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1 Innledning 
Det ble i kommunestyret og oppvekst- og omsorgsutvalget i januar 2018 vedtatt at det skal 

utarbeides en kommunedelplan for helse og omsorg i Marker kommune (saksnr. 18/004).  Denne 

planen blir et viktig verktøy for å sikre at Marker kommune sine innbyggere tilbys gode og helhetlige 

helse- og omsorgstjenester. 

Antallet eldre i Marker vil frem til 2040 øke betydelig. Det er med dette avgjørende at Marker 

kommune har en tydelig plan for hvordan vi skal imøtekomme utfordringene knyttet til dette. I tillegg 

vil folkehelseperspektivet være i stort fokus i kommunedelplanen, da folkehelseperspektivet skal 

implementeres i alle deler av Marker kommunes strategiske valg. 

2 Formål med planarbeidet  
I kommunestyret ble det vedtatt at kommunedelplanen for helse og omsorg skal ta for seg behovet 

for helse- og omsorgstjenester i Marker kommune i årene 2019-2040. Årene 2019-2030 vil være i 

hovedfokus i kommunedelplanen. 

Planen skal så langt det er mulig, også gi anbefalinger til fremtidig behov av bygningsmasse, i tillegg 

til å anslå driftskostnader, samt bemanningskostnader. 

Videre skal planen inneholde statlige styringssignaler, status og utfordringer, nøkkeltall og 

påvirkningsfaktorer, samt mål og strategier.  

2.1 Avgrensning  
Kommunedelplan for helse og omsorg er overordnet temaplaner innenfor kommunens helse- og 

omsorgstjenester.  Den vil favne bredere enn temaplanene og skal vise sammenhenger mellom 

helse, kommunal tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling. Utfordringsbildet krever en 

sektorovergripende og tverrfaglig tilnærming. Utvikling og revidering av temaplaner innenfor helse- 

og omsorgssektoren i kommunen må legge kommunedelplanen til grunn i arbeidet. 

Planen skal ikke bare angi målsettinger for kommunens helse- og omsorgstjenester, men vil også 

kunne berøre andre sektorer og samfunnsområder, for eksempel innenfor tema som folkehelse, 

oppvekst, kultur, frivillig sektor og næringsliv. Felles innsatsområder og ansvar skal synliggjøres 

gjennom kommunedelplanen. Det kan bli avdekket behov for nye temaplaner gjennom 

planprosessen. 

2.2 Avklaring av begreper 

Folkehelse  
Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. 

Folkehelsearbeid er definert som samfunnets totale innsats for å påvirke faktorer som direkte eller 

indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller 

lidelse, eller beskytter mot helsetrusler.  

Folkehelsearbeid er gode investeringer, både menneskelig og økonomisk. Folkehelsearbeid er å 

styrke fysisk og mental helse, styrke ernæringskompetanse, sikre gode læremuligheter, sikre arbeid 

og aktiviseringsmuligheter og sikre trygge miljøer vi ferdes i. Det handler om vårt forhold til våre 

nærmeste og de nettverk vi inngår i, og i hvilken grad livet oppleves å ha mening, være forutsigbart 

og håndterbart. Dette er beskyttelses- eller mestringsfaktorer som gir den enkelte og 

befolkningsgrupper bærekraft og slitestyrke. Tanken bak er at hver enkelt må ta et selvstendig ansvar 

og alle innbyggere må bli ansvarliggjort.  

http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_marker/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=71&
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Helsefremmende og forebyggende arbeid  
Helsefremmende arbeid er definert som den prosess som gjør folk i stand til å mestre hverdagens 

utfordringer, styrke og bevare sin helse. Sentralt i helsefremmende arbeid er den enkeltes og/eller 

lokalsamfunnets mulighet for å ha aktiv innflytelse over egen situasjon.   

Folkehelsearbeidet forutsetter både helsefremmende og forebyggende tilnærminger. 

Forebyggende arbeid i denne sammenheng innebærer å opprettholde befolkningens helse ved å 

forhindre at sykdom oppstår.   

Medvirkning  
Medvirkning er for brukere av helse og omsorgstjenestene en lovfestet rett (jf. Helsedirektoratet). 

Brukermedvirkning er et viktig virkemiddel på flere nivåer. Brukermedvirkning kan bidra til økt 

treffsikkerhet i forhold til utforming og gjennomføring av både generelle og individuelle tilbud. I 

tillegg har brukermedvirkning en egenverdi i at mennesker som søker hjelp, på linje med alle andre, 

gjerne vil styre over viktige deler av eget liv, motta hjelp på egne premisser og bli sett og respektert i 

kraft av sin grunnleggende verdighet. 

Tidlig innsats 
Tidlig innsats handler om å gi hjelp så tidlig som mulig i menneskers liv. Gjennom tidlig tilbud om 

hjelp kan man unngå at vansker blir unødvendig store og at tilleggsvansker oppstår.  Tiltak settes inn 

tidlig for å avhjelpe og forebygge. Dette øker livskvaliteten til de det gjelder, samt forebygger at 

vanskene blir vedvarende, øker i omfang eller øker i kostnader på sikt.  

3 Sentrale føringer 
Samhandlingsreformen legger grunnlaget for innholdsmessige og organisatoriske endringer i 

kommunal sektor. Reformens målsettinger er å sikre mer koordinerte helse- og omsorgstjenester og 

en større innsats for å forebygge og begrense sykdom. Mangelfull koordinering betyr dårligere 

tjenestekvalitet for brukerne og lite effektiv ressursbruk.  

For å møte framtidas helseutfordringer har regjeringen satt fornying og innovasjon i hele den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten på dagsordenen. Stortingsmelding 29 "Morgendagens 

omsorg" knytter forventninger til næromsorg, moderne pårørendepolitikk, medansvar og 

fellesskapsløsninger, nye rom, kommunal innovasjon og velferdsteknologi, meningsfull livsutfoldelse, 

mestring, hverdagsrehabilitering og tilrettelegging av boliger og omgivelser.  

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester sier at helse- og omsorgstjenestene skal være 

forsvarlige, helhetlige, koordinerte, verdige og tilpasset den enkeltes behov. Lov om pasient- og 

brukerrettigheter har som formål å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god 

kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenestene. 

Sammen med ny Helse- og omsorgslov ble det også lagt fram en lov om folkehelse i kommunene 

(Folkehelseloven). Dette løfter opp en plikt til å synliggjøre folkehelsesatsingen i kommunene i alt 

planarbeid. Stortingsmelding 34, "Folkehelsemeldingen", vektlegger å bekjempe helseforskjeller og å 

gi barn like muligheter. Regjeringen styrker helsestasjons- og skolehelsetjenesten, setter i gang 

kampanje for fysisk aktivitet og sørger for bedre merking av mat. 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (2011) 

Lov om folkehelsearbeid 

Lov om sosiale tjenester 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30?q=lov%20om%20kommunale%20helse%20og
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29?q=lov%20om%20folkehelse
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131?q=lov%20om%20sosiale
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Lov om pasient- og brukerrettigheter (2001) 

Lov om helsepersonell (1999) 

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (1999) 

 

Meld. St. 20 (2006-2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller  

Meld. St. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen  

Meld. St. 16 (2010 – 2011) Nasjonal helse - og omsorgsplan (2011 – 2015) 

Meld. St. 30 (2011-2012). Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk   

Meld. St. 10 (2012-2013). God kvalitet – trygge tjenester  

Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg  

Meld. St. 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar  

Meld. St. 45 (2012-2013). Frihet og likeverd – om mennesker med utviklingshemming   

Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter  

Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet  

Meld. St. 11 (2015-2016) Nasjonal helse- og sykehussplan (2016-2019) 

Meld. St. 6 (2017-2018) Kvalitet og pasientsikkerhet 2016 

 

NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg   

NOU 2011: 17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg — Fra usynlig til verdsatt og inkludert 

NOU 2012:4. Trygg hjemme  

NOU 2015 : 11 Med åpne kort — Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse – og 

omsorgstjenestene 

 

Demensplan 2020 – et mer demensvennlig samfunn, Helse- og omsorgsdepartementet 

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019), Helse- og omsorgsdepartementet 

Opptrappingsplan for rusfeltet (2016-2020), Helse- og omsorgsdepartementet 

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 - 2020) 

Pårørendeveileder, helsedirektoratet 

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, 

skolehelsetjeneste og helstasjon for ungdom, helsedirektoratet 

Forskrift om fastlegeordning i kommunene (2012) 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63?q=lov%20om%20pasient%20og%20bruker
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64?q=lov%20om%20helsepersonell
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62?q=lov%20om%20psykisk%20helse
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Stmeld-nr-20-2006-2007-/id449531/sec1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-47-2008-2009-/id567201/sec1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-16-20102011/id639794/sec1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-30-20112012/id686014/sec1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-10-20122013/id709025/sec1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-29-20122013/id723252/sec1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-34-20122013/id723818/sec1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-45-2012--2013/id731249/sec1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-2014-2015/id2402807/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-26-2014-2015/id2409890/sec1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-11-20152016/id2462047/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20172018/id2581316/sec1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2011-11/id646812/sec1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2011-17/id660537/sec1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2012-4/id670699/sec1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-11/id2459861/sec1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-11/id2459861/sec1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/demensplan-2020/id2465117/
https://www.regjeringen.no/contentassets/d64fc8298e1e400fb7d33511b34cb382/no/sved/opptrappingsplanrehabilitering.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMVE/Helse%20og%20omsorg/Opptrappingsplan%20for%20rusfeltet%20presentasjon%2012.%20februar%202016.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMVE/Helse%20og%20omsorg/Opptrappingsplan%20for%20rusfeltet%20presentasjon%2012.%20februar%202016.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/boby/nasjonal_strategi_boligsosialt_arbeid.pdf
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder
https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Helsestasjons-%20og%20skolehelsetjenesten.pdf
https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Helsestasjons-%20og%20skolehelsetjenesten.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-29-842?q=fastlege
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4 Regionale føringer 
Regionale dokumenter som legger føringer for planarbeidet:   

Fylkesplan for Østfold – Østfold mot 2050  

Høringsutkast utviklingsplan, Sykehuset Østfold 

Utviklingsplaner for helseforetakene: «Strategier, planer og regionale føringer». 

Østfoldhelsa 

Fylkesplanen for Østfold er fylkets øverste strategiske plan. Planen gir føringer for hele 

østfoldsamfunnet, og er avhengig av innsats og medvirkning fra en rekke samfunnsaktører for å nå 

sine mål. Fylkesplanen skal samordne statens, fylkeskommunens og kommunenes virksomhet i 

fylket. Samtidig er fylkesplanprosessen en viktig arena for å utøve fylkeskommunens lovpålagte rolle 

som regional samfunnsutvikler. Folkehelse er ett av to hovedperspektiver i fylkesplanen og legger 

med dette føringer for planarbeidet. 

Utviklingsplanene nevnt over sier noe om oppgave- og ansvarsdelingen mellom 

spesialisthelsetjenestene og kommunale tjenester. Det foreligger også en samarbeidsavtale mellom 

sykehuset og kommunen som utdyper dette.  

5 Lokale føringer 
Kommunedelplan for helse og omsorg inngår i kommunens plan- og styringssystem. En 

kommunedelplan er et verktøy for å sikre at kommunestyrets strategiske føringer for 

samfunnsutviklingen omsettes til handling, og i sektorens prioritering av innsats og tiltak.  

Lokale dokumenter som legger føringer for planarbeidet, eller som må rulleres etter at 

kommunedelplanen er utarbeidet:  

Kommuneplanens samfunnsdel (2016-2028) 

Kommunedelplan Ørje (2007-2019) 

Felles planstrategi Rømskog, Aremark og Marker (2016-2020) 

Plan for folkehelsearbeidet- Marker kommune (2013-2017) 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan (2016-2020) 

Frivillighetsstrategi (2018-2028) 

Handlingsplan psykisk helse (2013- 2016) 

Frivillighetsstrategi (2018-2021) 

Rehabiliteringsplan Marker kommune (2013) 

Kvalitetsstandard for pleie og omsorg (2014) 

Strategisk kompetanseplan for pleie og omsorg (2012) 

Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold ved sykehjem eller tilsvarende bolig 

Oppvekstplan barn og unge i Marker kommune (2010) 

Samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og Marker kommune 

https://www.ostfoldfk.no/planlegging-og-horinger/gjeldende-planer/fylkesplan/
https://sykehuset-ostfold.no/Documents/Utviklingsplan%20for%20Sykehuset%20Østfold%20-%20behandlet%20i%20styret%2018.12.17%20-%20sendes%20på%20høring.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/Documents/008-2017%20Vedlegg%20-%20Strategier,%20planer%20og%20regionale%20føringer%20for%20HFenes%20utviklingsplaner.pdf
http://ostfoldhelsa.no/
https://www.marker.kommune.no/getfile.php/3640723.2024.bueywqvbqv/Samfunnsdel+Marker+rev+6okt2016.pdf
https://www.marker.kommune.no/kommunedelplan-orje-2007-2019.432968.no.html
https://www.marker.kommune.no/getfile.php/3878018.2024.itp7uabwlqqjnz/Felles+planstrategi+RAM+2016+VEDTATT.pdf
https://www.marker.kommune.no/getfile.php/2585146.2024.fwqwftpcdd/Folkehelseplan++050913.pdf
https://www.marker.kommune.no/getfile.php/3971703.2024.zwqmzliatnkbnb/Rusplan+2016-2020%5B1%5D.pdf
https://www.marker.kommune.no/getfile.php/4012358.2024.m7bm7jakmqbttb/Frivillighetstrategi+2018-2021.pdf
https://www.marker.kommune.no/getfile.php/2538577.2024.fruexqucfq/Handlingsplan+psykisk+helse+2013+-+2016.pdf
file:///C:/Users/moraal/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Frivillighetstrategi+2018-2021.pdf
https://www.marker.kommune.no/getfile.php/4128160.2024.nupkublnuzjnbi/Rehabplan+2013+Marker+120913.pdf
https://marker.kommune.no/getfile.php/4136331.2024.taljtbqqs7kkat/Kvalitetsstandard+for+pleie+og+omsorg+2014.pdf
https://marker.kommune.no/getfile.php/4136466.2024.iiwqabiitznbmm/Strategisk+kompetanseplan+for+pleie+og+omsorg+2012.pdf
https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2017-09-05-1599?q=marker%20kommune
https://www.marker.kommune.no/getfile.php/2256431.2024.bwyxvqpuyc/Oppvekstplan+barn+og+unge+i+Marker%5B1%5D.pdf
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6 Utfordringer og muligheter i planperioden 
Utfordringene helse- og omsorgstjenestene står overfor er mange og sammensatte, noe som vil 

kreve nytenkning og innovative løsninger. Utviklingen går i retning av at færre skal ta vare på flere, 

en utfordring som deles med øvrige kommuner i Norge. Vi blir stadig flere eldre, og levealderen øker.  

Kommunen må jobbe målrettet med hvem som trenger heldøgnsplass, hvem som har behov for hjelp 

i eget hjem, og hvordan tjenestene ved hjelp av tidlig innsats kan forebygge og utsette behovet for 

heldøgnsplass.   

Gjennom de siste tiårene har befolkningen som helhet fått bedre helse. Men det er fremdeles store 

folkehelseutfordringer som må håndteres.  Sykdomsbildet i befolkningen har endret seg mye de siste 

hundre årene, og den siste tiden har livsstilssykdommer tatt større plass i sykdomsbildet. 

Livsstilsykdommer er sykdommer som oppstår som resultat av egen livsstil. Blant disse sykdommene 

regnes blant annet diabetes type 2, visse lungesykdommer, muskel- skjelettsykdommer, hjerte- og  

karsykdommer samt visse kreftformer. Det er også en økt forekomst av ruslidelser og visse psykiske 

lidelser, og stadig flere yngre blir mottakere av kommunale helsetjenester.   

Et viktig perspektiv i dette arbeidet er å ha fokus på tidlig innsats overfor barn og unge familier. En 

utfordring er å identifisere risikoutsatte barn og familier på et tidlig nok tidspunkt for å kunne tilby 

hjelp og støtte for å bedre utviklingsmulighetene til barna, samt minimere senskader. Kommunen er i 

behov av flere forebyggende, samt kompenserende tiltak for disse barna og familiene. En utfordring 

er hvordan jobbe med å ruste foreldrene til skape robuste barn og unge som inkluderer alle. Et viktig 

fokusområde i denne sammenheng er også læringsmiljø som avgjørende for læring og mestring i å 

tilegne seg nødvendig kunnskap. 

Utfordringer rundt bosituasjonen for personer med demens vil øke i takt med at andelen eldre vil øke 

i Marker kommune øker. Det er ventet at kommunen vil måtte håndtere en betydelig større andel av 

personer med sykdommen demens i hele planperioden.  

Samhandlingsreformen har ført til at kommunen skal løse flere og mer komplekse helse- og 

omsorgsoppgaver i alle aldersgrupper. Dette setter store krav til å rekruttere og beholde personell 

med riktig kompetanse.  Flere og mer komplekse oppgaver overføres også fra 

spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. 

6.1 Befolkningsutvikling 
Befolkningsframskrivinger fra SSB og beregninger gjennomført av Helsedirektoratet viser at 

morgendagens brukere av helse- og omsorgstjenester blir flere enn før, de vil være i alle 

aldersgrupper og ha et mer sammensatt behov.  

Marker kommune har de siste årene hatt lav grad av befolkningsvekst (SSB). Andelen over 80 år er 

signifikant høyere enn landsgjennomsnittet og det forventes stor økning i eldre frem mot 2040.  

Tallet på personer i aldersgruppen 67 - 79 år har på landsbasis gått ned. Dagens eldre har bedre 

egenvurdert helse og bedre funksjonsevne enn tidligere. Stadig flere eldre er ressurssterke og friske. 

Disse vil være en viktig ressurs bl.a. innenfor frivillig og samfunnsnyttig arbeid i årene som kommer. 
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6.2 Betydelig økning av eldre 
Andelen eldre øker i befolkningen. Fram til 2020 øker andelen 65-74-åringer. Deretter stiger andelen 

over 75 og 80 år. Størrelsen på de ulike aldersgruppene i befolkningen har betydning for planlegging 

av framtidige helsetilbud (folkehelseinstituttet). Disse endringene vil påvirke tjenestebehovet, 

tjenesteomfanget, samt rekrutterings- og kompetansebehovet. 

I Marker kommune antas befolkningssammensetningen å være fordelt på følgende måte under 

perioden for kommunedelplanen: 
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6.3 Mennesker med nedsatt funksjonsevne med behov for langvarige og koordinerte 

tjenester 
Kommunens tjenestetilbud er grunnmuren i alt arbeid med barn, unge og voksne med nedsatt 

funksjonsevne og deres familier. Kommunen skal sørge for nødvendige helse - og omsorgstjenester; 

et ansvar som innebærer tiltak i form av aktiv behandling og opptrening, opplæring og veiledning til 

foreldrene, samt bistand knyttet til ulike former for tilrettelegging. I tillegg kommer viktige 

kommunale tjenester som ulike former for praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistanse, 

avlastning, støttekontakt, omsorgsboliger, miljøarbeidertjeneste, aktivitet og arbeid og transport. 

6.4 Forebyggende og helsefremmende arbeid 
Helsefremmende arbeid er definert som den prosess som gjør folk i stand til å styrke og bevare sin 

helse. Sentralt i det helsefremmende arbeidet er den enkeltes og/eller lokalsamfunnets mulighet for 

å ha aktiv innflytelse over egen situasjon. Helsefremmende arbeid omfatter i tillegg en styrking av 

faktorer som fremmer helse fremfor å ha oppmerksomheten rettet mot sykdomsfremkallende 

faktorer. Forebyggende arbeid innebærer å opprettholde befolkningens helse ved å forhindre at 

sykdom oppstår; sykdomsforebyggende arbeid.   

De siste årene har det vært økt fokus på folkehelse på statlig nivå, og også i Marker kommune. Både 

gjennom arbeid med temaplanen på området, og ett prosjekt knyttet til folkehelse. Utfordringen 

med folkehelseperspektivet er å samordne og strukturere både det forebyggende og helhetlige 

folkehelsearbeidet. 

Nøkkeltall viser at Marker har signifikant høyere andel uføretrygdede sammenlignet med 

landsgjennomsnittet.  

Marker kommune har gjennom arbeidet med temaplanen: «Plan for folkehelsearbeid- Marker 

kommune», fått en oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer som sier noe om 

folkehelseutfordringer i kommunen. Denne vil inngå som grunnlag for arbeidet med 

kommunedelplanen for helse og omsorg. Fastlegekontoret, samt helsestasjonen og 

skolehelsetjenesten er tre kommunale tjenester som utgjør viktige faktorer i denne sammenheng. 
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Det har den siste tiden vært økt fokus på forebyggende tiltak til barn, unge og familier i Marker 

kommune. Det er viktig at dette tverrfaglige arbeidet settes fokus på i kommunedelplanen. 

6.5 Psykisk helse og rus 
Psykiske plager og lidelser er en av de største helseutfordringene i Norge. Psykisk helsearbeid og 

rusomsorg er viktige satsingsområder i dag, og vil trolig bli enda viktigere i tiden fremover. Det 

forventes at psykiske lidelser vil være den viktigste årsaken til sykdomsbelastning i vestlige land i 

2020. En av hovedoppgavene de kommende årene vil derfor være å redusere angst - , depresjons -og 

ruslidelser for å sikre enkeltmennesker bedre livskvalitet og redusere totalbelastningen for 

samfunnet. Nøkkeltall fra folkehelseinstituttet viser at Marker har et signifikant større antall voksne 

over 30 år med symptomer på psykiske lidelser (folkehelseprofil Marker kommune, 

folkehelseinstituttet).  

Personer med samtidige ruslidelser og psykiske lidelser er en gruppe mennesker som ofte faller 

utenfor behandlingstiltak. De har krav på utredning, diagnostikk, behandling og bistand. De har ofte 

sammensatte utfordringer og trenger koordinert innsats fra et bredt spekter av hjelpeapparatet. 

Dette både fra ulike deler av spesialisthelsetjenesten, men også kommunale tjenester og NAV. 

En utfordring vil være å identifisere barn av foreldre med psykiske vansker og rusproblematikk 

tidligst mulig for å kunne tilby støtte og hjelp for å unngå skjevutvikling hos barna. Dette krever økt 

fokus på tverrfaglig og helhetlig arbeid rundt familier i Marker kommune. 

7 Virkemidler i videre arbeid 

7.1 Medvirkning 
Plan- og bygningslovens § 5-1 slår fast at: «Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv 

medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og 

interessenter som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på 

annen måte». 

Helse- og omsorgstjenesteloven fastslår i § 3-10 at kommunene skal sørge for at representanter for 

pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunens helse- og omsorgstjeneste. Videre 

skal det legges til rette for samarbeid med brukergruppenes organisasjoner og med frivillige. 

Alle innbyggerne i Marker kommune er målgruppen til de kommunale helse- og omsorgstjenestene, 

og er med dette å anse som hovedinteressenter i planarbeidet. Med bakgrunn i dette skal 

innbyggerne involveres i arbeidet med kommunedelplanen.  Medvirkning i denne sammenheng er 

ikke det samme som medbestemmelse, men skal gi enkeltmennesker mulighet til innflytelse i 

beslutningsprosesser. Kommunen skal lytte til alle innspill i arbeidet med kommunedelplanen og 

vurdere dem på lik linje, men det er politikerne som tar de endelige beslutningene. Medvirkningen 

kan bidra til at man finner de beste løsningene. 

Innbyggerne i kommunen involveres i planarbeidet gjennom blant annet:  

- Å gjøre informasjon lett tilgjengelig, blant annet på kommunens hjemmesider og i sosiale 

medier.  

- At innbyggerne blir oppfordret til å komme med tilbakemeldinger og ideer underveis i 

planarbeidet.  

- Å arrangere åpne høringsmøter/seminarer/temasamlinger for innbyggerne underveis i 

planarbeidet. 
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- Be om tilbakemeldinger og uttalelser på arbeidet av ulike brukerråd i kommunen, samt 

interesseorganisasjoner og pårørendeorganisasjoner.  

7.2 Frivillig innsats 
Familieomsorgen og sosiale nettverk er i dag en lite synlig omsorg som representerer en stor, ubetalt 

innsats – opp imot 100.000 årsverk på landsbasis. I fremtiden vil kommunene antakelig bli enda mer 

avhengig av den familie - og nettverksbaserte omsorgen. Forholdene må derfor legges til rette for at 

det er mulig for pårørende og andre å utøve nødvendig omsorgsarbeid. Dette kan blant annet 

innebære opplæring, støtte og veiledning. Frivillige organisasjoner er viktige samarbeidspartnere for 

kommunen, og gjør en stor innsats ved å organisere frivillige, samt drive institusjons -og 

tjenestetilbud. Dette kan blant annet være stiftelser og organisasjoner med allmennyttige formål, 

pasient - og brukerorganisasjoner, organisasjoner innen kultur, fritidsfeltet og trossamfunn. 

Partnerskapsavtaler mellom kommuner og private organisasjoner/sosiale entreprenører om 

konkrete tiltak/tjenestetilbud har blitt mer vanlig.  

7.3 Eldre som ressurs 
Den positive med økningen i antall eldre er som tidligere nevnt at svært mange av dem som ikke 

lenger er yrkesaktive, har god helse, mange ressurser og god tid. Det finnes mye engasjement og vilje 

til å yte en samfunnsnyttig innsats i denne befolkningsgruppen. 

7.4 Universell utforming 
Universell utforming vil si å planlegge omgivelser, produkter, institusjoner og tjenester slik at de kan 

brukes av så mange mennesker som mulig. Hensikten er å oppnå like muligheter til 

samfunnsdeltakelse og motvirke diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. I Norge er 

universell utforming inkludert i flere lover. Her nevnes diskriminerings - og tilgjengelighetsloven, plan 

- og bygningsloven med byggeteknisk forskrift og lov om offentlige anskaffelser spesielt. Det finnes 

også en forskrift om universell utforming innen IKT. Marker kommune må se til at universell 

utforming er et førende prinsipp i alt planarbeid. 

7.5 Velferdsteknologi 
Velferdsteknologi handler ikke først og fremst om teknologi, men om mennesker. Hensikten med å 

bruke teknologiske hjelpemidler er å bidra til at innbyggerne får et enklere liv. Teknologi kan hjelpe 

innbyggerne til å bo lenger hjemme i egen bolig, samt gi trygghet og selvstendighet. Teknologiske 

hjelpemidler kan løse en del utfordringer i forhold til ensomhet, og ved å vise mulighetene teknologi 

gir, bidrar man til å ansvarliggjøre innbyggere når det gjelder å planlegge og tilrettelegge i eget liv. Ett 

viktig mål for velferdsteknologi, er at det skal hjelpe innbyggerne til å fortsette selvstendige og aktive 

liv, også etter sykdom eller funksjonsnedsettelser. Teknologi skal ikke erstatte mennesker, men er 

supplerende bistand samt et viktig bidrag for å sette kommunen i stand til å møte morgendagens 

helse - og omsorgsutfordringer. Marker kommune bør ha som ambisjon å ligge langt fremme på 

dette området.  

7.6 Rehabilitering 
Hverdagsrehabilitering er forebygging og rehabilitering mens brukeren bor i eget hjem. Rehabilitering 

er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider 

om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og 

mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Rehabilitering skjer på alle plan i 

Marker kommune, gjennom korttidsavdeling, polikliniske tjenester og overfor hjemmeboende, men 

for at fokuset skal øke på rehabilitering må dette prege enda flere nivåer i kommunen. Marker 

kommune har igangsatt hverdagsrehabilitering og et hverdagsrehabiliteringsteam. Dette er godt 
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implementert tverrfaglig, med et felles mål om at flest mulig kan bo hjemme og ha et selvstendig liv. 

Teamet er sårbart og under behov for å styrkes, for å kunne møte utfordringene med den økende 

andelen eldre i kommunen.   

7.7 BEON- prinsippet 
BEON står for Beste Effektive Omsorgs Nivå (se side 15). Ved å ha ulike nivåer av tjenestetilbud, vil 

tilbudet kunne tildeles ut fra det hjelpebehov den enkelte bruker har. Tilbudene differensieres ved at 

tjenestetilbudet strekker seg fra lite hjelpebehov (lavterskeltilbud) til stort hjelpebehov (høy terskel). 

BEON-prinsippet går ut på at tjenestetilbudet gis på et lavest mulig omsorgsnivå med fokus på 

brukerens egne ressurser, og at hjelpen skal være hjelp til selvhjelp. Denne forebyggende 

tankegangen er kostnadsbesparende for kommunen, og i tråd med nasjonale føringer. Målet er at 

personer skal opprettholde størst mulig grad av selvhjulpenhet og livskvalitet, og at reduksjon i 

funksjonsnivå skal kunne bedres, ved at de 11 rette hjelpetiltakene settes inn. Intensjonen i 

Samhandlingsreformen sier at spesialisthelsetjenesten kun skal brukes når det ikke er andre 

alternativer i kommunetjenesten.  

7.8 Mestring - LIVSMESTRING?  
Samfunnsutviklingen og helsepolitikk peker i retning av en endring i tenkemåte når det gjelder helse- 

og omsorgstjenester, både på kort og lang sikt. Innsatsen skal i økende grad rettes mot aktivitet og 

rehabiliterende innsats i tjenestemottakers egen bolig eller nærmiljø. Det har skjedd en vesentlig 

endring fra å ha hatt mer fokus på hva den enkelt trenger hjelp til, til nå å ha mer fokus på hva som 

kan trenes på og tilrettelegges for at man selv skal mestre mest mulig i eget liv. Målet er å skape en 

helse- og omsorgstjeneste som bidrar til at hver enkelt tjenestemottaker får mulighet til å leve et 

aktivt og godt liv, til tross for sykdom, problemer og funksjonstap. Dette innebærer å ta i bruk den 

enkeltes ressurser på nye måter, med økt fokus på mestring og den enkeltes erfaringskompetanse 

som grunnlag for utvikling av tjenestene. Det betyr i praksis at det skal legges større vekt på 

forebyggende arbeid, habilitering/rehabilitering, «hverdagsmestring», aktivitet og sysselsetting , og 

brukermedvirkning/medbestemmelse. Nasjonale signaler indikerer at en forebyggings - og 

rehabiliteringsideologi bør prege alle tjenester, og innretningen på kommunedelplanen bør derfor 

bygge på forebygging og tidlig innsats som sentrale elementer. Systematisk kvalitets- og 

utviklingsarbeid er dermed en forutsetning for å sikre gode tjenester.  

7.9 Kompetanseutvikling og attraktive arbeidsplasser 
En bærekraftig utvikling i helse - og omsorgstjenestene forutsetter god ledelse, tilstrekkelig 

rekruttering og kompetanseheving. Dette må ses i lys av de utfordringer beskrevet tidligere i 

planprogrammet. Personell og kompetanse må utvikles i tråd med intensjonene i 

samhandlingsreformen og i tråd med oppgaveoverføringen fra spesialisthelsetjenesten til de 

kommunale tjenestene. Tilstrekkelig og riktig kompetanse er avgjørende for å sikre god kvalitet på 

tjenestene. Dette i tillegg til blant annet tjenesteutvikling, innovasjon og effektiv ressursutnyttelse.  

For å kunne rekruttere ansatte i tråd med behovet, er det nødvendig å jobbe for at Marker kommune 

skal være en enda mer attraktiv arbeidsplass. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/d4f0e16ad32e4bbd8d8ab5c21445a5dc/no/pdfs/stm200820090047000dddpdfs.pdf
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7.10 Tidlig innsats 
Forebyggende tjenester til barn og unge er i dag også primært organisert i sektor for helse, omsorg 

og NAV. Barn og unge er en viktig del av denne kommunedelplanen gjennom folkehelseperspektivet, 

barn som pårørende, samt gjennom kunnskap om viktigheten av tidlig innsats. Tidlig innsats 
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avhjelper utfordringene raskere og øker med dette livskvalitet, samt er samfunnsøkonomisk mer 

lønnsomt. Barn og unge må fortsatt være en viktig målgruppe for kommunens helsefremmende og 

forebyggende arbeid. 

8 PLANPROSESS OG ORGANISERING 
Planprosessen er planlagt til å strekke seg over 2 år, i perioden januar 2018- januar 2020. 

Kommunedelplanen for helse og omsorg skal da vedtas i kommunestyret. Det legges opp til en 

omfattende planprosess i 2018.  

Arbeidet med kommunedelplanen startet siste halvår av 2017, og endte i 2017 med et saksfremlegg 

til kommunestyret i desember 2017. Mandatet og oppstarten for arbeidet ble vedtatt i januar 2018. 

Første halvår av 2018 vil det i arbeidet med kommunedelplanen være hovedfokus på organiseringen, 

samt å utarbeide planprogram.  

Siste halvår av 2018 vil det fokuseres på jobbing i arbeidsgruppene, samt opplegget for 

brukermedvirkning.  

En mer detaljert fremdriftsplan vil bli utarbeidet når planprogrammet er vedtatt.  

8.1 Tidsplan og frister 

 

8.2 Organisering  
Kommunestyret er prosjekteier og oppdragsgiver for kommunedelplan for helse og omsorg. 

Rådmann Tove Kolstad Skadsheim er prosjektansvarlig (PA) og virksomhetsleder Morten Aalborg er 

prosjektleder (PL). Prosjektleder rapporterer til prosjektansvarlig og til styringsgruppen. 

Styringsgruppen består av oppvekst- og omsorgsutvalget, og i tillegg tiltrer representant for 

ungdomsrådet, råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne og de ansatte/tillitsvalgte. 
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