks byer i seks forskjellige kommuner: Kolvereid (Nærøy), Namsos,

Steinkjer, Verdal, Levanger og Stjørdal. Det er registrert 131 555 innbyggere i fylket per 1.

januar 2010. Folketallet har økt de siste 15 åra fra 127 537 i 1995.

Bosettinga i Nord-Trøndelag er konsentrert i kommunene langs aksen Namsos-Stjørdal.

Folketallet har økt mest i sørdelen av fylket. Folketallet er imidlertid redusert i Indre Namdal,

i Midtre Namdal, i Ytre Namdal og på Fosen i samme periode. Byene trekker til seg folk.

2.2. Sammenhenger levekår og helse
Både befolkninga i Norge og Nord-Trøndelag har god helse. Gjennomsnittstallene skjuler

imidlertid store systematiske forskjeller. Nasjonale tall og tall fra HUNT 2 viser at helse er

ulikt fordelt mellom sosiale grupper. De som er mest privilegert økonomisk, har best helse.

Disse helseforskjellene er sosialt skapt og mulig å gjøre noe med.

Det er mange faktorer som skaper og opprettholder de sosiale helseforskjellene.

Sammenhengene er ikke enkle. I hovedsak er det imidlertid sosiale betingelser som påvirker

helse og ikke omvendt. Selv om alvorlige helseproblemer i mange tilfeller fører til tap av

inntekt og arbeid og problemer med å fullføre utdanning, påvirker sosial posisjon helsa i

større grad enn helsa påvirker sosial posisjorr.-Kunnskapsoversikter viser"at sosiale

helseforskjeller i alle europeiske land, inkludert Norge, hovedsaklig skyldes forskjeller i

materielle, psykososiale og atferdsrelaterte risikofaktorer.

Hver enkelt av oss har et betydelig ansvar for egen helse. Men enkeltmenneskets

handlingsrom er oftest begrenset av forhold utenfor individets kontroll. Selv helseatferd som

røyking, fysisk aktivitet, kosthold og kulturdeltakelse er i stor grad påvirket av økonomiske og

sosiale faktorer som den enkelte ikke rår over.

2.3. Levekår i Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag er det fylket i landet som har lavest gjennomsnittlig inntekt pr. hushold.

Dette har trolig sammenheng med både høy gjennomsnittlig alder på befolkninga,

utdanningsnivå og næringsstruktur.

Andelen med høy utdanning i 2008 er oppe på om lag 17,8 prosent (andel universitets- og

høgskoleutdannet i prosent av personer på 16 år og eldre) mot 20,3 prosent for landet som

helhet.

Helsedirektoratet har utarbeidet såkalte kommunebarometer og fylkesbarometer.

Barometeret er en sammenstilling av statistikk og viser noen utvalgte indikatorer innenfor

demografi og sosioøkonomiske faktorer, risikofaktorer, beskyttende faktorer, helsetilstand

og helsetjenester i fylket.

Figur 2 viser at det begås relativt sett få lovbrudd i fylket sammenlignet med landet som

helhet. Andelen som mottar sosalhjelp, er også lavere her. Derimot finner vi en høyere
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andel som er ute i lang sykmelding. Andelen arbeidsledige er høy. Vi har også relativt sett

flere barnevernssaker her i fylket enn gjennomsnittet for landet for øvrig. Selv om

gjennomsnittsinntekten i fylket er lav, er andelen med inntekt under kr. 100 000 noe lavere

enn landet som helhet.

Lav fødselsvekt, 2006

Barn med barnevernstiltak lopet av året, 2008

Husholdn ngsavfall pr innbygger, 2008

Hjemmeboere med høy timeinnsats, 2008

Kreftdødelighet 0-74 år - kvinner, 2008

Kreftdødelighet 0-74 år - menn, 2008

Psykisk helse

Hjerte-kardødelighet 0-74 år - kvinner, 2008

Nord-Trøndelag • Hele landet

Lav inntekt >17 år, 2006

100%

70%

00%

20%

_

-25%'

-00%

Andel med bare grunnskole 30-39 år, 2007

Arbeidsledige 16-24 år, 2007

Arbeidsledige 25-66 år, 2007

Sosialhjelptilfeller, 2007

Mottakere av sykepenger, 2008

Anmeldte lovbrudd, 2007

Totaldødelighet 0-74 år - menn, 2008

Hjerte-kardodelighet 0 -74 år - menn, 2008 Totaldødellghet 0-74 år - kvinner, 2008

Figur 2 Fylkesbarometer for Nord-Trondelag over et utvalg levekårsfaktorer og heisevariabler sammenlignet
med hele landet

Selv om noen levekårsfaktorer indikerer at vi skulle ha dårligere helse i Nord-Trøndelag

sammenlignet med landet for øvrig, viser figuren at Nord-Trøndelag fylke skiller seg positivt

ut med hensyn til den generelle dødeligheten blant kvinner og menn samt dødelighet av

kreft for begge kjønn. Men når det gjelder hjerte-karsykdommer, er det noe høyere

dødelighet blant begge kjønn her i fylket enn for landet som helhet.

2.4. Nasjonale helsetrender og data fra Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag
Nasjonale tall viser at levealderen i Norge øker - i 2009 var forventet levetid 83,1 år for

kvinner og 78,6 år for menn. Levealderen i Norge varierer geografisk og sosialt. I perioden

2001-2005 var til eksempel forventet levealder for menn 77,7 år og for kvinner 82,4 år i

Nord-Trøndelag mot henholdsvis 77,4 år og 82,1 år i Sør-Trøndelag. Forventet levealder kan

variere opptil 6-8 år mellom ulike sosioøkonomiske grupper.

Resultater fra HUNT 1, 2 og 3 viser at andelen som oppgir å ha god eller svært god

livskvalitet, har økt i løpet av de siste 20 åra. Over 87 prosent oppgir å ha god eller svært god

livskvalitet i HUNT 3 mot vel 82 prosent i HUNT 1. Vi finner derimot en stabil andel på 5-6
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prosent som svarer at de har angst og depresjonsplager i HUNT 2 og HUNT 3. Det observeres

geografiske forskjeller på dette området. Kommuneoversikten viser at andelen varierer fra

2,9 prosent til 7,4 prosent, men disse forskjellene må analyseres nærmere. I HUNT 3

svarer 12,7 prosent av befolkninga at de har søkt hjelp for psykiske plager mot 11,7 prosent i

HUNT 2.

Det en bør være oppmerksom på er at nasjonale tall viser en tydelig sosioøkonomisk

gradient med tanke på psykiske plager og vi må anta at dette også kan gjelde for vårt fylke.

Hjerte-karsykdommer og kreft

Stadig færre nordmenn dør av hjerte- og karsykdommer og det har vært en jevn nedgang i

dødeligheten helt siden 1970-årene. Men fremdeles er hjerte- og karsykdommer den

vanligste dødsårsaken blant menn og den nest vanligste (etter kreft) blant kvinner og

nasjonale tall kan tyde på at nedgangen er i ferd med å avta.

Dødeligheten av hjerteinfarkt varierer en god del fra fylke til fylket. HUNT-data viser en

økning av i forekomsten av angina pectoris og gjennomgått hjerteinfarkt fra HUNT 1 til HUNT

2, men en reduksjon fra HUNT 2 til HUNT 3. I 2006 var dødeligheten i Nord-Trøndelag på nivå

med landsgjennomsnittet. Dette kan tyde på at utviklingen i Nord-Trøndelag har vært noe

tregere enn landsgjennomsnittet, men at også Nord-Trøndelag nå er på rett veg.

Forekomsten av gjennomgått hjerteinfarkt øker sterkt med alderen slik at det rammer først

og fremst de som er over 60 år. Kvinner får hjerteinfarkt i gjennomsnitt ti år seinere enn

menn og ikke så ofte.

Hjerte- og karsykdommer er fortsatt et stort folkehelseproblem. Til tross for gode helsevaner

vil mange kunne utvikle hjerte- og karsykdom. Det er heller ikke gitt at risikofaktorene hos

den yngre og middelaldrende delen av befolkninga går i riktig lei. Antall med overvekt og

diabetes øker. Den fysiske aktiviteten vi driver i dag på fritida, kan ikke oppveie den

aktiviteten vi tidligere hadde i løpet av en hel dag. Også på dette området er det viktig at det

legges til rette for sunne levevaner, særlig daglig fysisk aktivitet alt fra tidlig alder.

Overvekt, fedme og diabetes

Siden HUNT 2 har andelen med registrert overvekt og fedme blitt fordoblet. Andelen som

har utviklet diabetes de siste 20 åra, har økt. Den er fordoblet blant menn, mens økningen

blant kvinner er noe mindre. Økningen i andel kjente tilfeller av diabetes er svært

bekymringsfullt, særlig fordi vi vet at registrerte diabetestilfeller bare utgjør toppen av et

isfjell. Vi ser også tydelige geografiske variasjoner i overvekt og fedmeutvikling som det vil

være viktig å følge opp i det videre arbeidet.

Kroniske smerter

Tall på landsbasis viser at om lag 30 prosent av den yoksne befolkninga rapporterer at de har

kroniske smerter. Muskel- og skjelettsmerter anses å utgjøre hoveddelen, men andre
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tilstander som hodepine, mage- og underlivssmerter, smerter etter skader og kirurgi og

smerter i relasjon til hjerte- og karsykdommer og nevrologiske lidelser er også utbredt. 5

Forekomsten øker med alder. Kvinner er rammet i langt høgere grad enn menn. Mye tyder

på kroniske smerter også er vanlig i ungdomsårene. Kjønnsforskjeller i smerte bidrar til at

kvinner har høgere sjukefravær enn menn. Kroniske smerter er en viktig årsak til uførhet og

langtidssykefravær. Smerter er også en av de vanligste årsakene til at vi oppsøker

helsevesenet. Det er dessuten en nær sammenheng mellom kroniske smerter og psykiske

plager. Søvnproblemer er også ofte vanlig hos personer som rapporterer om smerter.

Kroniske smerter er vanligere blant personer med lav inntekt og utdanning enn blant

personer med høg inntekt og utdanning, men en vet ikke om dette skyldes sosioøkonomiske
forhold generelt eller yrkesbelastning spesielt. Men arbeidsbelastning og forekomst av

smerter henger sammen.

Mange av faktorene som forebygger kroniske smerter, har også positiv effekt på helsa ellers.
Mye tyder på at fysisk aktivitet virker beskyttende mot smerter. I det helsefremmende og

forebyggende arbeidet er det derfor også her viktig å legge til rette for fysisk aktivitet for

ulike grupper på ulike arenaer. Dessuten er det viktig å bidra til at personer med kroniske

smerter ikke ekskluderes fra sosiale arenaer generelt.

Tannhelse

Livsstil og levevaner

Tannhelsen blant barn og unge her i landet har blitt stadig bedre de siste tiårene. Det har
vært en fantastisk forbedring siden 70-tallet. Mens 13-14-år gamle trøndere i 1973 hadde

hatt hull i gjennomsnittlig 12,6 tenner, hadde 12-åringene i Nord-Trøndelag i 2009 bare hatt
hull i 1,3 tenner. 82 prosent av 5-åringene hadde aldri hatt hull. Det er imidlertid fortsatt

noen barn som har store tannhelseproblemer.

Vi vet mindre om derTvoksne befolkningen, men de såkalte Trøndelagsundersøkelsene,

hvorav den fjerde ble gjennomført i 2006 i tilknytning til HUNT 3, viser en betydelig
forbedring i tannhelsen hos voksne siden 1973. 6 De sosiale ulikhetene har også blitt mindre.

Denne forbedringen forklares av generelt bedre levekår - økonomi og utdanning, men en

meget viktig faktor er fluortannkremen, som kom i salg i 1971.

F sisk aktivitet o kulturdeltakelse

Andelen menn og kvinner som er fysisk aktiv i minimum 30 minutter pr. dag, har økt siden

HUNT 2. Dette gjelder alle aldersgrupper blant de voksne. Det forekommer imidlertid sosiale

og geografiske forskjeller. Resultatene viser også at når det gjelder dans, i4ett og trening, er
det store geografiske forskjeller i tillegg til aldersmessige og sosioøkonomisk forskjeller. De

yngre voksne fra de høyere sosioøkonomiske gruppene er mest aktive. Friluftsliv drives

imidlertid av folk fra alle lag i samfunnet, men også her finner vi geografiske forskjeller.
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Når det gjelder ungdom, viser tallene fra UngHUNT 1 og UngHUNT 3 at en større andel jenter

og gutter er fysisk aktive nå enn tidligere. En større andel av de yngste ungdommene er

fysisk aktive enn de eldre ungdommene. Tallene antyder at det foregår en polarisering i

løpet av ungdomsårene. Det ser også ut til å være geografiske forskjeller i fysisk aktivitet

blant ungdom. Et annet hovedmoment er at de som slutter med fysisk aktivitet i

ungdomstida, er yngre i UngHUNT 2 enn i UngHUNT 3.

Det forekommer også store geografiske og sosiale ulikheter i annen type kulturdeltakelse i

Nord-Trøndelag blant voksne. I kommuner med sentral geografisk beliggenhet deltar en

høgere andel av befolkning i kulturelle aktiviteter enn i mindre sentrale strøk. Folk i de

førstnevnte kommunene deltar også oftere enn i de sistnevnte kommunene. Grupper i

samfunnet som har høg utdanning og god økonomi, er mer aktive kulturelt enn andre

grupper. Dette er også resultater som må følges opp i det videre arbeidet.

Rø kin snus o rus

Nasjonale tall viser at andelen i befolkninga som røyker, er betraktelig redusert de siste 20

åra. Reduksjonen har vært størst blant menn. Vi finner samme mønster i Nord-Trøndelag.

Nedgangen har kommet i alle aldersgrupper og blant begge kjønn. Reduksjonen har vært

størst blant unge voksne, men betydelig mindre blant kvinner i alderen 40-70+. Knappe 25

prosent i alderen 40-49 år er fortsatt dagligrøykere-mens det ligger noen prosent høgere i

aldersgruppen 50-59 år, men noe-iinder 25 pråsent blant kvinner i aldersgruppen 60-69 år.

Det forekommer tydelige geografiske variasjoner i røykevanene blant voksne. Det samme

gjelder ungdom. Andelen blant unge som har prøvd å røyke, er høgest i den nordlige delen

av fylket. Heldigvis har det vært en nedgang i alle kommunene fra UngHUNT 1 både hva

gjelder å ha prøvd å røyke og andel dagligrøykere. Snusbruken har imidlertid økt og den øker

mest blant jenter på videregående skole. Det er likevel unge menn som snuser mest.

Fyll er mye vanligere en narkotikabruk. Mens knappe 37 prosent av ungdommene på

videregående skole oppgir å ha vært beruset mer enn 25 ganger, har om lag 7 prosent

oppgitt at de har prøvd narkotika. Tallene viser at bruk av narkotika også ser ut til å være et

urbant fenomen.

Alkoholkonsumet har økt betydelig hos voksne fra HUNT 2 til HUNT 3. Dette samsvarer med

nasjonale trender. Ungdom venter lengre med å drikke. Men de som drikker, drikker mer.

Over halvparten av alle unge i alderen 13-15 år har sett foreldrene beruset.

Det er særlig vinforbruket blant kvinner i alderen 40-70+ som har økt. Vi ser også en tendens

til økende alkoholbruk blant menn i alderen 60+. I tillegg er det flere i HUNT 3 blant begge

kjønn som har utviklet risiko for alkoholisme. Tallene viser også geografiske forskjeller i

drikkekultur blant både voksne og unge.

Kostvaner

Tall fra HUNT 3 viser at måltidsvanene blant ungdom ikke har endret seg mye. De fleste

spiser fortsatt frokost hver dag. Dette gjelder både gutter og jenter. Færre jenter enn gutter
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spiser frokost og det avtar med alder. Dette gjelder begge kjønn. Om lag 95 prosent spiser

skolemåltid hver dag, over 70 prosent har med seg matpakke og om lag 19 prosent kjøper

mat i kantina. Forbruket av frukt og grønnsaker har heldigvis økt, men det har dessverre

også inntaket av brus og godteri. Jentene er flinkere enn guttene til å spise frukt og

grønnsaker. Inntaket av frukt og grønnsaker avtar dessuten med alder. Resultater fra HUNT 2

viser at det er sammenheng mellom foreldrenes utdanningsnivå, særlig mors

utdanningsbakgrunn, og kostvaner. Dette er forhold som bør vektlegges i arbeidet med å

bedre  kostvanene blant barn og unge.

Data for kostholdet blant voksne i HUNT 3 er ikke bearbeidet ennå. Nasjonale tall viser at

inntaket av korn, frukt og grønnsaker har økt mens sukkerforbruket har minsket. Men

inntaket av sukkervarer, særlig leskedrikker, er for høgt. Saltinntaket er også for høgt. Det

anbefales dessuten på nasjonalt hold at inntaket av grønnsaker, poteter, frukt og fisk  økes.
Derimot bør inntaket av mettet fett reduseres.

3. Muligheter og utfordringer i folkehelsearbeidet i fylket

3.1. Barn og unge

De fleste barn og unge i fylket har gode oppvekstvilkår og er friske og sunne. Men det er

påvist negativ helseatferd som inaktivitet, usunt kosthold og rusmisbruk. En del unge sliter

også med psykiske problemer i større eller mindre grad. Tall fra HUNT 3 indikerer dessuten

at det er sosiale ulikheter i samfunnsdeltakelse. Et særlig problem blant unge er de som

faller utenfor utdanningsløp og arbeidsliv. Det er derfor særs viktig å sørge for at de unge

inkluderes i meningsfulle utdanningsløp i tillegg til å legge til rette for sunne levevaner.

Barn og unge er sårbare og virkninger av dårlige oppvekstvilkår og sosial ekskludering kan

ofte registreres tidlig. Barn som erfarer lite stabilitet i nære relasjoner, eller vokser opp med

vold, rusproblematikk og langvarig psykisk lidelse hos foresatte, er ofte svært utsatt.

Godt samarbeid i og mellom sektorer er derfor særdeles viktig i folkehelsearbeidet blant

barn og unge. På denne måten kan en sikre helsefremmende oppvekstvilkår og tilrettelegge

helhetlige tilbud for barn og unge som er i risikosonen.

3.2. Voksne

Tallene viser at arbeidsledigheten er høg i Nord-Trøndelag. Dette vet vi kan medføre

helserisiko. I tillegg viser tall fra HUNT at hovedutfordringen i aldersgruppen 20-59 år er

negativ helseatferd som inaktivitet, usunt kosthold med påfølgende vektøkning, røyking

blant kvinner i alderen 40-64 år, muskel- og skjelettplager samt psykiske plager.

Alkoholforbruket har dessuten økt med om lag 30 prosent blant kvinner i alderen 40-59 år.

Det drikkes også en god del blant yngre kvinner noe som er svært uheldig dersom de er

gravide.

HUNT 3-undersøkelsen viser dessuten at det forekommer sosiale og geografiske forskjeller i

helseatferd. Fra HUNT 2 og nasjonal forskning vet vi at det også forekommer sosiale

ulikheter både i somatiske og psykosomatiske plager.
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Eldre

Den positive samfunnsutviklinga har medført at vi har mange friske eldre i dagens samfunn.

Det er imidlertid påvist samme sosiale ulikheter i helse og helseatferd blant eldre som blant

de andre aldersgruppene. Tall fra HUNT 3 viser dessuten at vi har de samme sosiale

ulikhetene i samfunnsdeltakelse som blant yngre voksne. Blant annet finner vi en relativt

høg andel med kvinner som rapporterer at de er ensomme.

De eldre er en stor ressurs for fylket og det ligger også her et stort potensial i

folkehelsesammenheng. Ved å mobilisere til en helsefremmende og forebyggende innsats

blant eldre, vil mye være vunnet både for den enkelte og samfunnet som helhet.

3.4. Migranter

Nasjonale tall viser at det er store helsemessige forskjeller og ulike levevaner blant grupper

av innvandrere. I noen grupper er det høyere forekomst av kroniske infeksjonssykdommer,

økt risiko for overvekt og fedme, type 2-diabetes og svangerskapsdiabetes enn i andre

grupper. Vi vet dessuten at migrasjon kan øke risikoen for psykiske plager, særlig angst og

epre . il a opplevd traumer. Folkehelsearbeidet må ta høgde for

ulikhetene både i levevaner og plager slik at tiltakene blir mest mulig målretta. Samarbeid

med regionale og lokale aktører samt migrantene selv vil stå sentralt i dette arbeidet.

4. Visjon og mål for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag

4.1. Visjon

Sammen for god folkehelsel

Denne visjonen krever sektorovergripende, tverrfaglig og kunnskapsbasert innsats fra

aktører på alle nivå, både nasjonalt, regionalt og lokalt. Samtidig peker visjonen på hver

enkelt sitt ansvar sammen med andre for å bidra til god folkehelse.

4.2. Mål

I følge loven skal fylkeskommunen fremme folkehelse herunder trivsel, gode sosiale og

miljømessige forhold og bidra til å forebygge sykdom, skade eller lidelse, samt bidra til en

jevnere sosial og geografisk fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsa.

Det faller derfor naturlig å bruke lovens formål som Nord-Trøndelag fylkeskommunes

hovedmål for folkehelsearbeidet.

Målet søkes oppfylt gjennom å arbeide for:

gode oppvekstvilkår og positive utdanningsløp for alle barn og unge

utvikling av lokalsamfunn som legger til rette for deltakelse, positive helsevalg og sunn

livsstil

reduksjon av sosiale forskjeller i helseatferd

at folkehelseperspektivet tas inn i regionale og kommunale planer

utvikling og bruk av formålstjenlig kunnskap og informasjon

økt statlig økonomisk støtte til det lokale folkehelsearbeidet.
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Visjon og mål kan i liten grad oppfylles av fylkeskommunen alene, men må foregå gjennom

allianser, partnerskap og økonomiske insentiver. Fylkeskommunen kan særlig bidra til å

legge til rette for positive utdanningsløp for unge. På denne måten bidrar en også til

reduksjon av sosiale forskjeller i helseatferd, samt styrker tilgangen til arbeidslivet. Gjennom

målrettet planarbeid og kultursatsing kan fylkeskommunen bidra til å utvikle lokalsamfunn

som legger til rette for deltakelse, positive helsevalg og sunn livsstil. Fylkeskommunen har et

særlig ansvar i følge loven til å ha oversikt over helsetilstanden i fylket og gi råd om

helsefremmende og forbyggende tiltak som bygger på beste tilgjengelige kunnskap på feltet.

Mer konkretiserte mål for å fremme helse og demme opp for uheldig helseatferd blant ulike

sosiale grupper og aldersgrupper beskrives nærmere under innsatsområder og spesifiseres i

handlingsplanen.

5. Strategier

5.1. Fylkeskommunen som pådriver og regional koordinator i folkehelsearbeidet
Flere overordnede dokumenter om folkehelse beskriver fylkeskommunens  rolle i

folkehelsearbeidet. Først og fremst gjennom Lov om fylkeskommuners oppgaver i

folkehelsearbeidet (2009). Loven gir tydelige føringer om fylkeskommunens ansvar på

området som pådriver og samordner av folkehelsearbeidet. Det forutsettes at dette skjer

gjennom alliansebygging og partnerskap med andre aktører, men spesielt i forhold til

kommunene for å understøtte deres folkehelsearbeid.

Andre overordnede dokumenter er St.meld. nr. 16 (2002-2003) — Folkehelsemeldingen, som

også utfordrer fylkeskommunen til å ta rollen som koordinator og pådriver av

folkehelsearbeidet gjennom sin posisjon innen regional planlegging og som regional utvikler.

Fylkestingsvedtaket (2008) om  "Organisering av folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag"

fastslår at folkehelsearbeidet i fylket skal ledes over fra prosjektbasert satsing til fastere

strukturer. Som et leddi dette arbeidet skal det opprettes avtalefestet partnerskap for

folkehelse mellom regionale aktører og mellom regionalt og lokalt nivå.

Øvrige tidsaktuelle statlige og regionale føringer for folkehelsearbeidet finner vi i Plan- og

bygningsloven, Lov om helsetjenesten i kommunene, St.meld. nr. 20 (2006-2007) — Nasjonal

strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller, St.meld. nr. 47 (2008-2009) —

Samhandlingsreformen, Felles fylkesplan 2009-2012 for Nord- og Sør-Trøndelag, Helse Midt-

Norge RHF — Strategi 2020 og Helse Nord-Trøndelag HF — Strategi 2016.

5.2.  Kunnskapsbasert folkehelsearbeid

Folkehelsearbeidet skal bygge på beste tilgjengelige kunnskap om utviklingstrekk i fylket,

både risikofaktorer for sykdom, faktorer som fremmer helse og helseutviklingen generelt.

Beste tilgjengelig kunnskap hviler på flere elementer; forskning og teori, kunnskap ervervet

gjennom erfaringer, brukerne eller borgernes kunnskap og medvirkning samt verdier,

ressurser og politikk. Til  sammen kan dette omtales som kunnskapsbasert folkehelsearbeid.
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A vurdere om tiltak på befolkningsnivå har effekt eller ikke er et vanskelig arbeidsområde.

Faktorer som påvirker enkeltindividenes helse, er ikke uten videre de samme som gjelder for

en hel befolkning. En kan ikke uten videre ukritisk bruke metodene innen kunnskapsbasert

medisin utviklet for arbeid i helsetjenesten på gruppenivå. Hva slags dokumentasjon som

kreves for å si at et tiltak virker i folkehelsesammenheng, diskuteres fortsatt. Men i dette
arbeidet vil det være spesielt viktig å få frem kunnskap om sammenhenger mellom levekår

og helse som grunnlag for beslutninger om levekårsendringer som kan gi positiv

helsepåvirkning. Det er en oppgave for fylkeskommunen å samle og formidle den

dokumentasjon som finnes over befolkningsrettede tiltak som fremmer helse og forebygger

sykdom. Inkludert i dette ligger et ansvar om å bidra til å skape arenaer i kommunene hvor
slik dokumentasjon drøftes og omsettes i planer og politiske beslutninger.

5.3. Befolkningsstrategi og høyrisikostrategi
Det finnes som nevnt, to hovedstrategier for forebygging: høyrisikostrategi og

befolkningsstrategi. En høyrisikostrategi innebærer at helsetjenesten griper inn hos de

gruppene som har størst risiko til å utvikle sykdommer og plager. Innsatsen konsentreres
omkring relativt få personer. Eksempel på dette vil kunne være tiltak rettet mot de med
sterk overvekt for å hindre utvikling av type 2-diabtes, eller å få røykere til å slutte å røyke

for å hindre utvikling av kols.

Befolkning

Figur  3 Høyrisikostrat,

•2•4'''/

Høyrisiko
Risiko

En befolkningsstrategi innebærer at de bakenforliggende årsakene til sykdommen og plager

reduseres. Målet er å forskyve risikofordelingskurven mot et lavere nivå. For å oppnå dette
må mange endre sine levevaner, uansett hvilket risikofaktornivå de måtte ha. Summen av
mange små individuelle risikoreduksjoner vil samlet føre til en lavere forekomst av sykdom i

befolkningen sett under ett. Med hensyn til risikoen for å utvikle type 2-diabetes vil det

innebære å bremse risikofaktorer som økende vekt og inaktivitet for alle i befolkningen. I

forhold til røyk vil det innebære å gjøre tiltak for at flere ikke starter å røyke.
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Befolkning

Figur 4 Befolkningsstrategi

Befolkningsstrategi
• .....

Tiltaksgrense

Risiko
Høyrisiko

Høyrisikostrategien er ressurskrevende, og tar svært mye av helsekronene. En dreining av

økte ressurser og tiltak i retning befolkningsstrategi krever en annen samfunnsregulering

enn vi har i dag, og dette er et politisk spørsmål.

Nord-Trøndelag fylkeskommune ønsker å ha hovedvekten av folkehelsearbeidet rettet mot

hele befolkningen, en befolkningsstrategi. Virkemidlene i folkehelsearbeidet må i størst

mulig grad rettes mot samfunnsforholdene som direkte eller indirekte påvirker helsa i

befolkningen, og slik påvirke befolkningens levevaner.

Figur 5 Sosioøkonomiske forbedringer vil gi redusert tjenestebehov og bedre folkehelse

;::,513etyMingen

I lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet heter det i § 4;

"Som grunnlag for folkehelsearbeidet i fylket, jf. § 3, skal fylkeskommunen ha den

nødvendige oversikt over helsetilstanden i fylket og de faktorer som kan virke inn på denne,

herunder trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale helseforskjeller."
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Nord-Trøndelag er i en unik posisjon som har HUNT-undersøkelsene, men for at kommunene

skal få utbytte av disse undersøkelsene er det viktig å stimulere til ytterligere utnyttelse og

bearbeiding av de data som foreligger. Det bør derfor være en målsetting å utvikle dette

enda bedre i form av oversikter og kompetansebygging både ved HUNT forskningssenter,

fylkeskommunen og i kommunene. Det må dessuten foretas et felles løft for å realisere en

HUNT 4-undersøkelse.

6. Arbeidsmetoder

6.1. Partnerskap og allianser
Et målrettet helsefremmende og forebyggende arbeid er avhengig av godt og forpliktende

samarbeid mellom flere aktører. Både offentlig, frivillig og privat sektor har innflytelse på

våre levekår og valg av livsstil. Felles forståelse for utfordringene og felles løsninger er det

beste grunnlag for å nå ønskede resultater. Kommunikasjon og enighet er nødvendig for å

avklare roller og ansvarsområder mellom ulike aktører.

De viktigste regionale samarbeidsparter deltar i Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag. Dette

utgjør det regionale partnerskapet og er selve plattformen for en forpliktende strategi og et

samarbeid med kommunene. Dette vil ikke være til hinder for at hver aktør kan arbeide mot

egne målgrupper gjennom egen organisasjon.
-

Samarbeid med kommunene er det viktigste grunnlaget for å oppnå et-offensivt

helsefremmende og forebyggende arbeid. Målet er derfor å etablere, fornye og videreutvikle

partnerskapsavtaler med alle fylkets kommuner i strategiperioden. Dette fordrer å motivere

til samarbeid og invitere aktuelle og interesserte aktører med i diskusjon om forpliktende

samarbeidsformer.

Å utvikle/videreutvikle internasjonalt samarbeid innen folkehelseområdet er også en viktig

arena. Det eksisterer kontakter til internasjonale folkehelsemiljøer etablert gjennom

samarbid om prosjkfsøknader innenfor EUs helseprogrammer, Interreg-samarbeid og

FOLK2-prosjektet. Det er også etablert et Midtnordisk Folkehelsenettverk som er en arena
hvor fagpersoner, politikere og andre beslutningstakere møtes for å kunne utvikle

samarbeidet om felles folkehelseutfordringer.

Helse Nord-Trøndelag HF og KS i Nord-Trøndelag har i sin felles strategi for samhandling

mellom kommunene i Nord-Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag HF, ambisjoner om å bidra

til folkehelsearbeidet i fylket. Dette gjøres i dag gjennom Kompetansenettverket for

helsefremmende og forebyggende arbeid i Nord-Trøndelag; et nettverk som blant annet

arrangerer en årlig folkehelsekonferanse på Stiklestad. I tillegg er det utviklet mange tilbud

innen læring og mestring hvor sarnhandlingen mellom kommunene og

spesialisthelsetjenesten er essensiell.

](ommunal og ]okai mobilisering
Det er bred internasjonal enighet om at den viktigste arena i det helsefremmende arbeidet

er lokalsamfunnet. Kunnskap, motivasjon, politisk mobilisering, ressurser og handling må i
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større grad flyttes fra nasjonalt og regionalt nivå til kommuner og lokalsamfunn.

Tverrsektorielt samarbeid og kommunal deltakelse er essensielt for å sikre at programmer er

levedyktige og skreddersydde for å møte lokale behov. Lokalt engasjement og lokal

tilrettelegging er en forutsetning for å fange opp lokale ressurser og muligheter. Den

kommunale deltakelsen må være tverrsektoriell, helsetjenesten fremskaffer oversikter,

dokumentasjon og bidrar med faglig tyngde som legitimerer tiltak som andre

sektorer/organisasjoner kan gjennomføre.

Kommunal/lokal mobilisering inneholder tre dimensjoner:

-

Innsalgav utfordringer og muligheter

-

Forankringgjennom ulik integrering i den kommunale forvaltning

-

Aktivitetvia et bredt og allsidig tilbud

Nord-Trøndelag fylkeskommune har over flere år arbeidet målrettet med lokal mobilisering

blant annet gjennom prosjektene FOLK2 og Fysak. Erfaringene fra disse prosjektene er det

viktig å bygge videre på. Samtidig har internasjonal forståelse for betydningen av lokal

mobilisering også resultert i et internasjonalt erfaringsgrunnlag som kan utnyttes. Det er

derfor en målsetting at folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag skal føre til betydelig økt lokalt

engasjement og mobilisering.

6.3. Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner
Viktige samarbeidspartnere i folkehelsearbeidet er frivillige lag og organisasjoner som gjør

en formidabel innsats i lokalsamfunnene. Fylkeskommunen har flere virkemidler som kan

benyttes for å styrke disse aktørenes innsats. Det er særlig viktig at det foretas et felles løft

for å sikre at alle grupper i lokalsamfunnet inkluderes i det arbeidet og de aktivitetene som

foregår i regi av frivillige lag og organisasjoner. Her trengs det både politiske signaler og

insentiver som påvirker den frivillige sektoren i riktig retning.

6.4. Bred, helhetlig tilnærming (arbeidsmodeller, samarbeidsarenaer)
Internasjonal litteratur om folkehelsearbeid viser at satsing på flere arenaer og nivå med

flere strategier og tiltak samtidig gir best resultat. Det betyr at en samtidig må arbeide

individrettet, samfunnsrettet og politisk. Befolkningsstrategier er viktigst, men

folkehelsearbeidet må også definere strategier og tiltak for å forebygge sykdom i

høyrisikogrupper. For tjenester der fylkeskommunen har eier- og driftsansvar er ansvaret for

folkehelseaspektet tydelig og klart. Dette gjelder offentlig tannhelse, videregående skole,

samferdsel og deler av kulturtilbudet. Her kan tiltak samordnes via fylkeskommunens

folkehelseteam.

På andre områder må fylkeskommunen utvikle strategier og samarbeide med kommuner,

lokale og regionale aktører gjennom allianser, partnerskap og samarbeidsavtaler.

6.5. Informasjon og kommunikasjon

Informasjonsarbeidet må styrkes både kvalitativt og kvantitativt. En viktig forutsetning for at

enkeltindivider kan ta egne valg og ansvar for egen helse er lett tilgjengelig informasjon og
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tilegnet kunnskap som skaper bevissthet om sunne valg. Informasjon må også gå på

systemnivå fra statlig- til regionalt- og lokalt nivå.

Aksjoner og kampanjer som baserer seg på bruk av massemedia kan være effektive, men er

enormt ressurskrevende, må gjentas ofte og egner seg best som nasjonale satsinger.

Generelt er aksjoner og holdningskampanjer av forskere ansett som lite virksomme hvis det

ikke settes inn store nok ressurser. Informasjonsarbeid blir ofte kampanjepreget og varer

sjelden lenge nok til at nye holdninger og endret atferd blir resultatet.

Å arbeide med forankring av tiltak er viktig, men det krever alltid tid å få dem etablert slik at

de varer og ikke bare blir et blaff. Fylkeskommunen prioriterer derfor langsiktig dialog med

aktørene gjennom møter, kurs, nettverkssamlinger, foredragsvirksomhet og utvikling av

web-baserte informasjonskanaler.

7. Arenaer

Det er en overordnet målsetting i folkehelsearbeidet å kunne styrke lokalmiljøets muligheter

for handling både når det gjelder prioritering, planlegging og gjennomføring av tiltak som

fremmer god helse. Dette bygger på erkjennelsen av at helsei stor grad påvirkes av

samfunnsmessige forhold, og at helsefremmende og forebyggende arbeid gjøres best i

lokale "settinger", det vil si  der hvor mennesker lever, leker, arbeider og bor.  Lokalmiljøet er

ut fra dette både nærmiljøet, barnehage og skole, videregående skole, arbeidsplassen og de

eldres samhandlingsplasser.

7.1. Lokalmiljø (bomiljø og nrmiljø)
Helse skapes der folk lever og bor. I lokalmiljøet finner vi også de som ikke er i barnehage,

skole, utdanning og arbeid. Det er derfor svært viktig at det i lokalmiljøet legges til rette for

deltakelse for de som ikke deltar på andre arenaer.

Den moderne byutvikling og byutforming må i sterkere grad vektlegge helse og miljø. Også

våre bo- og nærmiljø må planlegges og tilrettelegges på en måte som for alle gjør det

tryggere, mer attraktivt og lystbetont å velge en aktiv og sunn livsstil. Det er påvist at

kvaliteter i det fysiske nærmiljøet påvirker graden av fysisk aktivitet og sosial deltakelse.

Skal fysisk aktivitet integreres i det daglige, er det ikke sikkert at byfjellene og bymarka er

det enkleste valg. Dette er tilbud som for mange krever bruk av bil. De enkle og attraktive

valg formes av sammenhengende gang- og sykkelveier, stier, park- og grøntområder i

bomiljøenes umiddelbare nærhet. Arealer som grenser til sjø, vann og vassdrag er særlig

verdifulle og bør sikres og tilrettelegges for allmenn bruk. Muligheten for aktiv og trygg

ferdsel til skole, jobb og andre daglige gjøremål må også sikres.

Enkel tilgjengelighet i bomiljøenes nærhet er spesielt viktig for å nå grupper av eldre og de

som er uten arbeid. Mange av disse har en begrenset aktivitetsradius og vil kunne ha stor

glede og oppleve økt livskvalitet av å ha et godt tilrettelagt nærmiljø som gjør det enklere og

mer attraktivt å være fysisk aktiv og sosialt deltakende.
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Hensynet til folkehelse er nå tatt inn i plan- og bygningslovens formålsparagraf. Dette bør

motivere kommunene til i sterkere grad å utforme mer aktive, sosialt inkluderende og

dermed sunnere bo- og nærmiljø.

Fylkeskommunen vil ut fra sin veiledningsplikt og som høringsinstans følge opp plan- og

bygningsloven på dette området. Oppfølgingen etter det nasjonaleHelse i p/an-prosjektet vil

gi ny kunnskap om hvordan helse kan integreres i kommunal planlegging. Familiens ansvar

og muligheter i forming av gode og sunne bo- og nærmiljø må utnyttes bedre. Det bør derfor

rettes et sterkere fokus på helsebetydningen og tilretteleggingen av gode, attraktive

nærmiljøområder.

7.2. Skole og barnehage
Barnehage og grunnskole er sentrale arenaer for helsefremmende og forebyggende arbeid.

En viktig begrunnelse for dette er at både barnehage og skole etablerer rammer om barn og

unges liv i svært mange år, de fleste dager i uken og de fleste dager i året.

Med bakgrunn i tallmateriale om barns vektutvikling og aktivitetsnivå vil arbeidet med å

integrere fysisk aktivitet og kostholdsvaner inn i barnehagens og skolens planverk være

viktig. Dette er i tråd med den nye forskriften til Opplæringsloven;Rett til fysisk aktivitet.

Hovedfokuset i forskriften er glede og mestring. Formålet er å skape ert mer variert og aktiv

skoledag med positive effekter for læringsmiljø og læringsutbytte. Aktivitetene skal være

fysisk og psykisk helsefremmende, utvikle de motoriske ferdighetene samt fremme sosial

kompetanse.

I denne forbindelse er uteområdene en viktig stimulans til aktivitet. Her er det viktig med

kunnskap slik at uteområdet tilfredsstiller alles ulike behov.

Når det gjelder måltider i grunnskolen, er det fortsatt mange utfordringer ved

skolematvanene til barn og unge. Dette henger sammen med rammene for skolemåltidet og

tilbudet av mat og drikke. Erfaringer har vist at satsing på gode måltider i skolen har positiv

effekt på elevenes konsentrasjon og læringsutbytte. Dette er et innsatsområde som bør ha

prioritet framover.

7.3. Videregående skole
Fylkeskommunen har et særlig ansvar overfor de videregående skoler siden de er en del av

fylkeskommunens egne virksomheter.

Det er dokumentasjon på at det er en klar sammenheng mellom utdanning og helse.

Ungdom i den videregående skolen er derfor en viktig målgruppe i folkehelsearbeidet. Å

stimulere til at alle ungdommer fullfører et videregående utdanningsløp er et av de viktigste

folkehelsetiltak fylkeskommunen kan bidra til.

I ungdomsårene formes både levevaner og holdninger. Den videregående skolen omfatter

alle ungdommer, noe som gjør at brede befolkningsstrategier kan benyttes.
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Viktige innsatsområder for denne målgruppen vil fra et folkehelseperspektiv i tillegg være

psykisk helse, søvn, ernæring, rus og tobakk, seksuell helse og fysisk aktivitet.

Folkehelsearbeidet i videregående skole forutsetter et tett og godt tverrfaglig samarbeid.

Først og fremst med ungdommene selv, men også med skolehelsetjenesten og skolenes

personell for øvrig.

7.4. Arbeidsplassen

Arbeidsplassen og skolen er de arenaer hvor flest mennesker nås. Fylkeskommunens rolle på

arbeidsplassen er todelt; i egenskap av arbeidsgiver og som pådriver blant annet gjennom

avtaler med andre parter. Arbeidsplasser med godt arbeidsmiljø hvor arbeidstakerne erfarer

at de har innflytelse og kontroll på arbeidsdagen, er helsefremmende arbeidsplasser.

Arbeidsplassen er også en sentral arena for andre helsefremmende og forebyggende tiltak

som til eksempel fysisk aktivitet, kunst, kultur og trivselskapende aktiviteter. Ny

arbeidsmiljølov forplikter dessuten arbeidsgivere til å vurdere fysisk aktivitet som tiltak for

ansatte. Det økende behovet for arbeidskraft i mange virksomheter forsterker

nødvendigheten av å målrette arbeidet slik at flere kommer raskere tilbake, holder seg friske

og unngår sykmelding samt står lengrei arbeidslivet.

8. Innsatsområder

Dette kapittelet danner grunnlaget for handlingsplanen for folkehelsearbeidet i Nord-

Trøndelag. Handlingsplanen vil konkretisere tiltak.

8.1. Levevaner og helseatferd

Fremtidas nordmenn - også nordtrønderen - vil i større grad enn i dag få utfordringer med

hensyn til økende omfang av sykdom som skyldes levevaner; økt andel med overvekt og

fedme fører til at flere får type 2-diabetes med påfølgende ny økning av forekomsten av

hjerte-karsykdommer. Kvinners røykevaner gjør at kols-andelen blant kvinner fortsatt ventes

å øke.

Vi vet at levevaner forbundet med røyking, fysisk inaktivitet og usunt kosthold kan føre til

kronisk sykdom og for tidlig død. Verdens helseorganisasjon har anslått at 80 prosent av

forekomsten av hjerteinfarkt, 90 prosent av type 2-diabetes og over 30 prosent av

forekomsten av kreft kan forebygges eller utsettes med endringer i kosthold, fysisk aktivitet

og røykevaner.

Det finnes god dokumentasjon på at økt fysisk aktivitet, et sunnere kosthold og deltakelse i

kulturelle aktiviteter har god effekt både i behandling og forebygging av sykdommer som er

forårsaket av ugunstige levevaner. Utfordringen er imidlertid å utvikle gode metoder som

omsetter denne kunnskapen til helsefremmende og forebyggende tiltak i befolkningen.

riZ:=IN=.11001:1~'1.1.10

Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag 2011-2014

Side 40



Fysisk aktivitet

Regelmessig fysisk aktivitet gir helsemessige fordeler og fører til reduserer dødelighet og

sykelighet generelt. Fysisk inaktivitet og overvekt øker risikoen for å utvikle type 2-diabetes,

hjerte- og karsykdommer og flere kreftformer. Overvektige som er i god fysisk form har

lavere risiko for disse sykdommene enn normalvektige i dårlig fysisk form. Fysisk aktivitet har

en viktig plass i behandling og rehabilitering av en rekke sykdommer og tilstander da det har

stor betydning for muskel-, skjelett- og leddhelse og vår mentale helse. Regelmessig og

variert fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og optimal utvikling av muskelstyrke,

beinstyrke, kondisjon og motoriske ferdigheter hos barn og unge. Kroppsbevissthet og fysisk

mestring er med på å utvikle et positivt selvbilde, og legger grunnlag for bevegelsesglede og

gode aktivitetsvaner.

Det er en særlig utfordring å legge til rette for fysisk aktivitet for de yngste, de eldste og de

som ikke mestrer idrettslig aktivitet. Disse gruppene er mer enn andre avhengige av variert

tilgang til lavterskel aktiviteter og nærhet til idrettsanlegg, svømmehaller, turstier og gang-

og sykkelveier. Videreføring av det gode og brede FYSAK-arbeidet i kommunene vil i den

sammenheng være en viktig metode å jobbe etter.

Mange ungdommer slutter med fysisk aktivitet i ungdomstiden, og det er en tendens til at

ungdom slutter tidligere nå enn for 10 år siden. Det er derfor en betydelig utfordring i

folkehelsearbeidet å få flere ungdOmmer til å fortsette riied fysisk aktMi'et gjennom hele

ungdomstiden og inn i voksen alder.

F sisk aktivitet i hverda en

Samfunnet innrettes systematisk og gjennomgående slik at alle kan bevege seg mindre og

mindre, bank- og posttjenester tilbys via internett, parkeringsplasser utvides og plasseres

nærmere og helst rett under butikker, det tilbys hjemmekontorordninger, foreldre kjører

mer og mer på barn og unge til og fra skole og fritidstilbud. Målet må være å snu denne

samfunnstrenden og gjennom ulike tiltak endre befolkningens holdninger og normer.

ldrett o anle

Av sentral betydning for folkehelsearbeidet i fylket er tilgang og nærhet til anlegg for idrett

og fysisk aktivitet. Det offentlige, og da spesielt kommunene, har et ansvar for å tilrettelegge

for aktivitet gjennom anlegg som er tilgjengelig for hele befolkningen, både for den

organiserte idretten og for de som bedriver egenorganisert fysisk aktivitet.-Slike anlegg er

gode møteplasser og er viktige for lokalsamfunnsutviklingen. Det er viktig at anleggene blir

bygd, vedlikeholdt og driftet på en forsvarlig måte, og at de ivaretar barn og unges behov og

er tilpasset personer med spesielle behov.

Nord-Trøndelag fylkeskommune forvalter årlig et betydelig spillemiddelbeløp til bygging av

nye anlegg, rehabilitering av eldre anlegg, nærmiljøanlegg og friluftslivsanlegg. Spillemidlene

fordeles ut fra de til enhver tid gjeldene bestemmelser som gis fra Staten gjennom

Kulturdepartementet.
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Kommunene er sentrale samarbeidsparter da selve spillemiddelfordelingen baserer seg på

kommunale planer og en årlig politisk prioritering i den enkelte kommune. Nord-Trøndelag
Idrettskrets er også en viktig samarbeidspart i forhold til å få til en hensiktmessig utvikling og

kartlegging av behov for idrettsanlegg i fylket.

Et annet aspekt er at det i dag er visse sosiale og geografiske forskjeller knyttet til bruk og
lokalisering av idrettsanlegg. Idretten oppfattes som og er i stor grad elitistisk og anlegg er i

utstrakt grad lokalisert til sentrale strøk av fylket.

Mer om dette kan leses i Nord-Trøndelag fylkeskommunes reviderte "Handlingsplan for

idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2011-2014".

Friluftsliv o naturo levelse

Friluftsliv har relevans for blant annet helsepolitikk, skolepolitikk, naturforvaltning og

næringsvirksomhet, og gjennom Forvaltningsreformen er fylkeskommunen gitt et økt ansvar

innen friluftslivsområdet.

Friluftsliv er noe mer enn bare fysisk aktivitet. Innenfor friluftsbegrepet kan alle finne "sin
aktivitet". Det handler om utfoldelse, opplevelse, mestring, kontakt med natur og med andre
mennesker. Friluftsliv utjevner sosiale forskjeller, det kan koste lite og er ofte lett

tilgjengelig. Friluftsliv er en del av den norske kulturarv med røtter i bygdenes

høstingstradisjoner og byenes turkultur. Det er et nasjonalt mål at alle skal ha mulighet til å
drive friluftsliv som helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet
og i naturen forøvrig. Det er derfor en viktig samfunnsoppgave å sikre, styrke og støtte

befolkningens muligheter til å drive et aktivt friluftsliv.

Innen norsk helsepolitikk har stimulering til fysisk aktivitet lenge vært sentralt. Friluftsliv har
vært sett på som enkel, sosialt inkluderende, allsidig og sunn form for fysisk aktivitet og

mosjon. Friluftsliv benyttes også stadig oftere som et virkemiddel i ulike typer behandling.
For eksempel innen behandling av rusmiddelmisbruk og ulike former for psykiske og

psykososiale lidelser og problemer.

Tall fra Hunt 3 viser at ca 85 prosent av den voksne befolkningen i Nord-Trøndelag jevnlig
drar til fjells, til sjøs eller aktivt bruker sitt nærmiljø. Undersøkelsen viser samtidig at menn i

noe større grad enn kvinner oppgir å drive med en eller annen form for friluftsliv.

Motivasjonsgrunnene er mange, men dyrking av jaktinteresser og det å komme seg ut i frisk
luft sammen med andre virker å være viktige begrunnelser. Interessant å merke seg er at

friluftsliv, i større grad enn idrett og trening, drives av et bredere lag av befolkningen uten
store aldersmessige og sosioøkonomiske forskjeller.

Et godt utbygd tilbud innen friluftsliv er en styrke også i reiselivssammenheng. Opparbeiding
av turstier, bålplasser, informasjonstavler og annen tilrettelegging bedrer tilgjengeligheten
og opplevelseskvaliteten for lokalbefolkningen og tilreisende. Allemannsretten er unik for

Norge og er dermed et viktig grunnlag for alt friluftsliv. Denne retten må sikres slik at

grunnlaget for å drive friluftsliv fortsatt eksisterer for framtidige generasjoner.
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I Nord-Trøndelag finnes i dag ingen friluftsråd. Friluftsrådene arbeider blant annet med å

ivareta allmennhetens interesser gjennom sikring av områder, tilrettelegging og drift av

friluftsområder, høringsuttalelser, informasjonstiltak, kompetanseheving og aktivitetstiltak.

Målsettingen for fylkeskommunen innen fysisk aktivitet, friluftsliv og naturopplevelser må
være:

-

Revitalisere og forsterke FYSAK-arbeidet i kommunene

- Arbeide for at nivået av fysisk aktivitet i hverdagen skal bli en helsefremmende faktor

-

-sorn betyr noe—

-

Arbeide for at det tilrettelegges turstier som gjør det mer attraktivt å drive variert fysisk

aktivitet

-

Bidra til at det bygges flere og bedre gang- og sykkelveier i fylket slik at det stimulerer til
økt fysisk aktivitet

-

Sikre, styrke og støtte befolkningens muligheter til å drive et aktivt friluftsliv

Kultur og helse
Både kultursektor og folkehelsesektor har felles mål om å sikre alle deltakelse i samfunnet.
Fylkeskommunen skal sammen med nasjonale og lokale myndigheter bidra til at alle kan
delta i kulturaktiviteter. Dette gjøres i Nord-Trøndelag gjennom en bred kultursatsing blant
annet gjennom  Den kulturelle skolesekken. Til tross for dette og FOLK-satsinga vet vi at

mange faller utenom. HUNT 3-undersøkelsene viser at det fortsatt forekommer sosiale og
geografiske forskjeller i kulturdeltakelse.

Gjennom de siste 20 åra har det dessuten blitt drevet omfattende utviklingsarbeid med bruk

av kulturelle virkemidler i helsesammenheng i Norden og Norge. Utviklingsarbeidet har
styrket antakelsen om at meningsfulle kulturaktiviteter bidrar til å fremme folks evne til å
mestre hverdagens krav og at kunst og kultur kan innebære uutnyttede ressurser i

folkehelsearbeidet særlig blant enkelte grupper barn, ungdom og eldre. Nord-Trøndelag
fylkeskommune har gjennom FOLK-prosjektene lang erfaring i å drive prosjekt og

utviklingsarbeid innen feltet.

I det videre folkehelsearbeidet og i kultursatsinga er det på denne bakgrunnen nødvendig å
bidra til å redusere forskjellene i deltakelse gjennom fortsatt samarbeid med lokale og

regionale aktører. Erfaringen har også vist at drivkraften i kultur- og helsearbeidet i stor grad
har ligget på regionalt nivå og mindre på nasjonalt nivå. Dette tilsier at Fylkeskommunen er
en svært sentral aktør i arbeidet med å utvikle flere målretta tiltak, bidra til FoU-virksomhet
og samhandling. Dette er også et område hvor Fylkeskommunen fortsatt kan være en sentral

bidragsyter nasjonalt samt videreutvikle samarbeidet med internasjonale aktører på feltet.

Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trondelag 2011-2014

Side 43



Malsettingen for fylkeskommunen innen kultur og helse må være:

-

Flere kultur- og helsekommuner i fylket

-

Videreutvikling av samhandlingsarbeidet fra FOLK-satsingen

Mer FoU-virksomhet på feltet

-

Kompetanseheving lokalt og regionalt

Kosthold

Kostholdet påvirker helsa vår gjennom hele livet. Ernæring og kosthold er av avgjørende

betydning for vekst og utvikling i fosterliv, spedbarnsalder og barne- og ungdomsårene. I

tillegg påvirker kostholdet allerede fra tidlig i livet helsa som voksen og risikoen for å utvikle

kroniske sykdommer. Helsefremmende og forebyggende ernæringsarbeid må ha en helhetlig

tilnærming til menneskets livsløp og forskjellige behov i ulike faser av livet. Det er særlig

viktig å legge til rette for at barn og ungdom kan ha et variert og sunt kosthold, fordi de

kostvanene man har som barn og ungdom legger grunnlaget for kostvanene senere i livet.

Forekomsten av folkesykdommer som type 2-diabetes, hjerte- og karsykdommer, enkelte

kreftformer og osteoporose henger nøye sammen med kostholdet i befolkningen. Vi vet

også at det er klare sosiale forskjeller med hensyn til et gunstig kosthold, og det er også kjent

at noen eldre spiser så lite at de blir underernærte og mer skrøpelig av den grunn.

Samfunnet vil derfor på mange måter nyte godt av å forebygge mer av de kostholdsrelaterte

kroniske sykdommene. Potensialet er stort ettersom vi vet at kostholdet lar seg påvirke og

endre gjennom målrettede tiltak.

Forankring av ernæringsarbeidet politisk, administrativt og i plandokumenter er nødvendig

for gjennomføring av tiltak. Gode allianser er derfor viktig i dette arbeidet. Her trengs

kontinuerlig, forpliktende og systematisk tverrfaglig og sektorovergripende samarbeid for å

oppnå god folkehelse.

Målsettingen for fylkeskommunen innen området kosthold og ernæring må være:

-

Målrettet innsats for å unngå overvekt hos barn og ungdom

-

Påvirke mat- og kantinetilbudet i den videregående skolen

-

Samarbeide med frivillige lag og organisasjoner om å fremme et sunnere

hverdagskosthold

-

Å utnytte tannhelsetjenestens kompetanse og erfaring innen kostholdsområdet

Rusforebygging

Data fra den tredje UngHunt-undersøkelsen (2006-2008) viser at det er mindre enn 1 av 10

ungdommer som prøver narkotika. Derimot er det mer enn 9 av 10 ungdommer som prøver

alkohol. Data fra de videregående skolene viser at 7 prosent av elevene oppgir å ha prøvd

narkotika. Derimot viser undersøkelsen at hele 37 prosent av elevene oppgir å ha vært

beruset 25 ganger eller mer.0
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å sammenligne dataene fra UngHunt 1 (95-97) med UngHunt 3, så viser tallene en viss

nedgang i narkotikabruk. Dette stemmer også med nasjonale tall som viser nedgang i bruk av

cannabis, som er det mest brukte stoffet.

Norge har i 1999, 2003 og 2007 deltatt i en internasjonal undersøkelse blant 15-16 åringer.

Resultatene viser nedgang i å ha brukt narkotika noen gang. Undersøkelsen viser at trenden i

Europa, - og som skaper bekymring blant fagfolkene, er at episoder med "hard drikking"

blant ungdom øker. Fyll er mye vanligere enn narkotikabruk, og Hunt-tallene bekrefter at

alkoholkonsumet øker både blant jenter og gutter, kvinner og menn. Ungdommers (14-19

år) bruk av hjemmebrent er gått merkbart ned i perioden fra UngHunt 1 til UngHunt 3.

Alkoholmisbruk er et mye større samfunnsproblem enn narkotika. Det er dessuten den

vanligste inngangsporten til narkotikamisbruk. Sett i et befolkningsperspektiv vil en kunne

oppnå best effekt, målt i mindre sosiale problemer og bedre helse, med målrettede aksjoner

og tiltak for å få redusert og begrenset alkoholforbruket i befolkningen.

Det rusforebyggende utviklingsprogrammet "Premis - Rusforebyggende samhandling" ble

avsluttet som prosjekt ved utgangen av 2008, men arbeidsmetodene videreføres i de

kommunene som deltok i prosjektet. Evalueringen av Premis viser at det vil være fornuftig å

bygge videre på erfaringer fra denne typen lokalt forankrede utviklingsprogram. Premis-

modellen tilbys også andre kommuner i fylket innenfor den økonomiske rammen som

kommunene, fylkeskommunen og KoRus Midt-Norge har innenfor det generelle

folkehelsearbeidet. Premis' overordnede målsetting er å redusere de negative

konsekvensene som rusmiddelmisbruk har for enkeltpersoner og samfunnet, og setter fokus

på å redusere totalforbruket av alkohol og narkotika samt heve debutalderen for alkohol.

Fra fylkeskommunens side vil det være en viktig oppgave å få de videregående skolene i

større grad til å delta i det lokale Premis-arbeidet. Det er viktig at også de tar del i

kommunenes kompetanse og tiltak innen feltet.

Målsettingen for fylkeskommunen innen rusområdet må være:

-

Innsats for å bidra til å redusere totalforbruket av alkohol og narkotika samt heve

debutalderen for alkohol

-

Bidra til å videreføre og tilby det rusforebyggende utviklingsprogrammet Premis til

kommunene i Nord-Trøndelag

-

Å få de videregående skolene i større grad til å delta i lokalt rusforebyggende arbeid

Tobakksforebygging

Tobakksbruk fører til betydelig helseskader og for tidlig død i befolkningen. Tobakksbruk er

den enkeltfaktor det er mulig å forebygge som kanskje har størst innflytelse på

helsetilstanden. Det er beregnet at det hvert år dør ca 6700 personer av tobakksrelaterte

sykdommer. Det dør dermed over dobbelt så mange nordmenn av tobakksskader som av
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narkotika, alkohol, mord, selvmord, branner, aids og trafikkulykker til sammen. En som

røyker har dobbelt så stor risiko for å dø av kreft som en som ikke røyker.

Det er liten forskjell på menns og kvinners røykevaner, og i dag røyker ca 20 prosent av både

menn og kvinner. Med denne likestillingen i røykevaner har vi også fått en utjevning i

tobakksrelaterte helseskader. Omtrent halvparten av alle dagligrøykere dør før eller siden av

røykingen, og en stadig større andel av disse er kvinner. Det er fremdeles altfor mange som

ikke greier å stumpe røyken. En gruppe skiller seg spesielt ut: de middelaldrende kvinnene

som har røkt hele sitt voksne liv. Fremdeles tviholder 30 prosent av disse kvinnene på

røyken. Det er langt flere enn blant de jevnaldrende menn. Det er disse kvinnene som nå blir

syke, og som betaler med alvorlig sykdom som lungekreft og KOLS.

Helse Nord-Trøndelag HF har siden 2005 drevet landets første poliklinikk for

tobakksavvenning. Begge sykehusene i fylket har en slik klinikk som etter henvisning fra lege

kan gi ulike behandlingstilbud til personer som har utviklet tobakksrelatert sykdom.

Det viktigste tiltaket er imidlertid å begrense rekrutteringen av nye røykere. Svært få

begynner å røyke etter at de har fylt 20 år. Skolene er derfor en helt sentral arena i det

tobakksforebyggende arbeidet, og her er mulighetene betydelige med målrettet innsats.

Derfor er det viktig at det jobbes tobakksforebyggende i ungdomsskolene gjennom FRI-

programmet som har dokumentert effekt. Programmet er svært populært i Nord-Trøndelag,

men kan fortsatt få et større omfang. Rekruttering i fylkets videregående skoler forsøkes

begrenset ved oppfølging av et fylkeskommunalt vedtak om tobakksfrie skoleområder. Det

vil være ønskelig at dette etter hvert utvides til også å omfatte tobakksfri skoletid.

FRI-programmet og tobakksfrie skoleområder/-tid er også et viktig virkemiddel for å bremse

den sterke tilveksten av snusere vi har hatt blant ungdom de siste årene. Det er all grunn til

uro over denne utviklingen da det er liten tvil om flere uheldige helsemessige konsekvenser

som følge av snusbruk.

I Nord-Trøndelag har det i flere år eksistert en ressursgruppe for det tobakksforebyggende

arbeidet. Det er også inngått en partnerskapsavtale mellom Fylkeskommunen,

Fylkesmannen og Kreftforeningen om det tobakksforebyggende arbeidet i fylket. Slike

instrumenter er viktige blant annet for samordning av ressurser og kompetanse på feltet.

Målsettingen for fylkeskommunen innen tobakksforebygging må være:

-

Drive og videreutvikle ressursgruppa innen tobakksforebyggende arbeid

-

Styrke det tobakksforebyggende arbeidet i ungdomsskolen gjennom FRI-programmet

-

Arbeide for å styrke de videregående skolene som en tobakksfri arena, samt få innført

tobakksfri skoletid

8.2. Mental helse
Et fellestrekk for alle psykiske plager og lidelser er at de påvirker våre tanker, følelser, atferd,

væremåte og omgang med andre. Men psykiske symptomer er også en naturlig del av livet.
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Omtrent halvparten av landets befolkning vil oppleve å ha psykiske problemer en eller flere

ganger i løpet av livet, men det store flertallet blir friske. I Nord-Trøndelag viser HUNT 3 at

knappe 13 prosent av den voksne befolkningen har søkt hjelp for psykiske plager.

Det er store individuelle forskjeller i hva som fungerer som risikofaktor for utvikling av

psykiske plager og lidelser. Det eksisterer ingen spesifikke årsaksfaktorer som alltid

resulterer i utvikling av psykiske plager og lidelser, men det finnes en rekke risikofaktorer

som kan føre til utvikling av denne formen for sykdom og uhelse. Miljøfaktorer er

avgjørende for hvorvidt psykiske plager og lidelser utvikles, ved at de virker som utløsende

faktorer på en eksisterende sårbarhet. Identifisering av risiko- og beskyttelsesfaktorer i

miljøet og tiltak rettet mot disse vil derfor kunne være avgjørende for forebygging av

sykdomsutvikling.

Psykiske plager og lidelser har alvorlige konsekvenser i form av økt arbeidsuførhet og økt

dødelighet. Arbeidsevnen påvirkes negativt og medfører økt sykefravær. Studier viser at

depresjon øker dødelighet omtrent like mye som røyking, og øker også dødeligheten for de

store sykdomsgruppene som hjerte-/karlidelser og infeksjonssykdommer. Psykiske lidelser

øker også risikoen for selvmord, men dette er en forholdsvis sjelden følge.

Hva er de viktigste tiltakene for å fremme en god mental helse i befolkningen? Professor i

psykiatri, Egil Martinsen sier;  de viktigste tiltakene for en god mental helse skjer ikke på

legekontoret, men i hverdagen vår før vi blir syke. Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og

mental helse er klar og entydig. Kunst- og kulturfaglige innfallsvinkler til psykisk helse har

også en klar helsefremmende effekt. Og siden undersøkelser viser at det å være uten arbeid,

leve av trygd og sosialhjelp — og å bo uten en partner er av de faktorer som har størst

betydning for utvikling av psykiske helseproblem, er det å skape tilpassede aktivitetstilbud

og sosiale arenaer viktige tiltak.

Psykiske vansker er også en betydelig helseutfordring hos barn og unge. Symptomene går ut

over trivsel, læring, daglige gjøremål og samvær med andre. Tall for ungdom i Nord-

Trøndelag er ennå ikke klare (HUNT 2). Flere av de psykiske plagene debuterer for alvor først

etter puberteten. Dette medfører at forekomsten stiger med økende alder.

Psykiske plager og lidelser utvikles i et komplekst samspill mellom biologiske forutsetninger,

belastninger og støtte. En stor andel av symptomene som viser seg i tidlig ungdomsalder,

henger sammen med oppvekstforhold i førskolealder. Barn og unge har størst risiko for å

utvikle psykiske plager i familier hvor foreldrene selv har psykiske vansker som varer over

lang tid, er rusmiddelbrukere eller voldelige. Det er også høy risiko hvis barna blir utstøtt fra

vennegruppen, er sosialt isolerte, dårlig integrert i nabolaget og blir mobbet på skolen. Det

er likevel viktig å merke seg at totalt sett kommer de fleste barna som får psykiske

symptomer, fra stabile og godtfungerende familier hvor det vanligvis er få risikofaktorer som

dominerer i lengre tid.
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Det er naturlig og spesieIt omtale selvmord og selvmordsforebygging, siden Fylkestinget i

Nord-Trøndelag (2009) har vedtatt en "0-visjon for selvmord i Nord-Trøndelag". Vi vet at
årsakene til selvmord er svært sammensatte. I alle miljøer kan mekanismer som utstøting,

avvisning, fattigdom, overgrep, arbeidsledighet, krenkelser og akutte hendelser som til

eksempel kjærlighetssorg føre til selvmord. Psykiske lidelser er sjelden alene årsak til
selvmord, men risikoen er forhøyet i denne gruppen sammenlignet med resten av

befolkningen. Mange selvmord skjer imidlertid som "lyn fra klar himmel".

Kunnskapsoppsummeringer viser til fire viktige beskyttende faktorer i forhold til
selvmordsatferd - god selvfølelse, sosial tilhørighet, sosial støtte og gode nære relasjoner.
Fordi årsaksforholdene er sammensatte må det forebyggende arbeidet skje på mange

arenaer i tillegg til helsevesenets arenaer. Det er i skole, arbeidsliv, forskningsinstitusjoner,
politi, sosialetat, politisk arbeid, mediaoppslag, tilgang til våpen —for å nevne noen.7, 8,9

Målsettingen for fylkeskommunen innen innsatsområdet mental helse må være:

- Arbeide for økt kulturdeltagelse av grupper som deltar lite i dag

-

Stimulere frivillige lag og organisasjoner til målrettet innsats om økt fysisk aktivitet for

folk med psykiske plager

-

En målrettet innsats for de beskyttende faktorene for selvmordsatferd i den

videregående skolen

8.3. Tannhelse
Lov om tannhelsetjenesten gir fylkeskommunene ansvar for å gi et regelmessig og
oppsøkende tilbud til nærmere definerte grupper i befolkningen, hvorav barn og unge utgjør
den største gruppen. Loven presiserer at forebyggende tiltak skal prioriteres framfor
behandling, og Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for

hele befolkningen.

De viktigste tannsykdommene er karies (tannråte) og periodontitt (tannløsningssykdom).
Den sistnevnte rammer i de fleste tilfeller først i voksen alder, mens karies kan opptre hos
barn kort tid etter tannframbrudd.

Selv om tannhelsen blir bedre i alle aldersgrupper, vil voksne og eldre slite med følgene av
tidligere sykdomserfaringer, fordi konsekvenser av tannsykdom akkumuleres: En tann som

er skadet av tannråte, kan restaureres, og tenner som blir trukket, kan erstattes av
protetiske arbeider, men den intakte tannen får en ikke tilbake. Derfor er forebyggende
tiltak allerede i barneårene av stor betydning for tannhelsen senere i livet.

Tannsykdommer kan forebygges. Sunt kosthold, god munnhygiene og riktig fluortilførsel er
d6 viktigste tiltak i kariesprofylaksen. Genetiske faktorer og generelle sykdommer, for

eksempel diabetes, har større betydning for utvikling av periodontitt, men også i forhold til
denne sykdommen er god munnhygiene avgjørende. Røyking er en tydelig risikofaktor for

utvikling av periodontitt.
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Sviktende fysisk eller psykisk helse gir økt risiko for tannsykdom. Bivirkninger av

medikamenter og nedsatt evne til egenomsorg er viktige årsaksfaktorer. Særlig tydelig ser vi

dette hos mange rusmiddelmisbrukere.

Forebyggende arbeid i regi av tannhelsetjenesten drives både som individrettede tiltak på

klinikken og rettet mot større grupper ute i felten, på mange arenaer i samarbeid med

kommunal virksomhet som helsestasjoner, barnehager, skoler og pleie- og

omsorgstjenesten.

Tannhelsetjenesten må fortsatt, som resten av helsetjenesten, arbeide med tiltak rettet mot

den enkelte og mot høyrisikogrupper, men skal i tillegg drive folkehelsearbeid med hele

befolkningen som målgruppe.

Det forebyggende og helsefremmende arbeidet som drives innen tannhelsetjenesten,  bør  i

større grad enn hva som er tilfellet i dag, ses i sammenheng med og kobles tettere til annet

folkehelsearbeid i fylket. Det er i stor grad de samme faktorer som påvirker generell helse og

tannhelse. Eksempelvis vil tannhelsetjenestens vannprosjekter, som i utgangspunktet er

rettet mot forebygging av karies, også kunne ha effekt i forhold til overvekt og diabetes. Og

tannhelsepersonellet burde være en naturlig aktør i tobakksforebyggende arbeid.

Strategisk utviklingsplan for tannhelsetjenesten er under revisjon.

Målsettingen for fylkeskommunen innen det forebyggende og helsefremmende arbeidet i

tannhelsetjenesten må være:

-

Arbeide for å styrke de faktorer som bidrar til at befolkningen kan bevare sin tannhelse

livet ut

-

Videreutvikle samarbeid med øvrig folkehelsearbeid i fylket

8.4. Skade- og ulykkesforebyggende arbeid
Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskader (2009-2014) fastslår

at vi i dag har for liten oversikt over forekomsten av ulykker med personskader i Norge.1°

Strategien legger derfor opp til å forbedre ulykkesregistreringen i ulike sektorer. I tillegg må

det samles mer kunnskap om årsaker til ulykker og mer forskning og utvikling innen

ulykkesforebygging.

Ulykker representerer et betydelig folkehelseproblem i alle aldergrupper, ikke minst blant

barn, ungdom og eldre. Ulykker er en vesentlig dødsårsak blant barn og unge, og fører til

mange unødvendige tapte leveår. I tillegg fører ulykker også til mange alvorlige og varige

skader og funksjonshemminger. Selv om de fleste ulykker skjer i hjemmet, er det likevel

trafikk-/transportulykkene som får mest fokus.

Vegtrafikklovens § 40a gir fylkeskommunen ansvaret med å tilrå og samordne tiltak som kan

fremme trafikksikkerheten. I Nord-Trøndelag er dette ansvaret lagt til

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) som består av tre valgte fylkespolitikere og med
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sekretariatsansvar lagt til Statens vegvesen. Utvalget har i tillegg knyttet til seg konsultative

medlemmer fra skoleverk, politi/UP, Trygg Trafikk, fylkesmann med flere. FTU arbeider etter

en egen  "Handlingsplan for trafikksikkerhet i Nord-Trøndelag" og driver innenfor sitt

budsjett et spekter av tiltak som tilskudd til fysiske trafikksikkerhetstiltak i kommunene,

kontrollvirksomhet og informasjonsarbeid/-kampanjer. 11

Sikring av trygge skoleveier gjennom bygging av flere og bedre gang- og sykkelveier er ett av

de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme satsinger vi kunne hatt innen folkehelsearbeid. En

slik satsing ville bidra til å forhindre alvorlige ulykker, fremme fysisk aktivitet og sosial trivsel

i befolkningen. Utbygging av gang- og sykkelveier skaper trygghet i lokalmiljøet og muliggjør

trygg transport i forbindelse med arbeid, skole og fritid/rekreasjon.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har også erfaring fra deltakelse i flere ulykkesforebyggende

prosjekter blant eldre. I perioden 2006-2009 var Eldrerådet i Nord-Trøndelag i samarbeid

med Midtre Namdal Region ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet  "Kan fall og

fallskader hos eldre forebygges?".  Prosjektet gav interessante funn Og erfaringer, blant annet

at systematiske hjemmebesøk hos eldre i stor grad forebygger ulykker i hjemmet. 12

Målsettingen for fylkeskommunen innen det skade- og ulykkesforebyggende arbeidet må

være:

-

Skaffe bedre oversikt over forekomst og årsaker til skader og ulykker i fylket

-

Videreutvikle og styrke det lokale og regionale skade- og ulykkesforebyggende arbeidet

-

Styrke samarbeidet mellom offentlige etater, frivillige organisasjoner og næringsliv

-

Bidra til å sikre myke trafikkanter gjennom bygging av flere og bedre gang- og sykkelveier
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