
Rapport til kommunedelplan Omsorg 2020-2040 

Gruppe 7: Forebyggende, folkehelse, legekontor og dagtilbud 

1.Kort sammendrag med hovedfunn og anbefalinger. 

Se tabell. «Befolkningssammensetning og generell utvikling» 

2.Innledning 

Arbeidsgruppen har bestått av kommuneoverlege, representanter fra fysioterapi, dagsenter, NAV og 
kultur. 

Vi har ikke tatt med: 

• Kommunale boliger 
• Barnehage og skoler: Dette gjelder dekning, pedagog, mat og mosjon, vold. Barnevern osv. 

trivsel på skolen, mobbing. Psykiskhelse. 
• Helsestasjon og skolehelsetjeneste: Det gjelder også rus og alkohol samt røyking og snusing. 

Seksuellopplæring. Svangerskap og oppdagelse av risiko grupper fra alder <1. psykiskhelse 
hos barn.  

• Rus og alkohol hos voksne og psykiskhelse :  overlates til lokal psykiskhelse. Vold og rus. 
• Eldreomsorg og alt relatert til sykehjem. 

Nå situasjon:  

Se tabell. 

3.Nasjonale og lokale føringer. 

Folkehelseinstituttet 

Helsedirektoratet 

Meld.St. 15 2017-2018 «Leve hele livet» 

Folkehelsearbeidet i et livsløpsperspektiv «Slik har vi det» 2018 

«Flere eldre – flere muligheter» Seniorpolitisk redegjørelse fra Statens seniorråd 2014-2017 

Ungdataundersøkelser 

4.Utviklingstrekk: 

Se tabell. 

5.Virkemidler og kritiske suksessfaktorer for fremtiden. 

På et generelt plan: 

Skal vi lykkes med forebygging og tidlig innsats, må vi ha et langsiktig perspektiv. Både for den 
enkelte innbygger, samt for Marker kommune, vil det å arbeide forebyggende gi bedre kvalitet og 
være ressursbesparende.  



Forebygging handler om god informasjon om sykdom, råd for å unngå eller bremse forverring der 
dette er mulig. Målet er å fange opp endringer i helsetilstand så tidlig som mulig. Det betyr at vi må 
vektlegge forebygging, rehabilitering, sosial og fysisk aktivitet og lindrende behandling.  Innbyggere 
med store og sammensatte behov klarer ofte ikke å etterspørre nødvendige tjenester som 
legetjenester, men er avhengige av bistand fra pårørende og helsepersonell.  

Helsetilstanden i Norge er god, og vi lever stadig lengre. Store deler av befolkningen har god helse og 
muligheter for å delta i arbeids- og samfunnsliv. Det er derfor spesielt viktig å bidra til at sårbare 
grupper ikke faller utenfor. Sosial ulikhet i helse etableres allerede i barneårene, og konsekvensene 
av dårlig helse forsterkes gjennom livet. Utfordringene i Marker er lik de utfordringene en ser på 
landsbasis 

En god oppvekst varer ikke bare livet ut, den varer flere generasjoner. Hvert enkelt barn må bli sett 
og inkludert i ulike fellesskap, og få mulighet til å lære og å utvikle seg til et selvstendig individ, både 
fysisk og psykisk. 

Eldre i dag er friskere og mer funksjonsfriske enn før. De har høyere utdanning, bedre boforhold og 
bedre økonomi enn tidligere eldregenerasjon. Økt antall eldre fører også med seg flere eldre som 
lever med sykdom og skader, særlig i livets siste fase. Dermed er det også grunn til å tro at antallet 
innbyggere med demenssykdom vil stige. 

Behovet for aktivitet vil være det samme framover for voksne/eldre som det er i dag. Utfordringen 
ligger i at antallet eldre er mye større og behovene mer sammensatte.  

 

6. Satsingsområder: 

God og flerfaglig kompetanse i å oppdage forverring i helsetilstanden.  

Tidlig oppdagelse av mulige risikofaktor for psykisk og fysisk sykdom på de ulike aldersgrupper. 

Tidlig oppfølging av barn med særskilte behov er viktig for den enkelte, og økonomisk lønnsomt for 
samfunnet. 

Et koordinert og fleksibelt samarbeid mellom våre tjenester, barnets familie og andre, er derfor 
avgjørende for å kunne gi et godt helhetlig tilbud.  

Utviklingen i sykdomsbildet stiller krav til både kompetanse og kapasitet i kommunen. Enkelte 
innbyggere har behov for tjenester over lang tid, og fra flere ulike tjenesteområder. Vi må 
samarbeide mer på tvers av tjenesteområdene, og utvikle tjenestene i tråd med endrede behov.  

Større krav til individuell tilrettelegging.   

Aktiviteter må tilpasses den enkeltes utfordringer i tilværelsen. Statistikker viser at det er flere 
spreke pensjonister. 

Ved å prioritere helsefremmende og forebyggende arbeid, kan veksten i behovet for kommunale 
tjenester bli mindre, forutsatt at tilgjengelige ressurser settes inn der de trengs mest.   

Å styrke lokalmiljøets muligheter for handling, medvirkning og medbestemmelse, skaper 
engasjement og et levende lokalsamfunn. Frivillige er en stor folkehelseressurs som fremmer 
deltakelse og trivsel.  



Styrke samhandling som skal bidra til at Marker kommune har helhetlige og sammenhengende 
tjenester. For å få dette til bør lederansvaret styrkes. Skal vi lykkes med målet «Sammen om 
tjenesteutvikling», forutsetter det god ledelse og styring. Det krever god ledelse på alle nivåer, og 
ikke bare at den enkelte deltjeneste eller tjenesteyter gir gode tjenester. Vi bør ha stort fokus på 
lederutvikling. Å gjennomføre lederutviklingsprogrammet for virksomhetsledere og avdelingsledere 
burde kanskje være et krav. 

Flerfaglig samarbeid på tvers av virksomheter er nødvendig for å gi gode tjenester.  

Gjensidig opplæring og veiledning mellom innbygger og tjenestene er en forutsetning for å lykkes 
med å skape gode, tilpassede tjenester.   

Å benytte brukernes kompetanse en forutsetning for å utvikle gode, helhetlige og koordinerte 
tjenester.  

Kronisk syke har svært ulike behov og forutsetninger. Målet er å ha så god behandling av 
grunnsykdommen som mulig. Ut over dette må behovet for tjenester og målsettingen med 
tjenestene utarbeides sammen med den enkelte.  

Legge mer vekt på rehabilitering, tidlig innsats, aktivisering, miljøbehandling, nettverksarbeid og 
veiledning av pårørende og frivillige.  

Vi bør fortsatt ha en høy andel ansatte med fagutdanning. Mange av innbyggerne som har behov for 
tjenester har et sammensatt sykdomsbilde, der ulike hensyn må veies mot hverandre. Marker 
kommune trenger medarbeidere som forstår og ser helheten, uten å begrense egenressursene til 
den enkelte innbygger. Våre medarbeidere må derfor ha bred generell kompetanse.  

Enkelte innbyggere vil ha behov for svært spesialiserte tilbud, som det vil være uforholdsmessig 
ressurskrevende å opprette og opprettholde i kommunen. For denne type tilbud bør Marker 
kommune samarbeide med andre  kommuner for å gi faglig gode tjenester. 

Marker kommune bør ta i bruk teknologiske løsninger for å fremme selvstendighet og mestring hos 
innbyggerne. Teknologi skal bidra til å avlaste og trygge pårørende. Rett bruk av teknologi skal bidra 
til at innbyggerne mestrer oppgaver selv, og kan bo lengre hjemme.  

Den frivillige innsatsen innen omsorg må koordineres og planlegges systematisk for å ha den ønskede 
effekt.  

Frivillighet ser ut til å gi økt tilfredshet med livet og økt mestringsfølelse. Organisasjnsaktive eldre har 
bedre helse og livskvalitet. For enkeltpersoner bidrar frivillig innsats bl.a. til å skape sosiale nettverk, 
identitet og tilhørighet. Det gir mulighet for utfoldelse og kreativitet. Det er gode arenaer for læring 
og mestring. 

Mange eldre er ressursterke og har god helse og vil etter hvert ha bedre utdanning. Dette gir gode 
forutsetninger for å kunne yte viktig innsats som aktive omsorgspersoner, arbeidstakere og som 
deltakere i frivillig arbeid.  

Det vil være viktig å involvere de voksne/eldre i det frivillige arbeidet.  

Det vil fortsatt være viktig å tilrettelegge for gode møteplasser, arenaer for fellesskap og 
samhandling.  Møteplasser hvor folk på tvers av alder og bakgrunn kan skape fellesskap, gode sosaile 
nettverk og motvirke ensomhet og isolasjon hos både unge og eldre. 



Aktivitetstilbud framover må i langt større grad planlegges ut fra de reelle behov som er i 
aldersgruppen. De som skal benytte seg av aktiviteten må også i langt større grad være aktive selv i å 
tilrettelegge og jgennomføre aktiviteten.  

Det å være rom for delegering og ansvarsdeling mellom kommune og de frivillige.  

7.Konklusjon forebyggende arbeid og folkehelse 

• Holdningsskapende arbeid 
• Ansvarliggjøring ifht egen helse       
• Koordinering av tjenester    
• Samarbeid brukere og tilretteleggere i langt større grad 

• Frivillighet 
• Egenorganisering 
• Tilrettelegge for gode arenaer for sosial og fysisk aktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


