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De bakenforliggende faktorene kan fremme helsen, eller motsatt; øke risikoen for sykdom.

Fig etter Folkehelseinstituttet og Whitehead & Dahlgren
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FORORD

Folkehelselovens § 5, med tilhørende forskrift, pålegger kommunen å ha nødvendig oversikt over
helsetilstanden i befolkningen og over de faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan
ha innvirkning på befolkningens helse. Oversikten skal være skriftlig og identifisere de viktigste
folkehelseutfordringene i kommunen. En oppdatert oversikt, skal presenteres for de folkevalgte hvert
fjerde år, så raskt som mulig etter at nytt kommunestyre er konstituert. Kommuner og fylkeskommuner er pålagt å ha løpende oversikt over folkehelsen. Denne rapporten er et bidrag til dette.
I forskriftens § 3 heter det at oversikten skal inneholde faglige vurderinger av årsaksforhold og
konsekvenser og identifisere ressurser og folkehelseutfordringer lokalt og regionalt. Kommunen skal
være spesielt oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller
helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.
Helse er et kulturelt betinget begrep som varierer med kultur, oppfatninger og historie. Det er i dag
allment akseptert at god helse er noe mer enn fravær av sykdom. På en forelesning på Nordiska
Hälsovårdhögskolan i Gøteborg, ga avdøde professor Peter Hjort oss følgende definisjon:
Den har god helse som har overskudd til å møte dagliglivets utfordringer.
Dette innebærer at helsebegrepet er sterkt knyttet til mestring av den enkeltes livssituasjon.
Folkehelse betegner summen av befolkningens helsetilstand og hvorledes helsen fordeler seg i en gitt
befolkning. I formålsparagrafen i folkehelseloven heter det:
Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner
sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og
miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

De statlige myndighetene har satt tre hovedmål for folkehelsearbeidet:
•
•
•

Norge skal være blant de tre landene i verden med høyest levealder
Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller
Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen

De grunnleggende prinsippene for folkehelsearbeid; «helse i alt vi gjør», utjevning av sosiale
helseforskjeller, bærekraft, «føre var» og medvirkning, betinger at kommunen gjør nytte av den
samlede fagkompetansen som kommunen råder over og at vurderinger av mulige konsekvenser for
folkehelsen inngår i grunnlaget for alle viktige beslutninger og vedtak som fattes i kommunen.
De oppdaterte faktaopplysningene i dette dokumentet er hentet fra ulike offentlige statistikker. Både
utvalg av data, vurderingene og analysene bygger imidlertid på skjønn. Oversiktsdokumentet er derfor
ikke ment å gi noen fasit, men å gi inspirasjon for videre vurderinger, faglige drøftinger og politiske
prioriteringer. Det er derfor ønskelig at innholdet i dette dokumentet drøftes grundig i alle sektorer,
før arbeidet med å utarbeide folkehelsestrategier og planer settes i gang.
For å tydeliggjøre utviklingen i folkehelse i Elverum over tid, presenteres målene for gjeldende
folkehelseplan 2013 – 2017 og en sammenligning av Folkehelsebarometeret for Elverum 2013 – 2018
først i dokumentet.
Desember 2018
Roy Heine Olsen
Folkehelsekoordinator
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STATLIGE FØRINGER FOR FOLKEHELSEARBEIDET

God folkehelse er en av de viktigste faktorene for en sunn samfunnsøkonomi og for at samfunnet skal
kunne opprettholde og videreutvikle gode velferdsordninger for hele befolkningen. Gjennom politiske
prioriteringer, internasjonale avtaler, lover, forskrifter og ikke minst gjennom budsjettene, legger
statlige myndigheter premissene for velferdsutviklingen og dermed folkehelsen i landet vårt. Avdøde
prof. Per Fugelli forklarte sammenhengen mellom folkehelse, biologi, kultur og politikk på denne
måten:
H = b X k X p ² eller:
Folkehelse er produktet av «biologi» (medfødte forutsetninger og biologiske påvirkninger) multiplisert
med «kultur» (de tillærte forestillingene om hva som er friskt – sykt, normalt - unormalt, trygt – farlig,
noe vi må tåle – noe vi må søke hjelp for) multiplisert med «politikk» i annen potens (politiske
beslutninger om fordeling av samfunnets goder, materielle som immaterielle verdier, som frihet,
trygghet, verdighet, tilhørighet, helse- og velferdstjenester m.m.) Faktoren p² i indikerer at politiske
prioriteringer og beslutninger er den viktigste faktoren i folkehelseligningen. Politiske prioriteringer og
beslutninger skaper i sum, rammene for hvorledes befolkningen mestrer sin egen hverdag, - og
derigjennom i hvilken grad de lever et godt liv med egen helse.
I Plan og bygningsloven § 3 -1 punkt f heter det at planer etter denne loven skal:
Fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge
kriminalitet.
Sammenhengen mellom planlegging og folkehelse, kan illustreres slik:

Folkehelseinstituttet peker på at helseforskjellene mellom befolkningsgrupper basert på
sosioøkonomiske ulikheter, er økende og større i Norge, enn i mange andre europeiske land. På
gruppenivå finner Folkehelseinstituttet en lineær sammenheng mellom selv mindre forskjeller i
sosioøkonomisk status og helseforskjeller. Utjamning krever tiltak på følgende variabler:
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Folkehelseinstituttet er de statlige myndighetenes faginstans for folkehelsearbeid og gir
fylkeskommuner og kommuner råd om folkehelse. Kommunens ansvar for folkehelsen, består i å
benytte slike råd i sitt lokale politiske arbeid og i utformingen av de kommunale tjenestene.
Folkehelselovens § 27 pålegger kommunen å ha nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse.
Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og skal bla ivareta hastekompetanse på
kommunes vegne innen miljørettet helsevern, smittevern og helsemessig beredskap. Kommuneoverlegen bør høres, før alle saker innen disse områdene fremmes for politisk behandling.
Folkehelsen påvirkes i stor grad av konsekvensene av klimaendringer, av maten vi dyrker og av
endringer i biologisk mangfold i miljøet rundt oss. De menneskeskapte miljøpåvirkningene er i
hovedsak konsekvenser av politiske beslutninger og nasjonale og internasjonale avtaler og handlinger.
I et demokrati, der personlig ansvar og rettigheter går hånd i hånd, fratar ikke politikken den enkelte
borger ansvar for sine egne miljøpåvirkninger og eget valg av livsstil. Folkehelse handler derfor også
om summen av individuelle valg. En viktig forutsetning for at den enkelte skal kunne treffe sunne valg,
- ikke bare for seg selv her og nå, men også for langsiktige konsekvenser for samfunnet, er imidlertid
en rettferdig fordeling av kunnskap om hva som er sunt og bærekraftig, og hva som innebærer en
risiko for negative helse- og miljøkonsekvenser, samt en rettferdig fordeling av sosioøkonomiske
levekår.

SYKDOMSBYRDEN I NORGE

Utbredelse av sykdom kan være en betydelig belastning for folkehelsen i et samfunn. Beregningen av
sykdomsbyrden viser hvorledes ulike sykdommer, skader og risikofaktorer rammer en befolkning i
form av helsetap og dødelighet. Selv om god helse er mer enn fravær av sykdom, er omfanget og
fordeling av sykdom og sykdomskonsekvenser, viktige indikatorer for folkehelsen.
Sykdomsbyrdeberegninger gir helhetlige oversikter over helsetilstanden i befolkningen og gir grunnlag
for både nasjonale og internasjonale sammenligninger over hvorledes dødelige og ikke-dødelige
sykdommer, skader og risikofaktorer, påvirker sykdomsbyrden i ulike befolkningsgrupper etter kjønn,
alder, geografi og over tid. I Norge samarbeider Folkehelseinstituttet med det globale
sykdomsbyrdeprosjektet Global Burden of Disease Study (GBD).
Resultatene for Norge i perioden 1990 – 2015:
• Forventet levealder ved fødsel økte med 22 måneder. Forventede friske leveår økte i samme
periode med 20 måneder. Raten for spedbarnsdødelighet i Norge har vært fallende i mange år og
var på kun 2,3 for gutter født i 2013, det laveste som noen gang er registrert. Her er det imidlertid
også variasjon mellom fylker og kommuner.
• Mer enn halvparten (53%) av den samlede sykdomsbyrden kan knyttes til ikke-dødelige helsetap.
Muskel- og skjelettsykdommer, psykiske plager og hjerte – og karlidelser er de viktigste årsakene
til ikke-dødelige helsetap i nesten alle aldersgrupper. Nær 70 000 behandles årlig i sykehus for
hjerte –og karsykdommer. Ca 32 000 nye krefttilfeller oppdages hvert år.
• Kun to av fem (22%) dødsfall skjer før fylte 70 år. De tre viktigste dødsårsaksgruppene for denne
aldersgruppa er kreft (41%), hjerte- og karsykdom (16%), Kols og andre luftveissykdommer (5%).
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•
•
•
•

For gruppa over 70 år, er hjerte- karsykdom (30%), kreft (23%), demens og Alzheimer (10%), og
sykdommer i de nedre luftveiene (6%) de vanligste dødsårsakene.
Etter vekting av befolkningsøkning og aldring, viser statistikken at dødeligheten både av hjerte- og
karsykdommer og kreft er betydelig redusert i perioden 2005 – 2015.
Årlig dør ca. 600 personer av selvmord i Norge, de fleste under 50 år. Tallene for overdosedødsfall
er høyere hos oss (i snitt 260 per år), enn i de fleste land vi sammenligner oss med.
Røyking, usunt kosthold, høyt blodtrykk, bruk av alkohol og illegale rusmidler (narkotika), er de
viktigste risikofaktorene for død før fylte 70 år.

Samfunnsøkonomisk utgjør de ikke-dødelige sykdommer, så som psykiske lidelser og muskel- og
skjelettplager, en større byrde for samfunnet, enn dødelige sykdommer som kreft og hjerte- og
karsykdommer. Dette fordi disse sykdommene oftere rammer befolkningen i arbeidsfør alder. I en
stadig aldrende befolkning, vil de samfunnsøkonomiske konsekvensene av de ikke-dødelige
sykdommene, utgjøre de største utfordringene for lokalsamfunnet.
WHO har satt som mål å redusere tidlig død (før 70 år) av ikke-smittsomme sykdommer med 25% i
perioden 2010 til 2025. Norge har sluttet seg til dette målet. De viktigste ikke-smittsomme
dødsårsakene er hjerte- karsykdommer, kreft, diabetes og kols. Røyking er den viktigste enkeltfaktoren
for utvikling av disse fire sykdomsgruppene.
Fra 2010 er tidlige dødsfall knyttet til disse fire sykdomsgruppene redusert med ca. 18% i Norge. Dette
har sammenheng med redusert antall røykere.

Status for måloppnåelse i Norge i følge Folkehelseinstituttet:
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Norge brukte kr 65 000,-per innbygger på helse i 2017.

I 2017 utgjorde helseutgiftene i Norge 10,4% av BNP, mot 10,5% i 2016.

Som det går fram, utgjør utgiftene til forebyggende helsearbeid bare ca. 3,5% av de totale
helseutgiftene. Dette til tross for at forebygging, både er billigere og har bedre effekt for samfunnet,
enn behandling og rehabilitering.

For OECD landene samlet, utgjorde helseutgiftene i snitt ca. 9% av BNP.
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BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN I NORGE

Befolkningsveksten i Norge i 2017 var bare på 0,70% og den laveste siden 2005. Tall etter tredje kvartal
2018, viser en befolkningsvekst på 33 645, eller 0,64% i forhold til samme periode i 2017. Lav
innvandring og lave fødselstall, er grunnen til lav befolkningsvekst. Nye prognoser fra SSB, viser lav
nasjonal befolkningsvekst de nærmeste ti årene. Dersom disse prognosene slår til, vil det få
konsekvenser både for arbeidsmarkedet, for økonomien og for velferdstilbudene.

Fødselsoverskudd og forventet levealder
Figuren over folketallet i Norge per 1. januar 2018 viser at mange unge utsetter å bli foreldre og at de
får færre barn enn tidligere. I 2017 var det 1,62 barn per kvinne i fruktbar alder. Dette til tross for at
Norge har blant de beste velferdsordninger for gravide og nybakte foreldre i verden. Raten for
spedbarnsdød i Norge har vært fallende i en årrekke, og er blant de laveste globalt sett. Figuren viser
også at norske guttebarn født i 2017 kan forvente å leve i 80,9 år mens norske pikebarn kan forvente å
leve i 84,3 år. Allikevel viser tilgjengelig statistikk at det er flere land som har lengre forventede leveår,
enn Norge.
Under vises en tabell fra 2013 over gjennomsnittlig forventet leveår for kvinner i en del ulike land:
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Flyttemønster og konsekvenser for distriktene
Det foregår en betydelig flytting internt mellom kommuner i Norge. I 2015 og 2016 ble det registrert
høyere antall internflyttinger over kommunegrensene, enn noen gang tidligere. I 2015 ble det
registrert 245 735 internflyttinger, mens i 2016 ble det registrert 241 362 over kommunegrensene. I
tillegg til arbeidsmarkedet, er det også en klar sammenheng mellom flytting og hvor attraktive bo- og
oppvekstsvilkår de ulike kommunene tilbyr yngre familier.
Flyttingene i 2015 og -16 bidro mer til sentralisering mot de større byene, enn i tidligere år. De tre
største byene hadde et samlet flytteoverskudd på 8 700, noe som er det høyeste tallet som er
registrert siden SSB startet denne registreringen i 1975. Allikevel er det kommunene rundt de store
byene som opplever sterkest vekst, - noe som tyder på at spesielt yngre mennesker, er villige til å
pendle en viss avstand til jobb i de store byene, dersom kommunikasjonsmuligheter, boligpriser og
oppvekstkår for barn i randkommuner, legges til rette for dette. Akershus fylke har en vekst på 1,3% i
løpet av de tre første kvartal i 2018.
At mange unge flytter fra bygdene, fører til en betydelig endring i alderssammensetning i distriktene.
Forholdstallet mellom alderspensjonister og de som er i arbeidsfør alder, forskyves og
«omsorgsbyrden» øker. I flere mindre kommuner vil dette føre til at det kan bli vanskelig å rekruttere
kvalifisert personell til bla. velferdsyrkene.
SSB viser i en statistikk fra juli 2018 at hele 17% av de avtalte årsverkene i de kommunale
omsorgstjenestene er besatt av personer med innvandrerbakgrunn. Dette er en sterk øking bare siden
2010 da andelen ansatte med innvandrerbakgrunn var på 11%. Det vil derfor fortsatt være en god
strategi for mange kommuner å bidra til at bosatte innvandrere får muligheter til å kvalifisere seg til
det lokale arbeidsmarkedet, blant annet innen velferdstjenestene.
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I 2017 ble det registrert 746 661 innvandrere og 169 964 barn av innvandrere i Norge. Hele 32% av
innvandrerne er såkalte «arbeidsinnvandrere», de fleste fra Polen, Litauen og de skandinaviske land.
Nå reiser mange tilbake til hjemlandet, - noe som kan føre til mangel på kvalifisert arbeidskraft. Dette
kan få stor betydning for bla. bygningsbransjen, med prisoppgang for byggeprosjekter.

FYLKESKOMMUNER OG KOMMUNER ER GITT ANSVAR FOR AKTIVT FOLKEHELSEARBEID
Folkehelselovens §20 definerer fylkeskommunens ansvar slik:

Fylkeskommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som
fylkeskommunen er tillagt. Dette skal skje gjennom regional utvikling og planlegging,
forvaltning og tjenesteyting og tiltak som kan møte fylkets helseutfordringer.
Fylkeskommunen skal understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, blant annet ved å
gjøre tilgjengelig opplysninger i henhold til §21. jf. §5 første ledd bokstav a.
Fylkeskommunen skal være pådriver for, - og samordne folkehelsearbeidet i fylket, for
eksempel gjennom partnerskap.
Hedmark fylkeskommune har formulert denne visjonen for sitt folkehelsearbeid:
Det skal være enkelt å velge sunt i Hedmark!

Hedmark fylkeskommunes vedtatte folkehelsestrategi:
•
•
•
•
•
•

Vi skal prioritere å understøtte kommunene i folkehelsearbeidet
Vi skal være en drivkraft for å bygge og formidle kunnskap om hva som påvirker befolkningens
helse
Vi skal legge til rette for et samfunn som fremmer fysisk aktivitet og gode levevaner
Vi skal skape god folkehelse gjennom å prioritere tverrsektorielt samarbeid og god
infrastruktur som styrker dette
Vi skal arbeide for attraktive nærmiljø som er inkluderende, trygge, robuste, bærekraftige og
som skaper innbyggerstolthet
Vi skal styrke kunnskap om og prioritere arbeids- og læringsmiljø som fremmer helse
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Fra 2017 ble det etablert en ny tilskuddsordning til utvikling og utprøving av metoder og tiltak innen
psykisk helse og rusforebyggende arbeid. For 2017 utgjorde ordningen 42,1 millioner kroner, - et beløp
som etter planen skal trappes opp gjennom en ti-årsperiode. Det er fylkeskommunen som skal forvalte
midlene til gjennomføring av lokale tiltak i kommunene. Fylkeskommunene skal inngå formelt
samarbeid med kommunene om tiltaksutvikling, - før tilskudd gis. Elverum kommune er blant de
kommunene som har mottatt folkehelsemidler fra Hedmark fylkeskommune i 2018.

Kommunens ansvar for folkehelsearbeidet er hjemlet i folkehelselovens § 4:

Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å
forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller
og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.
Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt,
herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.
Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og
virksomheter. Medvirkning skal skje bla gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltakelse i planlegging.
Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.
Skal folkehelsearbeidet gi resultater, må arbeidet ha en lokal forankring. Det er i kommunene at
folkehelsen utvikles og vedlikeholdes, ganske enkelt fordi det er her folk vokser opp, bor og virker.
Plan- og bygningsloven §3-1 pålegger kommunen å sikre at planene bidrar til å «fremme befolkningens
helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt å bidra til å forebygge kriminalitet» og å «fremme
samfunnssikkerhet, ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur,
materielle verdier mv.».

FOLKEHELSEARBEIDET I ELVERUM 2018 – 2020

Det kommunale folkehelsearbeidet er forankret i kommunestyret, med rådmannen og hans
ledergruppe som ansvarlige for utførelsen. I egen forskrift er kommunen pålagt å utarbeide en oversikt
over påvirkningsfaktorer på folkehelsen for hver kommunestyreperiode og holdes løpende ajour, bla
etter informasjon i de årlige Folkehelseprofilene fra Folkehelseinstituttet og data fra fylkeskommunen.
Folkehelsekoordinatoren har som oppgave å holde rådmannens ledergruppe oppdatert om endringer i
faktorer som kan påvirke folkehelsen i kommunen. Kommuneoverlegen har det overordnede faglige
ansvaret for miljørettet helsevern og for smittevern i kommunen; jfr. Folkehelselovens kapittel 3 og
smittevernlovens § 7-2.
Oversiktsdokument
Politiske prioriteringer
Strategisk plan
Prioriterte tiltak gjennom økonomiplanen
Iverksetting
Evaluering

Påvirkningsfaktorer på folkehelsen

Gangen i folkehelsearbeidet

Smittevern
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Smittsomme sykdommer oppleves i dag som en mindre trussel mot den norske folkehelsa enn
tidligere, bla takket være et aktivt smittevern. Imidlertid er det stadige utbrudd av spesielle
infeksjoner. Influensaepidemien i 2017-2018 førte til en høyere overdødelighet blant eldre over 65
år. Andre spesielle hendelser i de siste 10-åra i Norge har vært to Legionella-utbrudd (Stavanger,
2001 og Østfold, 2006), matbårne epidemier med E. coli-bakterier, vannbårne epidemier, såsom
giardiautbruddet i Bergen i 2004, flere tilfeller av smittsom hjernehinnebetennelser blant russ,
usikkerheten rundt utviklingen av SARS og frykten for at svineinfluensaepidemien skulle spre seg til
Norge. EBOLA utbrudd i Afrika har økt oppmerksomheten for smittevern over hele verden. I tillegg har vi
spredte utbrudd av MRSA-infeksjoner, vi har oppvekst av tuberkulose i land som er geografisk nær
oss (bla i Russland) og vi ser vekst av seksuelt overførbare sykdommer, spesielt chlamydia og gonore.
Oversikt over smittsomme sykdommer kan hentes fra MSIS (http://www.msis.no/). Oversikten og
det faktum at disse utbruddene ikke har ført til større epidemier, viser med all tydelighet at det er
viktig med en fortsatt høy smittevernberedskap i kommunene.

Etter innføring av samhandlingsreformen blir flere dårlige pasienter behandlet av kommunale
instanser. Liggetid på sykehuset blir kortere og kortere og pasienter overflyttes raskt til
korttidsopphold på sykehjem i etterkant av sykehusinnleggelse. En ser også en utvikling at
helsepersonell jobber på flere steder, dette kan være leger eller sykepleiere som kommer fra andre
land eller helsepersonell som leies ut fra bemanningsfirmaer. Begge disse faktorene vil øke risikoen
for flere tilfeller av smittsomme sykdommer på sykehus, alders- og sykehjem, blant annet MRSA
infeksjoner (resistente gule stafylokokker).
Kommuneoverlegen er gitt ansvar for at Elverum kommune har en oppdatert smittevernplan som er
kjent for alt helsepersonell i kommunen. Folkehelseinstituttet er rådgiver for kommunen når det
gjelder håndtering av smittsomme sykdommer og epidemier.

Miljørettet helsevern
Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid, enten direkte, eller
indirekte, kan ha innvirkning på helsen. Disse faktorene omfatter både biologiske, kjemiske,
fysiske og sosiale miljøfaktorer. For at kommunen skal kunne utføre sine oppgaver i henhold til
forskriften, er det nødvendig at kommunen knytter til seg nødvendig kompetanse for å føre
lovpålagt tilsyn med virksomheter som produserer, håndterer, lagrer, og/eller transporterer
produkter som kan medføre risiko for folkehelsen. En rekke virksomheter er gjennom forskrift
om miljørettet helsevern, pålagt meldeplikt ved oppstart og ved endringer av sine virksomheter.
Disse virksomhetene er pålagt å etablere og etterleve internkontroll.
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Folkehelseinstituttet viser til at finstøv, nitrogenoksyd og ozon bidrar til om lag 1 500 dødsfall i
Norge hvert år. I tillegg er denne luftforurensingen en av de 10 viktigste risikoårsakene til mange
kroniske helseplager.
I Elverum er luftforurensing på grunn av vegtrafikk, en av de faktorene som kommuneoverlegen
følger spesielt med på. Skjerpede utslippskrav, ulike ENOK-tiltak, fjernvarme, biler med lavere
utslipp, og kortere kuldeperioder med stillestående luftmasser, har imidlertid bedret den
generelle luftkvaliteten i byen vår i løpet av de siste ti årene.

Arbeidstilsyn
Arbeidstilsynet har det overordnede statlige tilsynet for at Arbeidsmiljølovens bestemmelser
etterleves, både i offentlige og private virksomheter. Bestemmelsene om helse-, miljø og
sikkerhet i alle arbeidsforhold, har medført atskillig færre ulykker og personskader blant
arbeidstakere og gjennom dette bidratt til å redusere personlige tragedier og samfunnsmessige
utgifter knyttet til arbeidslivet.
Arbeidstilsynet arbeider etter visjonen; «Et godt arbeidsmiljø for alle». Gjennom informasjon,
rapporteringsplikt, oppfølging av regelverk, tilsyn, undersøkelser og oppfølging av
skadeforekomst, eller «nesten uhell” i arbeidslivet, er det overordnede målet for arbeidstilsynet
at:
• Færre mennesker skal dø, bli syke eller skadet som følge av arbeidet sitt
• Virksomhetene skal i større grad arbeide forebyggende med eget arbeidsmiljø
• Arbeidslivskriminalitet, useriøsitet og utnyttelse av arbeidstakere skal reduseres
• Arbeidstilsynet skal være en sentral kunnskapsaktør og samarbeidspartner for et godt
arbeidsmiljø.
Alle virksomheter som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere, er pålagt å opprette et
Arbeidsmiljøutvalg. Dersom tillitsvalgte krever det, må også virksomheter som sysselsetter
mellom 20 – 50 arbeidstakere opprette partssammensatt arbeidsutvalg. Helse-, miljø og
sikkerhetsarbeidet i virksomheter skal sikre ansatte et sunt arbeidsmiljø og forebygge
arbeidslivsskader.

Mattilsynet
Mattilsynet er en viktig samarbeidspartner i folkehelsearbeidet. Mattilsynet skal gjennom
kontroll og tilsyn, sikre forbrukerne trygge matvarer og trygt drikkevann. Hygienisk,
miljøvennlig og etisk forsvarlig dyrehold og fiskeoppdrett, er viktig for en bærekraftig nasjonal
matproduksjon. Ved at Mattilsynet har tilsyn både med dyre-, plante- og fiskehelse, samt med
produksjon og distribusjon av matvarer, har de mulighet for å forebygge matbårne og
vannbårne infeksjoner, samt raskt å spore kilder for eventuelle sykdomsutbrudd som skyldes
næringsmidler.
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Andre offentlige tilsyn av betydning for folkehelsen

En rekke andre tilsynsmyndigheter og virksomheter, har direkte, eller indirekte påvirkning på
folkehelsen. Mange av disse tilsynsorganene er underlagt Direktoratet for Samfunnssikkerhet og
Beredskap, DSB. DSB er underlagt Justis og beredskapsdepartementet og skal være pådriver i arbeidet
for å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser i samfunnet. DSB har ansvar for bla.:
•
•
•
•

Nasjonal, regional og lokal sikkerhet og beredskap
Brann- og elsikkerhet
Farlige stoffer og transport av farlig gods
Etatsledelse for Sivilforsvaret

DSB har nylig sendt ut en brosjyre til alle husstander i Norge med oppfordring til å tenke
egenberedskap i tilfelle uønskede hendelser.

Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller
mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo
bedre rustet står vi som samfunn. Sammen er vi forberedt! Cecilie Daae, direktør i DSB
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MÅL I DEN VEDTATTE STRATEGISKE PLANEN FOR FOLKEHELSEARBEID I ELVERUM 2013 2017:

Denne planen er nå moden for revidering og nye politiske prioriteringer. Dette oversiktsdokumentet er
ment som et grunnlagsdokument for dette arbeidet.
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FOLKEHELSEBAROMETER FOR ELVERUM 2013 OG FOR 2018
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De viktigste endringene i folkehelsebarometeret fra 2013 – 2018:
Folkehelsebarometeret Elverum
2013
2018
Endring

Kommentar
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Befolkningsvekst fra året før
Andel over 80 år
Forventet levealder, nyfødte menn
Forventet levealder, nyfødte kvinner
Lavinntekt hush. (0-17)
Barn av enslige forsørgere
Uføretrygdede 18 – 44 år
Trives på skolen

0,9%
5,6%
77,6 år
82,3 år
9,7%
20%
2,6%
86%

0,2%
5,5%
78,9 år
83,0 år
14,0%
18,0%
3,2%
88%

-0,7 %
-0,4%
1,3 år
0,7 år
4,3%
-2,0%
0,6%
2%

Landsgj. 0,7%
Landsgj. 4,2%
Landsgj. 80,9 år
Landsgj. 84,3 år
Landsgj. 12%
Landsgj. 15%

Laveste mestringsnivå lesing 5. klasse

27%

20%

-5%

Landsgj. 24%

Laveste mestringsnivå regning 5. klasse

25%

14%

-11%

Landsgj. 24%

Frafall vgs.

26%

24%

-1%

Landsgj. 22%

21,0%

10,0%

11,0%

Landsgj. 7,8%

Psykiske sympt. i primærhelsetjenesten

153/1000

158/1000

1/1000

Landsgj. 152/1000

Muskel og skjelettlid.

275/1000

289/1000

14/1000

Landsgj. 266/1000

Diabetes type 2, legemiddel

41/1000

44/1000

3/1000

Landsgj. 35/1000

18,0/1000

18,0/1000

0,0/1000

Landsgj. 17,9/1000

Røyking kvinner

Hjerte karsykdom/sykehusbehandling

Landsgj. 2,6%

Landsgj. 85%

I følge folkehelsebarometeret har det skjedd en positiv utvikling fra 2013 - 2018 i forhold til; trivsel på
skolen, andel elever i 5. klasse med lavt mestringsnivå i regning og lesing, forventet levealder for begge
kjønn, andel kvinner som røyker og hjerte-karsykdommer. Folkehelsetiltak bør innrettes for at denne
utviklingen kan fortsette.
Det er imidlertid registrert en øking i andel barn som vokser opp i lavinntektshusholdninger, i andel av
befolkningen med diabetes type 2, med psykiske symptomer og med muskel og skjelettlidelser.
Folkehelsetiltak for å bremse og helst snu denne utviklingen, bør prioriteres.

Folkehelseprofilen for Elverum 2018 legger vekt på følgende parametere i forhold til landet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elverum er en av få kommuner i Innlandet som hadde fødselsoverskudd i 2017, 227 fødte og
215 døde bosatt i Elverum. Etter 3. kvartal 2018 var Stange (+10) og Elverum (+9) de eneste
kommunene i Hedmark med fødselsoverskudd.
Nettoinnflyttingen var på 21 personer i 2017. Etter 3.kvartal 2018 var nettotilflyttingen på 35.
Varehandel, hotell og restaurant var den viktigste arbeidsplassen, - med helse- og
sosialtjenester som en klar nummer to.
Det var registrert 6 664 eneboliger mot 1 692 leiligheter. 75% av befolkningen bodde i selveid
bolig.
Elverum har flere i aldersgruppa 45 år og eldre som bor alene (26,8 % mot 25,3% i landet)
Andelen barn (0 – 17) som i 2017 vokste opp i lavinnteksthusholdninger var høyere (14% mot
12%) enn landsgjennomsnittet.
En større andel av femteklassingene gjør det bedre både i lesing og regning, enn snittet i fylket
og i landet, Laveste mestringsnivå regning: 14% mot landet 24%, lesing: 20% mot landet 24%.
Andelen us. skoleelever som oppgir at de har brukt cannabis minst en gang i løpet av de siste
12. mnd., ligger på landsgjennomsnittet og er synkende.
Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de har vært synlig beruset i løpet av de siste 12
mnd., er noe høyere enn snittet i fylket og i landet som helhet. Totalt sett har alkoholbruken
blant all ungdom, gått ned.
Elverum har hele 26 registrerte skjenkesteder og ligger på topp i fylket når det gjelder lang
skjenketid for øl og vin (kl 03:00 mot normaltid i landet er til kl 01:00).
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TI ULIKE PERSPEKTIV PÅ PÅVIRKNING AV FOLKEHELSEN

1. Balansert befolkningsutvikling. Balanse mellom aldersgrupper og utdanning og sysselsetting.
2. Utjamningsperspektivet. Tiltak som sikter på å utjamne sosiale forskjeller som årsak til ulikhet
i helse.
3. Likestillings og inkluderingsperspektivet. Tiltak for å styrke befolkningens likeverdige
muligheter til deltakelse i arbeidslivet og i et sosialt fellesskap, - uavhengig av kjønn, alder,
funksjonshemming, sosial status og kulturell bakgrunn.
4. Barn og ungdom, der en ser på barn og ungdomstidens betydning for folkehelsen også i senere
alder.
5. Frisklivperspektivet. Faktorer som styrker befolkningens motstand mot sykdom og uhelse; så
som sunn kost, fysisk aktivitet, attraktive omgivelser, fungerende sosialt nettverk og gode
kultur- og naturopplevelser.
6. Beskyttelsesperspektivet, der vekten legges på å forebygge sykdom og ulykker, så som
vaksinasjon og smittevern, kontroll av næringsmidler, trafikksikkerhetstiltak, forebyggende
brannvern etc.
7. Risikoperspektivet, der vekten legges på det en bør unngå; så som tobakk, rusmidler, animalsk
fett i maten, ulykkes utsatt atferd, støy, store sosiale ulikheter i befolkningen
8. Samfunnssikkerhet og trygghet. Bygge opp under allmenn tillit til et velfungerende lokalt
politi og rettssystem, samt til at myndighetene ivaretar samfunnssikkerhet og beredskap i
lokalsamfunnet.
9. Målgruppe- og arenaperspektivet, der en retter inn helsefremmende og forebyggende tiltak
mot definerte risikogrupper i befolkningen og der en ser barnehager, skoler, arbeidsplasser og
fritidsarenaer, som eksempler på viktige arenaer for helsefremmende og forebyggende tiltak
og kampanjer.
10. Sykdomsperspektivet, der befolkningen skal oppleve trygghet for tilbud om tidlig
diagnostisering, effektiv behandling, rehabilitering og omsorg.

Alle disse perspektivene hører hjemme i et lokalt folkehelsearbeid og er faktorer som bør inngå i lokale
helsekonsekvensutredninger, før viktige politiske beslutninger tas.

1. HAR VI EN BALANSERT BEFOLKNINGSUTVIKLING?

Hedmark har hatt et negativt fødselsoverskudd hvert år siden år 2000. Etter tredje kvartal 2018 var
tallet på døde i Hedmark 382 flere enn antall fødte. Prognosen for folketallsvekst i Hedmark for 2018
er 527. (Per 19.12.18). Prognosen for samlet folkevekst på Hedmarken (Ringsaker, Stange, Hamar og
Løten er på 886. I følge prognosen er det Ringsaker som vil ha størst vekst med 327 personer.
Prognosen for folkeveksten i Elverum er på 102, eller i underkant av 0,5%. Dersom prognosen slår til,
er det hele 13 kommuner i Hedmark som må registrere en befolkningsnedgang.
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Befolkningsøkningen i Elverum i 2017 var på beskjedne 0,18%. Etter prognosen vil Elverum ha 21 225
innbyggere ved inngangen til 2019. Sammen med Stange, registrerer Elverum et positivt
fødselsoverskudd i 2018. Dersom trenden med lav befolkningsvekst fortsetter, vil det påvirke den
kommunale økonomien og ikke minst investeringslysten blant de som har planer om boligbygging og
nyetableringer i kommunen.

Befolkningsendring i Elverum i Elverum de siste ti år:
År
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Innbyggere FødselsInnflyttInnvandr.
overskudd overskudd overskudd
1. januar
19 465
19 687
19 834
19 979
20 152
20 343
20 563
20 794
21 030
21 086

25
35
4
33
43
16
14
17
-14
12

85
54
66
37
12
118
95
132
13
-15

Samlet
tilvekst

Tilvekst i
%

Innbyggere
31.12

222
147
145
173
191
220
231
236
56
37

1,14
0,75
0,73
0,87
0,95
1,08
1,12
1,13
0,27
0,18

19 687
19 834
19 979
20 152
20 343
20 563
20 794
21 030
21 086
21 123

102
59
75
104
137
87
121
90
55
36

Etter første halvår 2018 varslet SSB en lavere befolkningsvekst, sterk aldring i distriktene, samt flere og
eldre innvandrere. For Elverum har SSB nedjustert sine tall for befolkningsvekst i Elverum. I august
2018 sier prognosene, at innbyggertallet vil bli 23 073 i 2030 og 24 966 i 2040.

Prognose for befolkningsendring i Elverum fram mot 2040: (Normal alternativ. Oppdatert aug 2018)
Per 1.
jan.

Antall
innbyggere

2018
2025
2030
2035
2040

21 123
22 171
23 073
24 013
24 966

Endring i
antall fra
5 år
tidlig.
780
1 048
902
940
953

Endring i
% fra 5 år
tidligere

Andelen av
fylkets
innb. i %

3,8
5,0
4,1
4,1
4,0

10,7
10,9
11,1
11,3
11,5

Prognosen bygger på en «normal» netto innvandring og tilflytting. Etter tredje kvartal 2018 var
Elverum en av bare 17 kommuner i hele Innlandet med befolkningsøkning.

Forventet levealder ved fødsel:

Forventet levealder i Norge ved inngangen til 2018 var 84,3 år for kvinner og 80,9 år for
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menn. Levealderen i Norge har økt med om lag 2 – 3 måneder per år de siste tiårene. Ulikheten i
levealder blant kvinner og menn er redusert i samme periode, noe som blant annet tilskrives endrede
røykevaner blant kvinner og menn. Lav forventet levealder er et signal om at mange dør tidlig.
Ulikheter i forventet levealder i kommuner, kan skyldes ulikheter i levevaner og miljøpåvirkninger, så
som bla luftkvalitet, radon og kvaliteten på drikkevann. Det er en sterk sammenheng mellom ulikhet i
utdanning og inntekt og forskjeller i helse.

Forventet levealder ved fødsel 2001-2015, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. Kilde: Folkehelseinstituttet.

Forventet levealder for innbyggerne i Hedmark og i Elverum er noe lavere enn landsgjennomsnittet.
For Elverum oppgir SSB i august en forventet levealder for kvinner til 83,0 år, mens 78,9 år er forventet
levealder for menn født i 2017. Hedmark fylke, er det fylket i landet med høyest andel innbyggere over
80 år. På grunn av lave fødselstall og økende levealder, forventes andelen innbyggere over 80 år
fortsatt å øke, spesielt etter 2025. Samtidig ser vi at en større andel eldre holder seg friske og
selvhjulpne lenger enn før. Dette gjelder hele landet. Sunn livsstil, fysisk aktivitet og aktivt sosialt
engasjement, forebygger helsesvikt i eldre år. Friske eldre er en viktig ressurs for rekruttering til frivillig
innsats, ikke minst innenfor folkehelse og helse- og omsorgsfeltet.

Innvandrere i noen utvalgte kommuner Hedmark per 01 01 2018
Innbyggere
01.01.18
Norge
Hedmark
Elverum
Hamar
Kongsvinger
Ringsaker
Stange

5 295 619
196 966
21 123
30 930
17 934
34 151
20 646

EU/EØS, Canada,
USA
Australia og New
Zealand
InnNorsk
vandrere fødte
343 470 39 412
8 826
801
1 345
755
1 695
905

Asia, Afrika, LatinAmerika, Europa
utenom EU/EØS
Innvandrere
403 191

Norsk
fødte
130 552

746 661

14,1%

Ikke vestlige
innvandrere i
% av
befolkn.
7,6%

9 248
1 198
2 146
1 212
1 178
1021

2 127
294
555
341
288
264

18 074
1 999
3 491
1 967
2 873
1 926

9,2%
9,5%
11,3%
11,0%
8,4%
9,3%

4,7%
5,7%
6,9%
6,8%
3,4%
4,9%

952
80
127
85
205
99

Sum innvandrere
fra alle
land

Alle innvandrere i
% av
befolkn.

Som det går fram, har Elverum en lavere andel innvandrere, enn snittet i Norge.

Aldersfordeling i Elverum per 1. januar 2018
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I henhold til Kommuneprofilen fra SSB, har Elverum den laveste gjennomsnittsalderen i Hedmark med
41,46 år. Rendalen har den høyeste gjennomsnittsalderen i Hedmark med 48,05 år. At Elverum har den
høyeste andelen unge i alderen 0-19 år i Hedmark, gir håp om høyere fødselstall framover.

Kongsvinger
Hamar
Ringsaker
Stange
Elverum

Gj. snittalder
44,01
42,76
41,96
41,85
41,46

Andel 0-19 år
21,0
21,5
22,9
22,9
23,0

Andel 20- 66 år
58,8
59,6
59,8
60,0
59,8

Andel 67+
20,2
18,9
17,3
17,1
17,1

Det er estimert at 84% av levealderen for kvinner, er med god helse, mens dette gjelder for hele 91%
av menn. Siden 2005 er antall leveår med forventet dårlig helse redusert med 6 år. Prof. Anders
Grimsmo peker på at sunne levevaner blant gravide og gode folkehelsetiltak rettet mot barn og unge,
bla gjennom helsestasjonen og i skolehelsetjenesten, er avgjørende for å øke antall leveår med god
helse og redusere behov for omsorgstjenester i alderdommen.

Prognoser for «omsorgsbyrden» i Elverum fram mot 2030 (normalalternativet)

2018
2025
2030
2040

Sum

0 -19

20 - 39

40 - 54

55 - 66

67 - 79

80+

Pensj./
yrkesaktiv

21 123
22 175
23 073
24 966

23,0
22,3
21,8
21,9

24,7
25,0
24,7
23,3

20,6
18,7
18,0
18,6

14,6
15,0
15,8
14,0

12,2
13,5
12,9
14,1

4,9
5,5
6,9
8,1

0,29
0,32
0,34
0,40

Omsorgsbyrden er forholdstallet mellom antall innbyggere over 67 år (alderspensjonister) fordelt på
de mellom 20 – 66 år (yrkesaktiv alder). En stigende omsorgsbyrde gir grunn til bekymring for
kommunens evne til å opprettholde dagens velferdstilbud. Det er derfor et overordnet statlig mål å få
en større andel av befolkningen ut i inntektsgivende arbeid og at friske eldre blir værende lenger i
lønnsarbeid. Friske eldre i dag, utfører imidlertid en betydelig andel av det ulønnede frivillige arbeidet i
Norge. Dette vises ikke i statistikken over andel sysselsatte av den totale befolkningen, men utgjør en
betydelig samfunnsøkonomisk gevinst.
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2. UTJAMNINGSPERSPEKTIVET

Gjennom mange år, er det påvist systematiske forskjeller i helse mellom ulike grupper i befolkningen.
Slike forskjeller finner vi i alle kommuner, men jo lengre utdanning og høyere inntekt en gruppe har, jo
større andel av gruppas «medlemmer» har god helse og lengre levealder. Utdanning gir ferdigheter og
kompetanse og styrker evnen til å nyttiggjøre seg god helseinformasjon. God økonomi, gjør det
enklere å «velge sunt» og delta i sunne aktiviteter. Dessuten viser det seg at ressurssterke personer får
tidligere diagnostisert og behandling for ulike sykdommer. Ressurssterke personer nyttiggjør seg også
ulike rehabiliteringstilbud på mer hensiktsmessige måter, dersom helsesvikt oppstår.

Andel av befolkningen i alderen 30 - 39 år med vgs. eller høyere utdanning 2017
Elverum

Hedmark fylke

Landet som helhet

81

78

82

Prosent

Utdanningsnivået i Elverum har økt de siste åra, bla som følge av at flere gjennomfører videregående
utdanning og at vi har flere kompetansearbeidsplasser i kommunen. En gledelig nyhet fra utdanningsdirektoratet i desember, er at Hedmark er det fylket i landet som har lykkes best med at flest
ungdommer fullfører videregående skole. Her fortjener både fylkeskommunen og de enkelte
kommunene honnør for en betydelig satsing på utdanning for de unge.

Høyeste utdanningsnivå for personer over 16 år i noen utvalgte kommuner
2017
Lang uv+
Kort uv+
Vgs.
GrunnIkke
høgskoleutd.
høgskoleutd.
skole
oppgitt
Hamar
Elverum
Stange
Ringsaker
Kongsvinger

10,0%
6,2%
6,2%
4,6%
4,6%

28,2%
24,7%
22,3%
19,4%
17,6%

36,1%
38,6%
39,4%
42,1%
38,6%

24,9%
30,0%
31,5%
33,1%
38,6%

0,7%
0,7%
0,6%
0,7%
0,6%

Totalt
25 110
16 907
16 446
27 395
15 381

I Elverum finner vi:
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Ulikhet i levealder for de med høy (utover vgs.) og lav utdannelse (kun grunnskole)
Ulikhet i antall år

Elverum

Hedmark fylke

Landet som helhet

5,1

5,2

4,9

Deltakelse i arbeidslivet

Deltakelse i arbeidslivet er et av de viktigste elementene i sosial utjamning. For de i arbeidsfør alder, er
det å delta i arbeidslivet, med egen lønnsinntekt og et sosialt nettverk, blant de aller viktigste
faktorene som påvirker den enkeltes helse. Et variert arbeidsmarked er derfor viktig for folkehelsa.

Kommuneprofilen for Elverum 2018 viser at andelen helt arbeidsledige de første seks månedene, er
det laveste som er registrert siden 2013. I juni 2018 er den registrerte andelen helt arbeidsledige av
arbeidsstyrken nede i 1,6%. Dessverre omfatter ikke denne statistikken dem som står utenfor
arbeidslivet på grunn av uførhet, alder, eller som av andre årsaker ikke har meldt seg som
arbeidssøkere. Tabellene fra SSB viser heller ikke hvor mange som går i ufrivillig deltid, eller hvor stor
stillingsprosent de ulike grupper av sysselsatte arbeider i.
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Det er innen helse- og sosialtjenester, undervisning og innen Forsvaret vi finner flest arbeidsplasser
som krever høyere utdanning. At arbeidsmarkedet er så sterkt dominert av offentlige arbeidsplasser,
gjør Elverum kommune sårbar overfor strukturelle endringer i offentlige tjenester. Innsikt i langsiktige
planer for sykehuset, forsvaret, høgskoleavdelingen og politiet, er derfor viktige for all kommunal
planlegging.
Allikevel er det viktig at det fortsatt legges godt til rette for private arbeidsplasser i kommunen. Både
politisk engasjement og private investorer har i løpet av de seinere åra bidratt til å sikre viktige private
arbeidsplasser og gi dem gode utviklingsmuligheter. Gode eksempler er Curida AS, Orkla Foods,
Elverum og Pilkington Elverum. Videre har det i de siste åra vært en betydelig bygg- og
anleggsvirksomhet i kommunen vår, der lokale firmaer har hatt ledende roller. I mars i år kunne
næringssjefen informere om 115 flere arbeidsplasser i løpet av 2017.
Strategisk næringssatsing er viktig også i et folkehelseperspektiv. Nåværende strategiske næringsplan
for Elverum har et tidsperspektiv for 2014 – 2018 og bør ajourføres.

Økonomisk ulikhet i Elverum

Avhengighet av sosialhjelp
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Andelen innbyggere mellom 20 – 66 år som mottar lang sosialhjelp, er noe høyere enn gjennomsnittet
for landet, noe som gir grunn til bekymring. I 2017 ble det i alt registrert 646 sosialhjelpsmottakere,
hvorav 160 var i alderen 18 -24 år, i Elverum. 291 av sosialhjelpsmottakerne mottok stønad i mer enn 6
mnd. 268 sosialhjelpsmottakere hadde økonomisk sosialhjelp som sin viktigste inntektskilde. I Elverum
ble det i 2017 registrert hele 369 barn som vokser opp i familier som mottok sosialhjelp.
Det er større andel i aldersgruppa 18 – 67 år i Elverum som mottar uføretrygd, enn i snittet for landet
(7,4% mot 5,9%). Spesielt bekymringsfullt er antall unge uføre under 30 år.
Her har nav satt inn spesielle tiltak for å bidra til mer positive alternativer for de som sliter med å
mestre en vanlig arbeidssituasjon. Nav - Elverum trekkes ofte fram som et godt eksempel for metoder
for å få flere unge ut i arbeid.

3. LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSPERSPEKTIVET

I Fylkesstatistikken for Hedmark finner vi at en større andel kvinner enn menn, har høyere utdanning i
alle kommuner i fylket. Allikevel har menn i gjennomsnitt høyere bruttoinntekt enn kvinner, i alle
kommuner i fylket! Minst lønnsforskjeller mellom kjønnene finner vi i de minste kommunene.
Forståelsen av begrepene «likestilling» og «diskriminering» har tidligere vært begrenset til likestilling
og forbud mot diskriminering mellom kvinner og menn. Den nye likestillings- og diskriminerings-loven
av 2017, har gitt oss en utvidet forståelse av likestilling og diskrimineringsforbudet.
I formålsparagrafen heter det nå.:

Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved
fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering,
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person. Med likestilling menes
likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging.
Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Loven skal bidra til å bygge ned
samfunnsskapte funksjonshemmede barrierer og hindre at nye skapes.

Likestillings- og diskrimineringsloven omfatter også forbud mot trakassering, truende og krenkende
atferd. Likeledes gir loven rett til individuell tilrettelegging, bla. av kommunale tjenester. Dette er et
viktige aspekter ved inkludering og utjamning av sosiale forskjeller i lokalsamfunnet.

Universell utforming

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har denne definisjonen av universell utforming:
Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hoved løsningen i de fysiske
forholdene, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) slik at virksomhetens alminnelige
funksjon kan benyttes av flest mulig.

Skal alle innbyggere ha likeverdige muligheter til deltakelse i samfunnet og utfoldelse, er universell
utforming av bygninger, skoler, arbeidsplasser og uteområder en betingelse. I fylkesplanen for
Hedmark står det:
Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet
i nærmiljøet og i naturen ellers (Plan for fysisk aktivitet i Hedmark 2014-2017).

Det er krav om universell utforming av enkelte friluftsområder, og det er et mål at alle kommuner i
2025 skal ha friluftsområder for allmenn bruk som er universelt utformet. Sammenhengende «grønne
korridorer» fra boligområder ut til friluftsområdene er viktige i denne sammenhengen. (Se også
Strategisk plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2014 - 2018) og den nye byplanen for Elverum.)

Systematisk planarbeid for universell utforming og tverrfaglig innsats for skade- og ulykkesforebygging
er viktige folkehelsetiltak som krever samhandling mellom offentlige myndigheter, næringsliv,
velforeninger, frivillige organisasjoner og de enkelte innbyggerne i kommunen. Hedmark
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fylkeskommune har i sommer, i samarbeid med Oppland fylkeskommune, sendt ut en plan til høring;
«Innlandet, universelt utformet innen 2025». Her pekes det på at gode planer for utforming av
omgivelsene våre, også vil kunne redusere ulykker og personskader.

Kjønnslikestilling i Hedmark

Denne skissen viser likstillingssituasjonen i Hedmark fylke per utgangen av 2016. En viktig årsak til
lønnsforskjellene, er at mange kvinner i offentlig sektor arbeider deltid, men selv der begge jobber
100% i sammenlignbare stillinger, finner vi store lønnsforskjeller mellom menn og kvinner. Dette til
tross for at kvinner oftere har høyere utdanning, enn menn.

4. OPPVEKST OG UNGDOM

De aller fleste barn i Elverum vokser opp i trygge kår. Desto viktigere er det å legge forholdene til rette
for at de risikoutsatte barna kan oppleve likeverdige muligheter som andre barn. Barnehage, SFO og
utdanning er viktig for barns utvikling og for folkehelsa. Trygge barnehager for alle barn, der de ansatte
har høy faglig kompetanse, er viktig for å sikre barn gode muligheter for en sunn utvikling seinere i
livet. I Elverum har vi god barnehagedekning med gode førskolelærere. Hele 39,6% av alle ansatte i
barnehagene i Elverum har førskoleutdanning.
Barn med barnehageplass
93,3% per 2017

Elever i SFO/AKS
51,0% per 2017

Elever som får særskilt norskopplæring
3,9% per 2017

Elever som får skoleskyss
21,5% per 2017

I Elverum er det registret 9 979 privathusholdninger i 2018. I snitt er det 2,11 personer per
husholdning. I Hedmark har det i de siste åra vært registrert flere skilsmisser og separasjoner, enn
inngåtte ekteskap. Ekteskap, formelle samboerkontrakter, og evt. formelle avtaler om foreldreansvar
ved samlivsbrudd, gir en større sikkerhet for at barns rettigheter og behov blir dekket.
Elverum kommune, budsjettsatsing på barn og unge:
Netto dr. utgift,
Elverum
KOSTRA gruppe
% av total budsjett
13

Hedmark

Landet

28

Barnehage
Grunnskole
Kulturtilbud, barn og unge

14,2
40,2
0,7

15,4
41,6
0,7

14,4
40,8
0,8

12,0
41,4
0,8

Ny forskning viser at helsefremmende tiltak i tidlige barneår, har stor betydning for god helse seinere i
livet. Derfor er den foreldreveiledning og øvrige helsefremmende tiltak fra helsestasjonen, viktig for
helsetilstanden, - også seinere i livet. Det er imidlertid store forskjeller i foreldrenes mulighet til å gi
barna sine en trygg og god oppvekst. Dette henger blant annet sammen med foreldrenes forståelse for
hva som er barns behov i det norske samfunnet, men også på foreldrenes sosioøkonomiske status.

Barn av enslige foreldre:
Prosent

Elverum

Hedmark fylke

Landet som helhet

18

17

15

Oppvekst 0-17 år i husholdninger med lav inntekt:
Elverum
14
Prosent

Hedmark fylke

Landet som helhet

14

12

Andel barn i Norge som vokser opp i lavinntektshusholdninger, har økt hvert år siden 2013. Som
tabellene over viser, har Elverum en høyere andel barn av enslige foreldre (18% mot 15% i landet) og
en økende større andel barn som vokser opp i lavinntektshusholdninger (14% mot 12% i landet). Barn
som vokser opp i husholdninger med lavinntekt, har økt risiko for lav skår på mange indikatorer for
folkehelse, f. eks. utenforskap, sjeldnere deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter, gode ferieopplevelser etc. I Elverum var det i 2017 registrert 460 barn, eller 14%, av barna i alderen 0-17 år som
vokste opp husholdninger med vedvarende lavinntekt (gjennomsnittlig treårsinntekt under 60% av
mediangjennomsnittet i treårsperioden). Dette er en betydelig øking fra 2013, da andelen var på 10%.
Tilrettelegging for at alle barn og unge, uavhengig av foreldres inntekt, skal kunne delta i
ungdomsaktiviteter, er viktig for å forebygge utenforskap og ungdomsproblemer. I Elverum er det
utarbeidet en egen strategisk plan for bekjempelse og forebygging av Barnefattigdom (2013 -2017).
Skal en slik plan ha noen effekt, må den følges opp i konkrete handlingsplaner, der ansvar for oppfølging klargjøres. Utlånssentral for utlån av sports- og fritidsutstyr er effektivt for å «få alle med».
Barneverntjenester ifht innbyggere 0-22:
Elverum
Andel barn. Undersøkelse
Andel barn med tiltak
Driftsutg. per innb (0-22 )

6,0
3,5
5 734

Hedmark fylke

KOSTRA. 13

Landet som
helhet

5,7
4,4
8 505

4,7
3,6
7 565

4,9
3,9
7 978

(Kilde: KOSTRA 2017)

Omsorgssvikt, vold og overgrep rammer flere barn og unge, enn det vi liker å tenke på. Offentlig
ansattes plikt til å melde mistanker til barnevernet, er en viktig forutsetning for å kunne gripe inn tidlig.
I følge NOU 2017 nr. 12, «Svikt og svik» er det mange barn og unge som lever med omsorgssvikt, vold
og overgrep, der det offentlige hjelpeapparatet ikke setter inn tilstrekkelige tiltak. Regjeringen lover en
egen handlingsplan på grunnlag av denne rapporten fra Barnevoldutvalget.
Sosial utstøting kan oppstå på grunn av fattigdom, for eksempel når barn er hindret fra å delta i
aktiviteter på grunn av foreldres fattigdom. Dette kan ramme innvandrere som av ulike grunner ikke
deltar likeverdig i det norske samfunnet. Inkluderende fritidsaktiviteter, som i Ungdommens hus, som
Elverum Fotball og andre idrettsorganisasjoner driver, er viktige arenaer for mestring og for å motvirke
utenforskap. Ansatte i skoler og barnehager, kan veilede foreldre og ungdom i deltakelse i trygge
fritidsaktiviteter.
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I Regjeringens fritidserklæring, som bygger på FN s konvensjon om barnets rettigheter §31, heter det
bla:
Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som
passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet.
For å realisere dette, må alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon,
ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre.
Videre sier Regjeringen:
Barn som vokser opp i fattigdom, eller som ekskluderes sosialt av andre årsaker, opplever mye
ensomhet. Vi ønsker at barnefattigdom ikke skal gå i arv mellom generasjoner. Barn i
lavinntektsfamilier skal få bedre livskvalitet her og nå.
Staten har etablert en Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. I
statsbudsjettet for 2019 er det lagt inn 292 millioner kroner til dette tiltaket. I tillegg til et bevilget
tilskudd fra Hedmark fylkeskommune, har Elverum kommune søkt om midler fra Buf-dir. for etablering
av en utlånssentral for utstyr til sports- og friluftslivsaktiviteter i 2019.
Sammen med ordninger der kommunen, eller frivillige organisasjoner, dekker deltakeravgift etc. for de
barn og unge som har et legitimert behov for det, bidrar dette til å jamne ut forskjellene mellom de
ulike fritidsaktivitetene barn og unge fra ulike sosiale lag kommer fra.

Sosiale nettverk og ensomhet

Kontakten mellom slektninger og naboer, har endret seg mye i løpet av de siste ti-åra. Ensomhet er et
økende problem i Norge. På Helsenorge.no hevdes det at mer enn tjue prosent av den voksne
befolkningen føler seg ensomme og savner noen å henvende seg til, når de har behov for noen å
snakke fortrolig med.
I 2018 er det registrert 2,11 personer per husholdning i Elverum. Vi har en høyere andel personer over
45 år (26,8%) som bor alene, enn gjennomsnittet i kommuner i landet (25,3%). Familie, slekt, godt
naboskap, skole, arbeidsplassen, venner og engasjement i frivillige organisasjoner, er de viktigste
plattformene for sosiale nettverk.
Mange av tilbudene til barn og ungdommer er knyttet til idrett, teater eller musikk. For de som deler
disse interessene og som har foreldre som har anledning til å dekke kostnadene ved deltakelse og stille
opp på dugnad, er det mye å velge i. Ungdommens hus er et gratistilbud til mer uorganiserte
aktiviteter, men treffer ikke hele ungdomsmiljøet. For de unge som har litt reiseavstand til sentrum, er
et begrenset busstilbud et hinder for aktiv deltakelse, spesielt i vinterhalvåret.
I Ungdata undersøkelsen som ble gjennomført i Elverum i 2017, svarer hele 13% av de unge ved vgs. at
de ikke har faste venner. Hele 20% av de samme elevene svarer at de ofte krangler med foreldrene
sine. 11% av de unge guttene og 13% av jentene svarer at de aldri har deltatt i noen organisasjon,
klubb, forening, eller lag etter at de fylte ti år. Dette er et viktig signal om at mange unge mangler et
fungerende sosialt nettverk. Når dette ses i sammenheng med at hele 36% av jentene og 19% av
guttene svarte at de i løpet at den siste uka hadde følt seg ulykkelig, trist eller deprimert og enda flere
av elevene ved vgs. følte håpløshet med tanke på framtida, er dette bekymringsfulle signaler.

UNGDATA 2017 Noen svar fra ungdomsskoleelever
Ungdomsskoleelevene i Elverum svarer i Ungdataundersøkelsen 2017:
•
•

Jeg trives i skolen
Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og hvem jeg er sammen med i fritida

96%
97%
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Har minst en venn som jeg kan stole fullstendig på og som jeg kan betro deg til?
Hva gir størst status i vennemiljøet? – Å være til å stole på.
Har ikke vært utsatt for plaging, mobbing/utfrysing i løpet av siste 12 mnd.
Andel som har vært med på aktiviteter i idrettslag siste måned
Trener eller trimmer på egenhånd (løper, svømmer, går på ski, går tur)
Fysisk aktivitet som fører til svette/andpustenhet minst tre ganger per uke
Vært sosial på nett eller mobiltelefon størstedel av kvelden (chattet, snakket e.l.)
Røyker ikke
Bruker ikke snus
Har aldri eller kun noen få ganger smakt alkohol
Har brukt hasj eller marihuana i løpet av de siste 12 mnd.
Har ikke blitt tilbudt hasj eller marihuana noen gang i løpet av siste 12 mnd.?
Bruker reseptfrie medikamenter (Paracet, Ibux o.l.) sjeldnere enn ukentlig
Prosentandel som er fornøyd med helsa si
Prosentandel som tror de vil få et godt og lykkelig liv
Prosentandel som tror de vil ta utdanning på høgskole/universitetsnivå
Prosentandel som er svært fornøyd med slik de er
Prosentandel som er fornøyd med utseendet sitt
Prosentandel som er fornøyd med foreldrene sine
Prosentandel som er fornøyd med lokalmiljøet der de bor

69%
90%
89%
62%
69%
62%
90%
95%
95%
82%
2%
88%
84%
76%
76%
64%
89%
67%
86%
68%

På de aller fleste spørsmål, svarer ungdomsskoleelevene i mars 2017, mer i tråd med
folkehelseanbefalingene, enn de gjorde i 2014. Samtidig er det viktig å være oppmerksom på at de
sosioøkonomiske forskjellene for barn og unges oppvekst fortsetter å øke. Også blant barn og unge gir
sosioøkonomiske forskjeller tydelige utslag på helseatferd, trivsel og sykdomsforekomst. Fortsatt
representerer enkelte unge innvandrere en utfordring for integreringsarbeidet blant de unge i kommunen.

Vi får stadig et mer alderssegregert boligmarked i Elverum. I tillegg er det få naturlige
møteplasser der unge og eldre møtes. Et kulturelt skille mellom eldre og yngre, kan på sikt
bidra til å vanskeliggjøre kommunikasjon, forståelse og solidaritet mellom aldersgruppene.
Dette kan være uheldig for en framtidsrettet samfunnsutvikling og for folkehelsen.
5. FRISKLIVSPERSPEKTIVET

Det er stor enighet om at fysisk aktivitet, sunt kosthold, overveiende tilfredshet med tilværelsen, - og
et godt sosialt nettverk, er viktig for å styrke befolkningens motstand mot sykdom og uhelse. I tillegg
viser det seg at et sosialt engasjement, tilhørighet, gode kultur- og naturopplevelser og aktiviteter som
styrker mestringsfølelsen, styrker immunforsvaret og bidrar til å styrke opplevelsen av å ha god helse.

Fysisk aktivitet og naturopplevelser
Mange studier viser en klar sammenheng mellom psykisk og fysisk helse. Tiltak for å styrke fysisk helse,
virker også inn på den psykiske helsen og omvendt. Elverum byr på mange muligheter for fysisk
aktivitet og gode naturopplevelser i nærmiljøet. Selv for de som bor midt i byen, er det kort vei, både
til Glomma, skogen og til ulike «blå-grønne områder», der vann og grøntarealer utgjør en helhet.
Både «Museumsrunden», skogstiene og de øvrige turstiene våre, er flittig brukt av kommunens
innbyggere. Det er lagt godt til rette både for de som ønsker å gå, sykle og gå på (rulle-)ski både
sommer og vinter. Det er også gode tilbud for dem som ønsker å delta i tur- og marsforeninger. Det er
all grunn til å rette en stor takk til Elverum turforening som på frivillig basis, legger til rette for gode
turstier og skiløyper for hele befolkningen.
I løpet av de siste årene er Elvarheimsparken tatt i bruk, både som en godt tilrettelagt lekepark, som
en møteplass for familier og som en bordtennisarena. Disse aktivitetene er et positivt bidrag til «Liv i
Leiret».
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Festningen, som er et viktig utsiktspunkt i byen vår, er tatt i bruk som en Frisbee-arena, der mange
unge deltar i ulike konkurranser. Det at slike friområder blir tatt i bruk for ulike aktiviteter, er viktig for
å motvirke gjengroing og forfall. Galgebergparken er et annet sentrumsnært og viktig grøntområde.
Elverum Idrettsråd er en paraplyorganisasjon for de mange ulike idrettsorganisasjonene i Elverum. De
ulike idrettsorganisasjonene våre har gode tilbud både til barn, unge og voksne. Elverum Fotball og
Elverum Håndball er blant de idrettsorganisasjonene som trekker mest publikum og får mest
pressedekning, men det er viktig å understreke at mange andre idrettsorganisasjoner i Elverum fostrer
både topp-idrettsutøvere og har et tilbud til dem som ikke nødvendigvis sikter på topp-plasseringer.
Terningen Arena, Elverumshallen, Herneshallen, svømmehallen og de ulike gymsalene i kommunen,
benyttes flittig til innendørsaktiviteter. I tillegg har det i de senere årene dukket opp en rekke
treningssentra rundt om i kommunen.
Dessverre viser det seg at ulikhet i husholdningens økonomi, kulturelle og sosiale status, har stor
betydning for hvem som deltar i organiserte fysiske aktiviteter. Elverum kommune investerer nå
betydelige ressurser for å gi alle innbyggerne nye aktivitetstilbud, både i forbindelse med utbyggingen
på Ydalir, ved aktivitetsarenaen ved Elverum ungdomsskole, ved uteområdet ved Terningen Arena, ved
Sagtjernet og i Heradsbygd/Jømna.
Familie og lekeparken i Elvarheimsparken er blitt en stor suksess. Flere av skoleområdene våre er
tilrettelagt for fysiske aktiviteter også utenom skoletid. Dette er viktige kommunale investeringer både
for inkludering, tilhørighet til kommunen vår og for folkehelsen. Elverum kommune er har god
kompetanse og er aktive i forhold til å benytte de mulighetene til medfinansiering, som «Tippemidler»
og andre tilskuddsordninger gir.

Kosthold
I løpet av de senere årene, har oppmerksomheten omkring sunt kosthold økt betydelig. Dette har også
medført at flere av de store matvarekjedene har senket prisene på sunnere matvarer og bruker dette i
sin markedsføring. Mange hotell, restauranter og kantiner, satser nå på markedsføring gjennom sunne
kosttilbud.

Den tørre sommeren i 2018 har gitt befolkningen økt oppmerksomhet på viktigheten av nasjonal og
sunn matvareproduksjon. Sammenhengen mellom matproduksjon og klima- og miljøpåvirkninger har
fått stadig større oppmerksomhet. Stadig flere blir opptatt av hvor og hvorledes maten produseres og
hvorledes den enkelte av oss kan bidra til å redusere matsvinn. Bærekraftig matproduksjon er et
satsingsområde for landet vårt.
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Dessverre dukker det til stadighet opp ulike kostholds- og diettråd fra mer eller mindre seriøse
«kostholdseksperter». I tillegg drives det omfattende markedsføring av ulike kosttilskudd. Dette kan
medføre usikkerhet og i verste fall til feilernæring. Det er de færreste av oss som har behov for
kosttilskudd og ekstra vitaminer. Dersom flere søker råd fra fastlegen sin før de starter med spesielle
dietter og kosttilskudd, vil dette gi en folkehelsegevinst. Helsedirektoratets kostråd bygger på solid
kunnskap og er både langt enklere og rimeligere å følge, enn mye av det som lanseres av ulike
bloggere og kulørt ukepresse.

Helsedirektoratets 13 kostråd
1. Ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og
fisk. Begrensede mengder bearbeidet kjøtt, salt og sukker.
2. Ha en god balanse mellom hvor mye energi du får i deg gjennom mat og drikke, og
hvor mye du forbruker gjennom aktivitet.
3. Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver dag.
4. Spis grove kornprodukter hver dag.
5. Spis fisk til middag to til tre dager i uka. Bruk gjerne fisk som pålegg.
6. Velg magert kjøtt og magre kjøttprodukter. Begrens mengden bearbeidet kjøtt og
rødt kjøtt.
7. La magre meieriprodukter være ne del av det daglige kostholdet.
8. Velg matoljer, flytende margarin og myk margarin, fremfor hard margin og smør.
9. Velg matvarer med lite salt og begrens bruken av salt i matlaging og på maten.
10. Unngå mat og drikke med mye sukker til hverdags.
11. Velg vann som tørstedrikk.
12. Vær fysisk aktiv i minst 30 minutter hver dag.
Se etter nøkkelhullet når du handler.
«Well-beeing». Tilfredshet med tilværelsen

Norge er blant de ti landene i verden der befolkningen oppgir høyest tilfredshet med tilværelsen.
«Well-beeing» er et relativt nytt begrep innen folkehelsevitenskap. Begrepet brukes for å løfte fram de
psykososiale aspektene ved livet. Et viktig element er følelsen av mestring, tilhørighet, trygghet og
betydningen av å ha et sosialt nettverk. Befolkningens opplevelse av at de selv kan påvirke
omgivelsene sine og at de har innflytelse gjennom demokratiske prosesser, er et viktig element i wellbeeing. Befolkningens deltakelse i valg, er derfor en av flere indikatorer på folkehelsen. Lokalpolitikerne våre har et betydelig ansvar for at politiske beslutninger oppleves som forutsigbare,
rettferdige for dem det angår og fundert på gode saksforberedelser.
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Kunnskapen om hvorledes helsen påvirkes av sanseinntrykkene våre, har fått større oppmerksomhet i
løpet av de siste årene. Dette gjør at arkitektur, utsmykking, kunst, blomster, parker og lyd og
luktinntrykk, tillegges stadig større vekt i utforming av moderne byområder. Vedlikehold av viktige
kulturminner, bygninger, parker og steder som er lett gjenkjennelige, er viktig for at befolkningen skal
kunne identifisere seg med stedet og oppleve tilhørighet.
I Elverum har det vært et stort og viktig folkelig engasjement i arbeidet med byplanen vår. Mange, unge som eldre, legger vekt på at særpregede elementer i byen vår, - som Rådhuset, Gaarder Gård,
Kirken og Bankbygget, bidrar til byens identitet. Befolkningens engasjement viser at de har tillit til at
deres meninger betyr noe for samfunnsutviklingen. En slik tillit er en viktig påvirkningsfaktor for
opplevelsen av tilfredshet med tilværelsen, - og for folkehelsen.

Frivillige organisasjoner, - viktige sosiale nettverk og viktige samfunnsaktører

I 2017 publiserte SSB tall som viste at den ulønnede frivillige samfunnsinnsatsen tilsvarte 74 milliarder
kroner. Både betydningen av frivillig innsats for den enkelte deltaker og betydningen av innsatsen for
fellesskapet, tilsier at kommunene bør ta frivillig innstas på alvor.
Både i folkehelselovens § 4 og i helse og omsorgstjenestelovens §3-10 er kommunen pålagt å
samarbeide med frivillige organisasjoner som arbeider med de samme oppgavene som helse- og
omsorgstjenesten. Frivillige organisasjoner er en viktig ressurs for lokalsamfunnet, ikke minst innen
folkehelsearbeid og innen ulike helse og omsorgsoppgaver.
Gjennom Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015 -2020) viser regjeringen
til at frivillig arbeid innebærer både det å gi og å få:
Det å være frivillig har ein eigenverdi, der man får minst like mykje tilbake med ein god kjensle
av å gjere noko nyttig for nokon andre.
Også på lokalt plan er et forutsigbart samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommunale
tjenester av stor verdi. Kommunestyret har nylig vedtatt en forutsigbar finansieringsmodell for
Møteplassen, en arena for et mangfold av frivillig arbeid. Elverum har blant annet også inngått
samarbeidsavtaler med Røde Kors og med Sanitetsforeningen når det gjelder beredskap. Det er et
betydelig potensial til flere avtaler mellom kommunen og frivillige organisasjoner innen folkehelse- og
helse og omsorgsfeltet.
Det er et stort mangfold av frivillige organisasjoner i Elverum, både innen idretts-, friluftsliv,
naturvernorganisasjoner, ulike kulturorganisasjoner, humanitære organisasjoner, livssyns-, religiøse
organisasjoner og kirkesamfunn, velforeninger og bygdelag, - og rene interesseorganisasjoner som har
avgrensede mål, som f.eks. pasient- og pårørendeorganisasjoner.
Det er skrevet mye om samspillet mellom det offentlige og frivillig sektor. Her noen eksempler:
• I Elverum ble det ferdigstilt en «Frivillighetsmelding» i 2014. Hensikten med meldingen var å
danne grunnlag for en helhetlig frivillighetspolitikk for Elverum. I meldinga ble det pekt på at
det er behov for klarere rammebetingelser for et samarbeid mellom de frivillige
organisasjonene og kommunen. Dette gjelder både økonomi, men også forenkling av søknader
og rapportering på tilskudd. Det aller viktigste er imidlertid at det opprettes faste kontakter
mellom de ulike sektorene og de frivillige organisasjoner som har aktiviteter innenfor
sektorenes ansvarsområder. Det er behov for å revidere denne meldingen.
• I januar 2015 inngikk KS og Frivillighet Norge en plattform for samarbeid mellom frivillig og
kommunale sektor.
• I juni 2015 publiserte Regjeringen sin Frivillighetserklæring erklæring for samspill mellom
regjeringen og frivillig sektor.
• I 2015 utarbeidet Helse- og omsorgsdepartementet en nasjonal strategi for frivillig arbeid på
helse og omsorgsfeltet (2015 – 2020)
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•
•

I september 2015 publiserte Kommunal og moderniseringsdepartementet en veileder for
kommuner som ønsker å inngå samarbeid med frivillige organisasjoner.
I desember 2018 publiserte kulturdepartementet den statlige frivillighetspolitikken gjennom
Meld. St. 10 (2018 -2019) «Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig»

Et velfungerende samarbeid mellom kommunen og de frivillige organisasjonene, vil kunne innebære et
effektivt og velorganisert tilbud til de som opplever ensomhet og sosial isolasjon innen alle
aldersgrupper. I tillegg er det mange viktige samfunnsoppgaver som kan ivaretas på en mer
systematisk måte, dersom de frivillige organisasjonene og kommunen avklarer sine roller og oppgaver
innenfor ulike felt.

Kulturelle tilbud

Kulturlandskap, særpregede bygninger, utforming av boområder, utsmykninger virker inn på oss, kanskje uten at vi legger merke til det i det daglige. Kvaliteten på daglige synsinntrykk, på lyder, på støy
og på lukt og på opplevelsen av å være til stede, har betydning for trivsel, tilhørighet og på folkehelsen.
Elverum har en rekke organiserte kulturelle tilbud av høy kvalitet. Både Norsk Skogmuseum og
Glomdalsmuseet er nasjonalt kjent for sine utstillinger og arrangement. Både museene våre og
Elverum Kunstforening har åpne utstillinger av både bilder og figurativ kunst av høy kunstnerisk
kvalitet.
Terningen Arena har gitt kommunen en ny arena både for idrettsarrangement og for mange
kulturtilbud. Festspillene, Volumfestivalen, Ungdommens kulturmønstring, Riksteateret,
Nyttårskonserten, Nordiske Jakt og Fiskedager, Elverumsdagene og Grundsetmart`n er blant de faste
arrangementene, som trekker både utøvere og publikum fra en vid omkrets.
Til tross for sine begrensede arealer holder Elverum bibliotek en høy faglig standard og har et godt
tilbud for både unge og eldre. Elverum Historielag har i mer enn 30 år, gitt viktige bidrag til å gjøre
Elverum historien kjent. Gjennom boka «Skulpturer og minnesmerker i Elverum» med tilhørende kart,
har Tore Fossum, på vegne av Elverum Rotaryklubb registrert og beskrevet flere enn 100 skulpturer og
viktige minnesmerker i Elverum.
Ved siden av kinodrift er Kulturhuset arena både for Riksteateret, Teater Innlandet, for ulike konserter
og for de årlige forestillingene fra Elverum Barnemusikkteater og ALF – Alvarheim Lille Friteater.
Elverum kirke åpner jevnlig sine dører for gode konserter ved siden av sine kirkelige aktiviteter.
Elverum Folkehøgskule er en viktig kulturinstitusjon i seg selv og har nå blitt et treffsted mellom unge
innvandrere og elever ved skolen.
I tillegg er det verdt å nevne at både Elverumsrevyen, Hernesrevyen og Østkanttorget er populære
innslag i kommunens kulturliv.
Skal vi kunne opprettholde og videreutvikle de brede kulturtilbudene i kommunene vår, er det viktig at
befolkningen slutter opp om de tilbudene som finnes og deltar som publikum.

6. BESKYTTELSESPERSPEKTIVET

Selv om sunne levevaner i seg selv ikke kan garantere enkeltindividet mot sykdom og uhelse, er det et
godt dokumentert faktum at sunne levevaner har betydning for folkehelsa på gruppenivå. Det er
imidlertid viktig å minne om nå avdøde Per Fugellis kloke ord:
Hvis man aldri får prøvd seg i livets faresoner, hvordan skal man da bli «fit for fight» i jungelen?
Han oppfordret til å våge livet og til å søke den gylne middelvei. Per Fugelli advarte mot å bruke
pekefinger og nulltoleranse i folkehelsearbeidet. Han advarte også mot å strebe etter det perfekte liv.
Han sa også:
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Livet er ikke perfekt, - uten feil og fandenskap. Vi må godta oss selv som medfødt feilvare.
Per Fugelli advarte mot å gjøre streben etter det beste, som vår målestokk. Det er «onsdagslivet» som
fortjener begeistring og «onsdagsmennesket» som fortjener hyllest.
Samtidig mente Per Fugelli at alle fortjener en sjanse til å utvikle sitt eget potensial for et godt liv.
Politikere, utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere, offentlige tjenesteytere, media og frivillige
organisasjoner, har et felles ansvar for å legge til rette for at det skal være enkelt for alle å velge sunt.
Dette innebærer at det krever et bredt samarbeid å utjamne sosiale forskjeller som årsak til ulikhet i
helse.
Solidaritet er ikke et grunnstoff som finnes i naturen. Det rettferdige samfunn må vi ville og
velge.

Samfunnets ansvar for rammene for sunne liv

Rammene for å treffe sunne valg er ikke likelig fordelt i befolkningen. Forskjeller både i kompetanse, i
økonomiske valgmuligheter og i livssituasjon for øvrig, varierer sterkt i befolkningen. Allikevel har vi i
det norske samfunnet langt mindre forskjeller, enn det vi finner i de fleste andre moderne land. Både
myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner, er innstilt på å bevare den
norske forhandlings- og samarbeidsmodellen, - som har vist seg å være så viktig for å bevare og
videreutvikle velferdsmodellen vår. Arbeidsmiljølov og arbeidslivets regelverk for øvrig, gir klare
føringer og rammer for å beskytte arbeidstakere mot helseskader.
I dag har vi kunnskap om at sunn livsstil fra ung alder, legger grunnlag for god helse også i
alderdommen. Fysisk aktivitet, sunn kost, godt sosialt nettverk og gode naturopplevelser, er spesielt
viktig i den perioden kroppen utvikles. Dyktige ansatte i barnehager, SFO tilbud, skole og i kommunale
fritidstilbud er kommunens viktigste ressurs for å fremme god folkehelse.
Både fastleger, helsestasjonen og alle helse- og omsorgsarbeidere veileder pasienter og brukere hver
dag om sunne levevaner. Sykdomsforebygging, behandling, skadebegrensning, rehabilitering og
kompensering for manglende og sviktende funksjoner, - gjennom riktig bruk av tekniske hjelpemidler,
er alle helse- og omsorgsarbeideres viktigste bidrag til folkehelsen.

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er sentrale i det helsefremmende arbeidet i kommunen og har
viktige oppgaver i forhold til seksual- og prevensjonsveiledning, veiledning og kontroll ved graviditet,
spedbarnstell og veiledning i foreldrerollen, ernæring og forebyggende psykisk helsevern blant barn
og unge.
Helsestasjonen og skolehelsetjenesten driver også et viktig vaksinasjons- og opplysningsarbeid for å
forebygge smittsomme sykdommer. Økt reisevirksomhet øker risikoen for at innbyggere kan bringe
med seg smittsom sykdom og antibiotika resistente bakterier til Norge.
Ungdomshelsestasjonen er et viktig, populært og gratis helsetjenestetilbud til ungdom og er et viktig
supplement til skolehelsetjenesten i ungdomskolen, på videregående skole, for elever ved Elverum
Folkehøgskule og for høgskolestudentene. Fra og med januar 2019 innføres tittelen Helsesykepleier
som erstatning for helsesøster.
Forebyggende psykisk helsearbeid er blitt en stadig mer sentral del av det helsefremmende arbeidet,
både på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Sentrale myndigheter oppfordrer kommunene til å
styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjonen og i skolehelsetjenesten.

Vaksinasjonsdekning mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR) 9 åringer (2010-14)
Prosent

Elverum
96,1

Hedmark fylke
95,3

Landet som helhet
94,7
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7. RISIKOPERSPEKTIVET

Det å avdekke risiko i samfunnet gjennom ROS-analyser og etablere god beredskap for uønskede
hendelser, er en sentral oppgave, ikke bare for toppledelsen i kommunen, men også ute i hver enkel
driftsenhet. Det er de som arbeider nærmest med oppgaver som kan utløse uønskede hendelser som
er best i stand til å avdekke risiko. Det å bygge inn risikovurderinger i alle planer, vedtak og
beslutninger, er et godt tiltak for å styrke folkehelsen og gjøre lokalsamfunnet mer robust dersom
uønskede hendelser skulle oppstå.
God beredskap starter imidlertid med den enkelte av oss og i den enkelte husholdningen. Vi har alle
ansvar for egenberedskap, bla. med tanke på brann, strømbrudd og hva som skjer dersom et
familiemedlem blir skadet. Forsikringsutbetalinger avhenger ofte av at man selv har gjennomført
forebyggende tiltak. Helsevesenet i Norge tilbyr imidlertid behandling av sykdom og skade, uavhengig
av om den enkelte har fulgt allment aksepterte helseråd, eller ikke.
I dag skal det godt gjøres å finne voksne innbyggere i Elverum som ikke kjenner til helserisikoen ved
røyking, rusmisbruk, ensidig kosthold og fysisk innaktivitet. Allikevel er disse fire faktorene de aller
viktigste årsakene til alvorlige sykdommer som hjerte-karsykdommer, kreft og hjerneslag, - også i vår
kommune. Risikoatferd i trafikken, på arbeidsplassen, på idrettsarenaene og i hjemmet, bidrar hvert år
til ulykker med personskader. Også her finner vi stor ulikhet i befolkningen hva gjelder selv å ta ansvar
for å unngå og begrense helseskader.

De vanligste dødsårsakene i 2017 i Norge i aldersgruppen 15 – 49 år:
Dødsårsak
Alle dødsårsaker
Kreft
Selvmord
Narkotikautløste dødsfall
Hjerte- og karsykdommer
Trafikkulykker

Antall dødsfall i Norge
2017
1 654
386
349
189
163
65

Negative påvirkninger på helsen

Alle påvirkes av en rekke negative påvirkninger på helsa vår. Mange av disse faktorene har vi selv et
betydelig ansvar for, slik som tobakk-bruk, bruk av rusmidler, fysisk inaktivitet, usunt kosthold og
annen risikoatferd. Andre faktorer som påvirker helsa vår, har den enkelte av oss mindre kontroll over.
Dette gjelder f.eks. luftforurensing, støy og stråling fra radon i grunnen.
Både kommunen, fylkeskommunen og staten har ansvar for å redusere slike negative helsepåvirkninger for befolkningen. Både gjennom lovreguleringer, prisreguleringer, opplysningskampanjer,
offentlig planlegging og direkte veiledning til utsatte grupper, kan negative helsepåvirkninger
reduseres. Bestemmelsene i Plan- og bygningsloven er et viktig virkemiddel i denne sammenhengen.

Ulykker og skader
Det anslås at hver tiende sykehusseng til enhver tid er belagt med en pasient med skadediagnose. I
tillegg til de personlige tragediene, utgjør dette store utgifter for samfunnet. Et hvert effektivt
forebyggingstiltak, har derfor stor samfunnsmessig betydning. En stor andel av personene som
utsettes for ulykker rammes innen området hjem og fritid. I henhold til opplysninger i Norsk
Pasientregister om skadested, er boligområdet den kategorien som har flest antall rapporterte skader,
29,6 prosent. Også vei, gate, fortau, gang- og sykkelvei og sports- og idrettsområder har mange skader.
Ruspåvirkning er en viktig faktor for ulykker og skader.
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Av skader i inntektsgivende arbeid, er det yrkesgruppene bygge- og anleggsvirksomhet, annen
tjenesteyting og industri som rapporter flest skader (kilde: Veiviser i lokalt folkehelsearbeid,
Helsedirektoratet)

Personskader skyldes i hovedsak ulykker, men også voldsskader og selvpåførte skader inngår i denne
oversikten. Voldsomme dødsfall omfatter ulykkes dødsfall, drap og selvmord og utgjør omtrent seks
prosent av alle dødsfall i Norge. Omtrent 75 prosent av de voldsomme dødsfallene skyldes ulykker.
Folkehelseinstituttet har gjennomført en nasjonal kartlegging av personskader i Norge. Personskader
etter ulykker er hovedfokus i den foreliggende rapporten. Lenke/referanse til denne artikkelen:
http://www.fhi.no/artikler/?id=110422.

Sykehuset Innlandet HF rapporterte hele 24 235 pasienter med skader i 2017! I tillegg til
belastningen for den enkelte, utgjør dette en betydelig samfunnsmessig belastning.
Hovedfunn fra fhi:

Om lag 540 000 personer skades og rundt 2500
personer dør som følge av skadene i Norge hvert år. I
en ny rapport fra Folkehelseinstituttet presenteres for
første gang en samlet oversikt over personskader i
Norge. I overkant av 100 000 personer i Norge rammes
av skader som må behandles i
spesialisthelsetjenesten. Den største gruppen av
skadepasienter ferdigbehandles i
primærhelsetjenesten.

Tall i rapporten viser videre at:
• De hyppigste årsakene til dødsfall er transportulykker, fall og forgiftning, inklusive
overdosedødsfall. Transportulykker rammer spesielt ungdom og unge voksne, mens fallulykker
er mest vanlig blant eldre.
• Hyppigheten av personskader behandlet i spesialisthelsetjenesten er høyest blant ungdom og
unge voksne, samt i den eldre delen av befolkningen.
• Menn skader seg oftere enn kvinner fram til midten av femtiårene, deretter forekommer
skader mer hyppig hos kvinner. I alle aldersgrupper er det flere menn enn kvinner som dør
som følge av ulykker.
• Det er forskjeller i skadeforekomst etter både geografi, sosio-økonomi og etnisitet.
Fall og hoftebrudd
Hvert år rammes ca. 9 000 personer over 65 år i Norge av hoftebrudd. Forebygging av hoftebrudd er
viktig, både med tanke på livskvaliteten til den som rammes og med tanke på de samfunnsøkonomiske
konsekvensene av et hoftebrudd. Ett hoftebrudd blant eldre ble i 2014 beregnet å koste i gjennomsnitt
kr 675 000,-, det første året, inklusiv behandling, rehabilitering og sykehjemsopphold. I tillegg utløser
et hoftebrudd en rekke tilleggslidelser. Undersøkelser viser at hele 70% av disse pasientene får delir,
noe som bla. kan framskynde demens. Hele 20% av eldre over 70år som behandles for hoftebrudd dør
i løpet av de første 6 mnd. etter behandling. Blant de som overlever, fører hoftebrudd ofte til behov
for langvarige pleie og omsorgstjenester.
Pleie- og omsorgs-tjenesten i Elverum har et eget forebyggingsprogram mot fall og hoftebrudd blant
omsorgstrengende. Allikevel er antall hoftebrudd altfor høye. Allsidig kosthold som sikrer tilstrekkelig
tilskudd av D-vitamin og kalsium gjennom hele livet, regelmessig fysisk aktivitet, røykeslutt og
motvirkning av ensomhet og depresjon, er viktig for å forebygge benskjørhet og bruddskader.

8. SAMFUNNSSIKKERHET OG TRYGGHET

Befolkningens opplevelse av trygghet er en viktig forutsetning for god folkehelse. Trygghet i
befolkningen henger nært sammen med tillit til at samfunnssikkerheten er ivaretatt. Organisering,
kompetanse, kapasitet og koordinering av de ulike beredskapsetatene, inklusive frivillige
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beredskapsorganisasjoner, er viktig for å ivareta samfunnssikkerheten og trygge innbyggernes
sikkerhet.

Nærpoliti

Elverum kommune og politiet har inngått formelle avtaler om to faste fora for å drøfte
kriminalitetsforebyggende tiltak.
• SLT eller Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak, SLT, er en tverrfaglig
møteplass der representanter for ulike sektorer i kommunen, sammen med representanter for
politiet og for Konfliktrådet, kan drøfte ulike forebyggingsstrategier, i hovedsak overfor
ungdom og rusmisbruk.
• Politirådet er en fast møteplass for kommunens toppledelse og ledelsen for det lokale politiet.
Kommunestyret har nylig sluttet seg til en avtale om politiets tjenestetilbud til Elverum kommune.
Selv om antall anmeldte vinningsforbrytelser er redusert gjennom de senere årene, er
voldskriminalitet og rusrelatert kriminalitet fortsatt en utfordring i Elverum. Politidirektoratet har
oppfordret alle politiråd i landet til å prioritere arbeidet for å forebygge, vold mot barn, vold i nære
relasjoner og radikalisering og voldelig ekstremisme.
I løpet av de seinere årene, er det avdekket en rekke sedelighetsforbrytelser rettet mot barn og unge, også i vårt nærmiljø. En stor del av dette skjer via sosiale medier. Dette gjelder også mobbing og
hatkriminalitet.

Trygghet for barna

Barnevoldutvalget har gått gjennom en rekke saker fra både fylkesnemnder og påtalemyndighetene,
der barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Dette har ført til NOU 2017:12
«Svikt og svik». Her avdekkes det at oppfølgingen av en rekke slike saker, ikke er fulgt opp på en
tilfredsstillende måte, hverken av det offentlige hjelpeapparatet, av barneverntjenesten, av
fylkesnemndene, eller av politi og domstolene. De peker på svikt (og svik) både i barnehager, i skoler i
helsetjenesten i barneverntjenesten og fra politiet. Barnevoldutvalget peker på at det er behov for en
betydelig økt innsats i mange kommuner, for å sikre barn trygge oppvekst og rettssikkerhet.

Trafikksikkerhet

Elverum kommune er i ferd med å bli godkjent som Trafikksikker kommune. Dette betinger imidlertid
at kommunen har etablert system for trafikksikkerhet, både ved bruk av kommunen egne kjøretøy, i
alle planer for byutvikling og for trafikksikkerhetstiltak ved alle skoler og barnehager i kommunen.
Elverum kommune oppfordrer hele befolkningen om å slutte opp om trafikksikkerhet. Vi har ingen liv å
miste!

Brann – og redningstjeneste

Midt-Hedmark brann og redningstjeneste er et interkommunalt selskap som eies av kommunene
Elverum, Våler, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Alvdal, Rendalen, Tolga, Tynset og Folldal. Det er lokalisert
brannstasjoner i alle eierkommuner. Selskapet dekker både beredskap og forebyggende tjenester.
Feiervesenet er en del av den forebyggende avdelingen.

9. MÅLGRUPPE OG ARENAPERSPEKTIVET

Det er stor enighet blant velferdsforskere om at generelle velferdsordninger som treffer alle, har bedre
effekt, enn mer «målrettede» ordninger mot enkeltindivider og enkeltfamilier. Begrunnelsen for dette
er bla at slike målrettede ordninger lett vil kunne virke stigmatiserende. Dette gjelder blant annet
trygdeordninger, skattepolitikken etc. Allikevel er det viktig at enkeltpersoner får nødvendig hjelp etter
behov, når slike behov oppstår, slik som ordningene med økonomisk sosialhjelp etc.
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Barn i skoler og barnehage

Barnehager og skoler er viktige arenaer for folkehelsearbeidet. På disse arenaene møter kommunens
ansatte alle barn og unge i kommunen. Helsestasjonen, barnehager og skoler er dessuten gode
arenaer for foreldresamtaler. I helsestasjonen, i PP-tjenesten og i skolehelsetjenesten møter
foreldrene personell som har spesialkompetanse innenfor forebyggende helsearbeid.
Det er imidlertid viktig at også alle ansatte i barnehager og i skoler har tilstrekkelig kompetanse til å
observere om barn har en normal utvikling, veilede foreldre, eller om det er grunner for
bekymringsmelding til barneverntjeneste eller til skolehelsetjenesten. Alle barnehager, skoler, SFO
ordninger og kommunale fritidsklubber, skal ha tilstrekkelig kompetanse til å vurdere når det er grunn
til å sende bekymringer til barneverntjenesten, i henhold til nedfelte og godkjente rutiner.

Stillesitting og folkehelse

Alle vet at fysisk aktivitet er viktig for både den psykiske og fysiske helsen. I august i år hadde
Østlendingen et oppslag om vekst i omsetningen i treningssentra i Elverum. Stadig dukker det opp nye
treningssentra. Det ble vist til at den samlede totalomsetningen for treningssentra i Elverum var hele
22,7 millioner i 2017. Samtidig vet vi at den store folkehelsegevinsten kan oppnås ved at flere
stimuleres til å øke sin daglige fysiske aktivitet litt, helt gratis, både ved å øke den daglige gå- eller
løpeturen i friluft, ved enkle fysiske øvelser i hjemmet og ved oftere å bruke sykkelen i stedet for bilen.
På helsenorge.no finner du en rekke gode tips om gratis trening og fysisk aktivitet, som alle kan
gjennomføre. Her finner du også en enkel test som sier litt om «du eller kroppen din som er eldst».
Selv for de som ellers er fysisk aktive, er det påvist at sammenhengende daglig stillesitting, er skadelig
for helsen. Små pauser med litt fysisk aktivitet for skoleelever og for arbeidstakere er viktig for
folkehelsen.

Folkehelse på arbeidsplassen

Arbeidsplassen er en viktig arena for sosial kontakt, for læring, for mestring og for opplevelsen av å
bidra til samfunnsutviklingen. Dette er årsaken til at regjeringen viser til at lønnet arbeid for alle, er det
viktigste velferdspolitiske målet i Norge. Samfunnsøkonomisk er lav arbeidsledighet viktig. Spesielt
viktig er det å unngå arbeidsledighet blant ungdom. Både offentlige og private arbeidsgivere har
viktige oppgaver i å gi ungdom arbeidserfaring.
Arbeidsmiljøloven og Helse- miljø og sikkerhetsordningene har som formål å forebygge helseskader og
sykdom relatert til arbeidsplassen og til utførelsen av arbeidet. Selv om arbeidsgiver har ansvar for å
legge til rette for et trygt arbeidsliv, fratar ikke arbeidsbestemmelsene den enkelte arbeidstaker ansvar
for å følge opp regler og kvalitetssikkerhetsbestemmelser på arbeidsplassen. Verneombud, AKAN
kontakter og tillitsvalgte er viktige samarbeidsaktører for å fremme folkehelse på den enkelte
arbeidsplass.

Bestemmelser og avtaler for arbeidslivet

Bestemmelser i Arbeidsmiljøloven og klare avtaler mellom arbeidsgivere og arbeidstakere sikrer
arbeidstakerne mot tilfeldigheter og uforutsigbarhet i arbeidsforholdet. Det norske systemet for
forhandlinger om tariffavtaler, der partene respekterer omforente spilleregler, bidrar til at vi opplever
langt færre opprivende arbeidskonflikter enn i mange andre land. Et trygt og inkluderende arbeidsliv,
der det er plass til og bruk for alle, er et viktig folkehelsemål.

Folkehelsetiltak for eldre

I Stortingsmeldingen nr 15 (2017-2028), «Leve hele livet, en kvalitetsreform for eldre», legges det stor
vekt på å legge til rette for at eldre skal ha mulighet for å mestre eget liv der de bor, - hele livet. Her er
det listet opp en rekke folkehelsetiltak. Bla. innebærer dette at kommunene må legge bedre til rette
for en aktiv deltakelse i lokale aktiviteter. Videre skal det legges bedre til rette for at eldre og
omsorgstrengende, selv skal kunne velge innholdet i tjenestetilbudet. Meldingen peker videre på
behovet for å legge til rette for «matglede», å gi de eldre mulighet til selv å bidra til tjenestene

40

sammen med personalet. Meldingen peker også på at de pårørende skal få en tydeligere stemme i valg
og utforming av tjenestetilbudet til sine eldre og omsorgstrengende.
Mange eldre, spesielt menn, blir mindre fysisk aktive. Undersøkelser viser at menn over 65 år tilbringer
to tredjedeler av dagen i ro, mens kvinner er litt mer aktive. Fysisk aktivitet er en viktig faktor for
sosialt fellesskap og selvhjulpenhet i hverdagen. Riktig fysisk aktivitet reduserer sykelighet og
stimulerer til bedre hjerneaktivitet.
Helsedirektoratet peker på at fysisk aktivitet blant eldre:
• Øker trivsel og velvære
• Reduserer risikoen for fall og bruddskader
• Reduserer risikoen for utvikling av diabetes type 2
• Reduserer risikoen for tykktarm- og brystkreft
• Styrker hukommelsen og gir bedre kognitive funksjoner.
Tester viser at regelmessig enkel styrke- og balansetrening blant eldre i sykehjem og i omsorgsbolig,
øker matlyst, bidrar til å redusere fall og bruddskader og styrker velvære og kognitive funksjoner.

11. SYKDOMSPERSPEKTIVET

Psykiske lidelser og rusbrukslidelser er vanlige sykdommer som rammer mange allerede fra
ungdomstiden. I tillegg til overdosedødsfall, dødsfall i forbindelse med ulykker i ruspåvirket tilstand og
selvmord, fører disse sykdommene først og fremst til såkalte ikke- dødelig helsetap.
Forekomsten av muskel og skjelettlidelser øker med alderen og blir etterhvert en betydelig del av den
totale sykdomsbyrden både i kommunen og i landet. Fra rundt 60 års alder øker sykdomsbyrden som
følge av kols, diabetes, demens, kreft og hjerte-karsykdom. I tillegg til svekket helse fører disse
sykdommene også til et flere tapte leveår.
De fire sykdomsgruppene kreft, hjerte-karsykdommer, psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser
står for hele 65% av den samlede sykdomsbyrden i Norge. Som ellers er det også her en sammenheng
mellom sykdomsforekomst og sosio-økonomisk status.

Det viktigste først, NOU 2018:16, Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten og den offentlig finansierte tannhelsetjenesten

Regjeringen fikk den 13. desember 2018 overlevert en NOU om prioriteringen i den kommunale helse
og omsorgstjenesten, av det såkalte «Blankholmutvalget». Utvalget peker på at kriteriene for
prioritering i spesialisthelsetjenesten, nytte, ressurs og alvorlighet også er anvendbare for den
kommunale helse- og omsorgstjenesten og den offentlig finansierte tannhelsetjenesten.
Allikevel peker utvalget på at mens spesialisthelsetjenesten i stor grad har fokus på avgrensede
problemstillinger, eller enkeltdiagnoser, må de kommunale helse og omsorgstjenestene ofte forholde
seg til pasienter med flere problemstillinger og diagnoser samtidig. I tillegg til behandling og
rehabilitering, har helse- og omsorgstjenesten i kommunen som mål at pasienten/brukeren settes i
stand til å mestre tilstanden sin og leve et godt liv med den sykdommen eller tilstanden man har.
Utvalget peker også på at kommunale prioriteringer for helse- og omsorgstjenestene, må veies opp
mot prioriteringer innenfor flere andre sektorer, der bla. tiltak i andre sektorer har betydning for å
fremme god helse i befolkningen, slik som utdanning, vannkvalitet, trafikksikkerhet og utjamning av
sosioøkonomiske forskjeller i samfunnet.
Blankholmutvalget anbefaler at den beskrivelsen av nytte- og alvorlighetskriteriet som benyttes ved
prioriteringer i spesialisthelsetjenesten, suppleres, slik at den også fanger opp fysisk, psykisk og sosial
mestring. Anbefalingen fra utvalget lyder derfor slik:
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Nyttekriteriet:
Et tiltaks prioritet øker i tråd med den forventede nytten av tiltaket. Den forventede nytten av et tiltak
vurderes ut fra om kunnskapsbasert praksis tilsier at tiltaket øker sannsynlighet for:
• Overlevelse eller redusert funksjonstap
• Fysisk eller psykisk funksjonsforbedring
• Reduksjon av smerter, fysisk eller psykisk ubehag
• Økt fysisk, psykisk og sosial mestring
Ressurskriteriet:
Et tiltaks prioritet øker, desto mindre ressurser det legger beslag på.
Ressurskriteriet skal ikke brukes alene, men sammen med de to andre hovedkriteriene for prioritering.
Alvorlighetskriteriet:
Et tiltaks prioritet øker i tråd med alvorligheten av tilstanden. En tilstands alvorlighet vurderes ut fra:
• Risiko for død eller funksjonstap
• Graden av fysisk eller psykisk funksjonstap
• Smerter, fysisk eller psykisk ubehag
• Graden av fysisk, psykisk og sosial mestring.
Både nå-situasjonen, varighet og tap av fremtidige gode leveår har betydning for graden av alvorlighet.
Graden av alvorlighet øker jo mer det haster å komme i gang med tiltaket.

Utvalget mener at disse kriteriene bør danne et naturlig grunnlag for prioriteringsbeslutninger på alle
nivåer i helse og omsorgstjenesten, fra politisk og administrativt nivå, til faglig nivå. Dette innebærer
helse- og omsorgspersonellets møte med pasient og bruker. Når kommunen vurderer hvilke tiltak som
skal prioriteres, vil det derfor være relevant å vurdere den samlede ressursbruken på tvers av sektorer.
Utvalget mener at det er relevant å ta hensyn til konsekvenser i andre sektorer, når ressursbruk eller
ressursbesparelser direkte kan knyttes til tiltak i helse- og omsorgssektoren.
Utvalget anbefaler at kommunene gjennom forskrift til helse- og omsorgstjenesteloven og
fylkeskommunen gjennom forskrift til tannhelsetjenesteloven, pålegges en plikt til å innrette
tjenestetilbudet i tråd med de foreslåtte prioriteringskriteriene. De anbefaler også at kriteriene
tydeliggjøres i regelverket som regulerer helse- og omsorgspersonellets rettigheter og plikter. Videre
anbefaler de en gjennomgang av dagens finansieringsordninger, inklusive dagens egenandeler i den
hensikt å sikre at finansieringsordningene underbygger riktige prioriteringer.
Denne utredningen ble overlevert regjeringen i uke 50, 2018 og vil sikkert bli debattert ivrig før
departementet evt. utarbeider en forskrift i tråd med utvalgets anbefalinger.
Det er ingen tvil om at bestemmelser som sikrer riktig prioritering innen det kommunale helse- og
omsorgstilbudet vil kunne påvirke helsen på gruppenivå, dvs. folkehelsen.

Kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten

Helsetjenesten i Norge blir ofte fremstilt som blant de beste i verden. Mange befolkningsundersøkelser viser at flertallet av befolkningen har stor tillit til helse- og omsorgstjenesten. Slik tillit er
en forutsetning for godt omdømme, trygghet og for god folkehelse. Allikevel er det all grunn til å ha
stor oppmerksomhet på kvaliteten og på pasientsikkerheten. Meld. St. nr 11 (2018 – 2019) tar for seg
kvaliteten og pasientsikkerheten og peker på en rekke forbedringsområder. I januar 2017 kom det en
ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. I denne forskriften ble
ledelsen av helse- og omsorgsaktiviteter pålagt å ha oversikt over områder ved virksomheten hvor det
er risiko for svikt, eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav i forhold til kvalitet og pasientsikkerhet.
I stortingsmeldinga pekes det på at eldre, funksjonshemmede og pasienter med kroniske lidelser, er
spesielt utsatt for kvalitetsbrist og feilbehandling. Det pekes også på at det er forbedringsmuligheter
innenfor psykisk helsevern og ved oppfølging av rusavhengige. Det er spesielt innen området
informasjon, involvering i beslutninger om behandlingen, - og innen pasient- og pårørende opplæring
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at det rettes mest kritikk mot helsepersonellet. Det pekes også på at det er for stor variasjon i
behandlingskvaliteten mellom ulike sykehus og innen medisinsk oppfølging og omsorgstjenester
mellom ulike kommuner. I meldingen pekes det på at det er en sammenheng mellom
pasientsikkerheten og arbeidsmiljøet ved de ulike helseforetakene og de kommunale tjenestene.

Helse og omsorgstjenestens påvirkning på folkehelsen

Det hevdes at bare ca. 10% av folkehelsen i en befolkning, påvirkes direkte av helse- og
omsorgstjenestene. Allikevel er tryggheten for at alle skal få nødvendig helse- og omsorgstjenester når
de trenger det, et viktig element i de norske velferdsordningene og for folkehelsen. Det er først når
sykdom og helsesvikt rammer, at vi virkelig setter pris på at den norske helse- og omsorgstjenesten er
blant den beste i verden. Pasient og brukerrettighetsloven, gir pasienter og pårørende større
muligheter til å påvirke egen behandling om omsorgstjenester. «Hva er viktig for deg?», er det nye
slagordet i møtet mellom pasient og behandler. Den enkelte pasient går fra å være et
behandlingsobjekt til en deltaker i egen behandling. Denne økte pasient- og brukermyndigheten, er en
viktig del av helsetjenestens folkehelsearbeid, der befolkningen etter hvert blir klar over sine egne
påvirkningsmuligheter på noe som tidligere ble oppfattet som et autoritært system.

Kort om helse- og omsorgstjenesten i Elverum

I Elverum er det for tiden 20 fastleger med driftsavtale fordelt på 5 legesentra. Alle innbyggere i landet
har rett til å ha en fastlege. Dersom man ikke er fornøyd, kan man bytte fastlege inntil to ganger per år.
I 2017 registrerte fastlegene til sammen 6,4 pasientkontakter per innbygger i Elverum. For Hedmark
var snittet for alle kommunene 6,6 pasientkontakter per fastlege. I Elverum er det i tillegg tre
allmennleger knyttet til et helprivat allmennlegesenter. Disse legene har ingen avtale med kommunen,
men tilbyr befolkningen en abonnementsordning.
Den interkommunale legevakten i Elverum, skal flytte fra sykehusets akutt-mottak til det nye
Helsehuset i løpet av første halvår 2019. Fra og med 01.01.2019 vil Åmot kommune også slutte seg til
den interkommunale legevakten i Elverum.
Pleie-, rehabilitering og omsorgssektoren i Elverum har høy kvalitet og mange dyktige medarbeidere.
Sektoren har organisert et pågående fagutviklingsarbeid og har fokus på kvalitetsutvikling i alle deler
av tjenesten.
Elverum har tre kommunalt ansatte psykologer i Elverum. I tillegg er det to privatpraktiserende
psykologer med driftsavtale i kommunen. Allikevel er det mange som ønsker seg lettere tilgang til
psykologtjenester.
De som arbeider i kommunens psykiske helsearbeid, har et nært samarbeid med DPS og
spesialisthelsetjenestens akutt-team. Fra og med 2019, vil staten innføre såkalte pakkeforløp for flere
pasientgrupper innen psykisk helsevern. Pakkeforløpene som bla. skal sikre behandling innen gitte
tidsfrister, vil stille ekstra krav til samhandlingen mellom de kommunale helsetjenestene og
spesialisthelsetjenesten. Samtidig innføres det kommunal betalingsplikt for såkalt utskrivningsklare
pasienter som har vært innlagt for psykiske lidelser og behandling for rusavhengighet og som
kommunen ikke kan motta umiddelbart.
Elverum kommune har etablert en frikslivssentral som primært gir tilbud til personer som har fått en
henvisning fra en fastlege. I tillegg til veiledning og motivering til fysisk aktivitet, gir de også råd og
veiledning i å endre til en sunnere livsstil. Frisklivssentralen får plass i det nye Helsehuset.
Elverum kommune gir driftstilskudd til 18 fysioterapeuter fordelt på fire ulike private fysikalske
institutt.
Ved Kiropraktorhuset i Elverum er det ansatt fire kiropraktorer og to fysioterapeuter.
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Sykehuset Innlandet i Elverum har akuttfunksjoner innen Føde- gyn avdelingen, et overgrepsmottak,
ortopedisk kirurgi, indremedisin med dialyse og barne- og ungdomsavdeling med nyfødtintensiv, - i
tillegg til en rekke poliklinikker og dagbehandling. Elverum kommunestyre har nylig sluttet seg til
reviderte samarbeidsavtaler med Sykehuset Innlandet.
Roy Heine Olsen
Folkehelsekoordinator
Desember 2018
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