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Folkehelseplan for Osen kommune 2014-2015 
- Vedtatt i kommunestyret 12. mai 2014 

 

Innledning  
Den norske befolkningen har god helse, og det har skjedd en stadig forbedring de siste hundre årene. 
Mange helseutfordringer er løst. Norge står overfor nye utfordringer i helsespørsmål, blant annet 
knyttet til livsstil, hva vi spiser og drikker, og fysisk aktivitet. Økt levealder og flere eldre, sammen 
med bedre behandling og livsstilsendringer gjør at flere lever med kroniske lidelser. Samtidig er det 
fortsatt store sosiale forskjeller i helse. Levealderen øker mest i grupper med høg utdanning og 
inntekt.  
 
Kommunene har en viktig rolle i helsearbeidet. Ett av målene i samhandlingsreformen er å bidra til at 
vi fremmer helse og forebygger bedre, at vi tar ansvar tidlig, tett på der vi bor, lever og jobber. 
Kommunene har fått et større ansvar for forebyggende arbeid i helsetjenesten, og forebyggende 
arbeid på tvers av sektorer.  
 
I denne planen beskrives kort utfordringsbildet i kommunen, de lover og rammebetingelser 
kommunen arbeider innenfor, og organiseringen av arbeidet i kommunen.  
 
En handlingsdel er utarbeidet som et vedlegg til planen. Handlingsdelen kan oppdateres og rullers 
jevnlig. Formålet med planen er å gi en konkret og kortfattet oversikt over folkehelsearbeidet i 
kommunen, og gi grunnlag for rapportering og vurdering av arbeidet. 
 
Kommunen har fått utarbeidet en oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, som kan danne 
grunnlag for vurderinger av satsinger på folkehelse i Osen. Oversikten oppdateres i samband arbeidet 
med planstrategi for kommunen. Folkehelsearbeidet bør være kunnskapsbasert, og tiltak bør settes 
inn ut fra status for folkehelsa, og ut fra hvor vi mangler tiltak per i dag.  

 

Formålet med folkehelsearbeid er ikke å begrense handlefrihet – men å skape muligheter.  

 

Hva er folkehelse?  

Helse er en grunnleggende rettighet, som er forankret i flere internasjonale 
menneskerettighetskonvensjoner. Retten til helse er i konvensjonen om økonomiske, sosiale og 
kulturelle rettigheter formulert som retten til den høyest oppnåelige helsestandard, både fysisk og 
psykisk. Helse som menneskerettighet omfatter både rett til behandling ved sykdom, og rett til å bli 
beskyttet mot sykdom gjennom folkehelsearbeid og forebyggende arbeid.  
 
Folkehelse defineres i rapporten Folkehelsearbeide – veien til god helse for alle som ”Samfunnets 
totale innsats for å opprettholde, bedre, og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer 
som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse.” (Helsedirektoratet 2010:6).  
 

God helse innebærer muligheten til å mestre hverdagens krav. Overskudd gir frihet til å velge, og 
mulighet til å leve et selvstendig liv.  
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Hvilke faktorer kan være med å påvirke folkehelsa? 

«Alt henger sammen med alt» er et sitat som brukes for å beskrive kompliserte saker og 
årsaksforhold. Det er mange forhold som kan påvirke folkehelsa, men samtidig kan vi beskrive og 
tydeliggjøre konkrete faktorer som påvirker helsa (såkalte helsedeterminanter). Viktige faktorer er 
sosioøkonomiske forhold som utdanning, arbeid, og inntekt. Videre vil bo- og nærmiljø, sosial 
inkludering, tilgang på tjenester, og tilgang til friskfaktorer som rein luft, naturområder, gang- og 
sykkelstier med mer, være sentrale faktorer.  
 
Samtidig viser nyere forskning (Bygdeforskning 2013: Fysisk aktivitet blant ungdommer i Nord-
Trøndelag og deres bostedskommune. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT 3) at sosialt 
samhold og kontakt ser ut til å ha større betydning for ungdommers deltakelse i fysisk aktivitet, 
sammenlignet med økonomiske forhold i de ulike kommunene (som blant annet andelen med 
uføretrygd, andelen med lav utdanning, andelen med lav lønn) og den relative 
befolkningsnedgangen. Samfunn med gode nettverk, og en høy grad av sosiale og kulturelle 
aktiviteter som knytter bånd, kan dermed ha stor betydning også i et helseperspektiv.  
 
Helsedirektoratet viser også til at investeringer rettet mot barn og unge gir et av de største 
potensialene for å redusere helseulikheter. Ungdomstida er ei kritisk tid i utviklingen av helseatferd, 
der vaner, holdninger og atferd som utvikles vil få konsekvenser for helse og velvære seinere i livet.  

Kunnskap om folkehelse 

Tilstrekkelig oversikt over befolkningsutvikling, helsetilstand og påvirkningsfaktorer er nødvendig for 
å synliggjøre de folkehelseutfordringene man står overfor, både lokalt, regionalt og nasjonalt. God 
oversikt skal gjøre folkehelsearbeidet treffsikkert ved at det er de faktiske utfordringene som legges 
til grunn for folkehelsearbeidet. Oversikt gjør det mulig å kunne sammenlikne mellom kommuner, 
regioner og befolkningsgrupper. Oversikt er også en forutsetning for å måle utvikling over tid, 
fastsette mål for utvikling av tiltak og for å måle effekt av tiltak. Et kunnskapsbasert og effektivt 
folkehelsearbeid forutsetter gode systemer for å fremskaffe slike oversikter og evne og kapasitet til å 
vurdere og analysere disse. 

Status folkehelse i Osen  

Det er utarbeidet et eget oversiktsdokument over helsetilstand og påvirkningsfaktorer for folkehelsa 
i Osen kommune. Osen er en liten kommune, og dette gir utfordringer når det gjelder å få fram god 
statistikk på enkelte områder. I tillegg er det flere områder hvor det generelt er vanskelig å finne god 
statistikk. Folkehelseinstituttet utarbeider årlig folkehelseprofiler for de enkelte kommuner. For 
Osens del gir disse oversiktene begrenset kunnskap pga. statistisk signifikans.  
 
Hva vet vi generelt om helsetilstanden i befolkningen?  Andelen som oppnår anbefalt daglig 
aktivitetsnivå er på landsbasis svært lavt i de voksne aldersgruppene, og også forholdsvis lavt blant 
gruppen 9-15 år. Overvektsproblematikk er i ferd med å bli et stort helseproblem, også i Norge. En 
del helseforhold har sammenheng med inntekt og utdanningsnivå. Andelen som røyker er for 
eksempel lavere blant personer med høy utdanning. 
 

”Opmærksomhed skal rettes mot Stedets Sundhedsforhold, og på hva derpaa kan have Indflydelse” 
(Sundhetsloven fra 1860) 

Lover og rammebetingelser 

Lov om folkehelsearbeid av 24. juni 2011 nr. 29 (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar 2012. Loven 
regulerer det langsiktige og systematiske folkehelsearbeidet, og skal gi kommuner og 
fylkeskommuner et verktøy for å møte framtidas helseutfordringer. 



 3 

Folkehelseloven er en del av oppfølgingen av Samhandlingsreformen. En viktig målsetting med 
reformen er at innsatsen skal gå fra reparasjon i etterkant til forebygging i forkant.  

Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale 
helseforskjeller (§ 1). ”Samfunnsutvikling som fremmer folkehelse” tydeliggjør at målet med loven er 
å gjøre noe med alle de ulike påvirkningsfaktorene i samfunnet som kan ha innvirkning på folkehelsa.  
Folkehelsearbeid handler om å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og 
skader, og utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, beskytter mot helsetrusler og 
fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse (§ 3). Arbeidet retter seg mot befolkningen 
eller deler av befolkningen, og ikke mot enkeltindivider med en identifisert risiko. 

 
Folkehelseloven gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å fremme 
folkehelse (§ 2). Mens kommunehelsetjenesteloven la oppgavene direkte til  
helsetjenesten i kommunen, er nå ansvaret løftet til kommunen. Prinsippet om å fremme folkehelse i 
alle sektorer (”helse i alt vi gjør”) gjelder for kommune, fylkeskommune og stat. Dette innebærer at 
helsehensyn skal integreres i alle beslutningsprosesser og alle roller kommunen har (for eksempel 
som arbeidsgiver, utviklingsaktør, tjenesteyter, eiendomseier osv.). 
  
«Helse i alt vi gjør» er en norsk variant av det internasjonale health in all policies – eller helse i alle 
politikkområder. Dette innebærer en erkjennelse av at alt fra kultur, utdanning, samferdsel til 
næringsliv har stor betydning for befolkningens helse. Vi må tenke helse når vi utformer politikk og 
tiltak i alle disse sektorene. Kommunelovens fokus på helhet framfor sektorstyring gir også et godt 
grunnlag for å tenke helse i alt vi gjør, og på tvers av sektorer.  

 
«Helse i alt vi gjør» innebærer at bedre helse, herunder utjevning av sosiale helseforskjeller, 
etableres som et hensyn på tvers av sektorgrenser, og at det benyttes tverrsektorielle strategier for å 
møte helseutfordringene. I folkehelseloven understrekes dette ved at kommunene må bruke alle 
sine virkemidler til å ivareta og fremme helse. Dette innebærer at tiltak kan iverksettes i de 
sektorene og med de virkemidlene som er mest effektive. I kommunens og fylkeskommunens ansvar 
for å ha oversikt over helsa i befolkningen, er identifikasjon av sentrale påvirkningsfaktorer viktig. 
Oversikt over påvirkningsfaktorer synliggjør hvilke sektorer som har ansvar for hva, noe som igjen 
gjør at innsats kan settes inn på riktig sted.  

Andre sektorer enn helsesektoren kan yte selvstendige bidrag til innbyggernes helse. Hvis 
skolesektoren reduserer frafall fra videregående skole, vil det ha svært positive konsekvenser for 
folkehelsa. Personer med grunnskole som høyeste fullførte utdanning har flere ganger høyere 
sannsynlighet for å være utenfor arbeidsstyrken enn de med lengre utdanning, større sannsynlighet 
for å bli uføretrygdet, og større sannsynlighet for tidlig død.  

Hvis kommunen legger til rette for gode gang- og sykkelveier til skoler, og lett tilgang til leke- og 
grøntområder, vil dette kunne ha stor betydning for fysisk aktivitet, og dermed for helse og trivsel. 
Og motsatt, hvis trafikkforhold gjør det vanskelig å bevege seg med sykkel eller å gå til og fra skole, 
fritidsområder mv. fører dette til økt bilbruk og redusert fysisk aktivitet. 

 

Målsettinger med folkehelsearbeidet i Osen kommune 
Osen kommune er en liten kommune, med i underkant av 1000 innbyggere. En viktig faktor for god 

folkehelse er stolthet over egen identitet, både på samfunns- og individnivå. Små kommuner skårer 

gjerne høyt på innbyggernes tilfredshet med det kommunale tjenestetilbudet. Vi er små og bra, og 

må se storheten i det å være liten. Små samfunn har gode forutsetninger for å skape sosiale band, 

aktivitet og samhold, som er viktige faktorer for å styrke folkehelsa. I rapporten etter den siste 

helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (Folkehelse i endring, HUNT forskningssenter 2011) trekkes to 
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forhold særskilt fram som sentrale muligheter hvis kommunene i Nord-Trøndelag vil bedre 

folkehelsa. En av disse er å gi barn og unge mestringsfølelse. En overordnet målsetting med 

folkehelsearbeidet i Osen kommune er at vi skal bidra til et aktivt og sosialt samfunn, med barn og 

unge i førersetet. Alle Osinger skal vokse opp med en erkjennelse av at ”Æ e mæ, å de e bra!” 

Videre sies det i rapporten om HUNT-undersøkelsen at forebygging av overvekt blant barn og unge 

er en annen faktor som kan ha svært stor betydning for folkehelsa gjennom hele livet. Kommunen er 

med på prosjektet Sunne steg sammen med de andre kommunene i Midtre Namdal. Prosjektet er et 

behandlingstilbud for barn og unge og deres familier med overvektsproblematikk. En satsing på 

Sunne steg i Osen, med tiltak som bidrar til økt aktivitet blant alle innbyggere, og særlig blant barn 

og unge, kan være en annen overordnet strategi for bedring av folkehelsa lokalt.     

Organisering av folkehelsearbeidet i Osen kommune  
Kommunestyret har det overordnete ansvaret for folkehelsearbeidet i kommunen.  
Kommunens arbeid med folkehelse organiseres gjennom Tverrfaglig folkehelsegruppe, sammensatt 

av deltakere fra de ulike sektorene, for å understøtte at folkehelsearbeidet være en del av hele 

kommunens arbeid. 

Helsen i befolkningen påvirkes først og fremst av forhold som ligger utenfor helsesektoren, men en 

velfungerende helsetjeneste er en viktig forutsetning for god folkehelse.  

Interkommunalt samarbeid 

Kommunen samarbeider interkommunalt, med Midtre Namdal samkommune og Flatanger 

kommune om kommuneoverlegefunksjon, inkludert folkehelse og miljøretta helsevern.  

Midtre Namdal samkommune har ansatt en koordinator for folkehelse, som fungerer som rådgiver 

for kommunene i samarbeidet. Koordinator leder en interkommunal gruppe med ressurspersoner fra 

de ulike kommunene, med tema folkehelse og friskliv. Det er utarbeidet en egen folkehelseplan for 

Midtre Namdal samkommune.  

Konkret gjennomføres i 2013-2014 prosjekt Sunne steg, som er et behandlingstilbud til barn og unge 

med overvektsproblematikk og deres familier. Prosjektet er et samarbeid med blant annet St. Olavs 

hospital.  

Det er satt av midler til folkehelsetiltak i det interkommunale samarbeidet også for 2014, og 

folkehelsekoordinator søker også midler til ekstern finansiering av folkehelsetiltak.  

 

Kommunens engasjement gir mulighet for en folkehelsesatsing der alle sektorer er med. Dette krever 
god ledelse, politisk engasjement, forankrede planer og gjennomføringskraft.  

Folkehelse på de ulike områdene  
 
Kultur og folkehelse  
Kulturlivet er, og har alltid vært, viktig for folks helse og trivsel. Dette er blant annet godt 

dokumentert gjennom forskning de senere årene. Det er derfor naturlig å se på kulturens plass og 

rolle også i folkehelsearbeidet. Samtidig er det viktig å understreke at kulturarbeidet og 
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kulturopplevelser har en selvstendig verdi, og ikke bare gjennom at kulturen har en positiv effekt på 

folkehelsa.  

Kommunen har mange ulike tilbud knyttet til kulturaktiviteter, som kulturskole, ungdomsklubb, 

bibliotek mv. Av ønskede satsingsområder framover kan nevnes et utvidet tilbud for barn og unge 

gjennom satsing på ungdomstiltak, og fritidstilbud knyttet til kulturelle uttrykk, som for eksempel 

fellestiltak gjennom kulturskolen.  

Utgangspunktet for folkehelsepolitikken er at helse ikke bare innebærer fravær av sykdom, men også 

inkluderer overskudd, trivsel og velvære.  

 

Modell for tiltaksarbeid innen folkehelse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barn og unge og folkehelse  
Det er en nær sammenheng mellom barn og unges oppvekstsvilkår og helsa gjennom livet. 
Norske barn er blant de friskeste i verden. Mange av de faktorene som tidligere ga dårlig helse er 
redusert. Samtidig vektlegges utfordringer knyttet til for eksempel overvekt, psykiske lidelser og 
sosiale forskjeller i helse i flere nasjonale styringsdokumenter. Foreldrerollen har kanskje blitt mer 
kompleks, og det stilles mange krav til hva familien og foreldre skal håndtere, og hva man skal gjøre 
for å være «vellykket». Flere foreldre opplever utfordringer knyttet til grensesetting, og det kan være 
behov for foreldreveiledning på flere områder, og målrettede tiltak for de med størst behov. Flere 
har ikke det samme nettverket rundt seg av familie som man gjerne hadde før, og situasjoner med 
for eksempel samlivsbrudd kan være utfordrende.  
 
Helsestasjonen og skolehelsetjenesten skal være et allment tilbud for barn og ungdom i alderen 0-20 
år. Tjenesten har et helhetlig perspektiv på forebygging, og skal drive et utstrakt tverrfaglig arbeid. 
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Helsestasjonen og skolehelsetjenesten møter de aller fleste barn og foreldre, og har gode 
forutsetninger for å drive god folkehelsearbeid, og fange opp risikofaktorer og helseproblemer tidlig.  
Helsestasjonen gjennomfører mye informasjonsarbeid ved konsultasjoner, knyttet til tema som 
ernæring, forebygging av ulykker, kosthold, tobakk/rus, fysisk aktivitet/motorikk, søvn, språk, psykisk 
helse, har foreldreveiledningsprogram knyttet til samspill mv., og har samarbeid med tannpleier, 
fysioterapeut, lege, psykiatrisk koordinator mfl.  
 
Skolene og barnehagene spiller en nøkkelrolle når det gjelder satsing på barn og unge og folkehelse. 
Skolene og barnehagene møter alle barn og unge og deres foreldre i kommunen, og kan gjennomføre 
flere tiltak av stor betydning for helsa til den unge befolkningen.  
 
Det gjennomføres mange gode tiltak knyttet til kosthold, undervisning i mat og helse, fruktmåltid, 
uteskole, valgfag med fysisk aktivitet mv. i skolene. Barn og unges psykiske helse har fått større fokus 
de senere årene, og betydningen av et godt psykososialt miljø for læring og trivsel i skolene står 
sentralt. Bruk av internett og sosiale medier er områder som får stadig større oppmerksomhet. 
Internett kan være både en positiv arena for læring og sosial omgang, men bruk av internett kan også 
føre til utfordringer, blant annet når det gjelder sosial ekskludering og mobbing.  
 
Barnehagene gjennomfører faste turdager, bruker gymsalene på skolene aktivt, noen barnehager 
bruker bassenget i flerbrukshallen, de har fruktmåltid, fokus på reduksjon av sukker i maten for 
eksempel ved bursdagsfeiringer, sunt pålegg mv. På Strand barnehage får alle barna tran hver dag.  
 
Av aktuelle satsingsområder framover kan nevnes barn og unge og overvekt, anti-mobbeprogram 
mv.  
 
Legens rolle i folkehelsearbeidet 
Fastlegen har en nøkkelrolle i folkehelsearbeidet, og er kanskje den innen helsesektoren som i størst 
grad møter de fleste av innbyggerne. Fastlegens viktige rolle i folkehelsearbeidet, for eksempel når 
det gjelder å henvise til kommunens øvrige tilbud, er viktig. Det er en forutsetning for et vellykket 
folkehelsearbeid at de ulike delene av kommunens tjenesteapparat kjenner til ulike hjelpetilbud, 
frisklivstilbud osv., og jobber godt sammen. Videre vil fastlegen, gjennom sitt møte med innbyggerne, 
kunne være en viktig døråpner for å synliggjøre innbyggernes behov, for eksempel når det gjelder 
frisklivstiltak, og videreformidle dette til de øvrige tjenestetilbyderne i kommunen. Kommunelegen 
har en viktig rolle som bidragsyter inn i kommunens planarbeid, oversikt over folkehelseutfordringer 
mv.  
 
Psykisk helse, fysisk aktivitet og folkehelse  
Nesten en fjerdedel av den norske befolkningen har en psykisk lidelse, og mellom en tredjedel og 
halvparten vil bli rammet en eller flere ganger i løpet av livet (Dette inkluderer også lettere psykiske 
forstyrrelser som ikke trenger behandling). Rundt ti prosent av den voksne befolkningen oppgir å ha 
søkt behandling for psykiske problemer i løpet av livet. Det faktiske behovet er antakelig noe høyere.  
 
Kommunen har et lavterskeltilbud med oppfølging fra psykiatrisk koordinator, for eksempel i form av 
samtaler, råd og veiledning. Kommunen organiserer støttekontakttilbud mv som en del av oppfølging 
av brukere med behov for dette, arrangerer andre velferdstiltak som turer osv. Treningstilbud og 
ulike opplegg med fysisk aktivitet har god effekt for en del brukere.  
 
Når det gjelder frisklivstilbud, så har kommunen utarbeidet et treningsopplegg med fysisk aktivitet, 
kosthold og veiledning. Motivasjonsgruppen er evaluert etter et halvårs drift i 2013, og har gode 
resultater. Motivasjonsgruppen videreføres i 2014, og det vil også arrangeres Bra matkurs. Fysikalske 
er åpnet for trening på kveldstid, og en av fysioterapeutene knyttet til fysioterapitjenesten 
planlegger treningsgrupper i 2014 (nakke/ryggtrening, og kondisjon).  
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Det er ønskelig å videreføre motivasjonsgruppen som et fast tilbud, som er åpent for alle. Gruppens 
tilbud kan videreutvikles med fokus på endring og mestring, og det er ønskelig å se på mulighet for et 
mer fast tilbud og tilholdssted for treningstilbud og oppfølgingstiltak som kostholdskurs, kurs i 
stressmestring/depresjon osv., for eksempel i lokalene på Mølnbergtunet. I tillegg er det ønskelig å gi 
tilbud om gratis trening for ungdom på fysikalske på kveldstid, for eksempel i samarbeid med 
foreldreutvalget ved Strand skole.  
 
Skolene jobber med det psykososiale miljøet, blant annet gjennom Olweusprogrammet. Videre 
arbeides det med klasseledelse. For å hindre frafall fra videregående skole er det viktig at kommunen 
har kontakt med ungdom også når de flytter på hybel, og følger disse opp. Strand skole har innledet 
et fagsamarbeid med Åfjord videregående skole for å hindre frafall, og dette kan videreutvikles opp 
mot skoler i Namsos og Steinkjer.  

Tobakk, rus og folkehelse  

Andelen røykere går ned i Norge, men det er store forskjeller i røyking. Samtidig som røykingen går 

ned, øker snusbruken, og sterkest blant unge. Alkoholbruken øker også. Andel unge som har prøvd 

andre rusmidler har økt fram mot år 2000, men har deretter sunket.  

Kommunen er med i prosjektet DelTa, i regi av KORUS – Kompetansesenter mot Rus Midt-Norge, og 

har gjennomført en kartlegging av utfordringsbildet i kommunen når det gjelder ungdom og rus, og 

prioritert tiltak. I prosjektet får kommunen mulighet til å gjennomføre flere kurs rettet mot barn og 

unge og foreldre når det gjelder rusproblematikk, og som også kan ha verdi knyttet til grensesetting 

og ungdomsutfordringer ut over rus.  

Kommunen vil i 2014 satse på utvikling av rollen som AKAN-kontakt i kommunen.  

Alkoholbruk blant den voksne og eldre del av befolkningen bør være et satsingsområde, ut fra 

omfanget av alkoholskader i befolkningen generelt. Eldre tåler alkohol dårligere enn yngre, og får 

derfor også lettere skader pga. alkoholbruk.  

Eldre og folkehelse  

Det er en sammenheng mellom en god folkehelse og en god alderdom. Aldringsprosessen defineres 

som summen av de forandringer som gradvis vil ramme alle mennesker, bare man lever lenge nok. 

Aldring vil kunne påføre mennesker plager og begrensninger, og mange eldre får behov for pleie og 

omsorg. Samtidig er det slik at alderdommen ser annerledes ut for mange i dag, og en 80-åring i dag 

er generelt sprekere enn hva en person på 80 år var for 30 år siden. Alderdommen bringer med seg 

modenhet, erfaring og visdom, og behovet for trivsel og glede i hverdagen er den samme for eldre 

som for yngre.  

Verdens helseorganisasjon har definert «aktiv aldring» som prosessen med å optimalisere god helse, 

deltakelse og sikkerhet, for å øke livskvaliteten for eldre. Med andre ord vil det si å gi muligheten for 

eldre til å delta i samfunnet ut fra behov, ønsker og evne, og samtidig gi tilstrekkelig beskyttelse, 

trygghet og omsorg når det trengs.  

Flere eldre opplever ensomhet. Det kan være at livspartner går bort, det å slutte i jobb og miste 

sosialt nettverk der, eller andre overganger i livet som kan være vanskelige. «Omsorg» er ord som 

flere eldre bruker når de snakker om savn og ensomhet. Det å bli påspandert en kopp kaffe kan være 

god omsorg.  
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Kommunen har flere tilbud rettet inn mot den eldre delen av befolkningen, for eksempel  

Eldresenteret, trim på Skrenten, trening med fysioterapeut for gruppen 65+ mm. Kommunen har 

også et aktivt Råd for eldre og funksjonshemmede, som igangsetter en rekke tiltak både for eldre og 

resten av befolkningen. Det er ønskelig med en forsterking av tilbud for å forebygge ensomhet og 

isolasjon. Det å skape trygghet i heimen for eldre, og tilrettelegge for at flest mulig skal kunne bo 

heime lengst mulig, vil være viktig. Møteplasser og temakvelder omkring de store 

livsstilssykdommene eller andre tema for folkeopplysning kan være interessant.   

Frivilligheten 

Høy grad av sosial aktivitet og tette sosiale bånd i en kommune er av stor betydning for folkehelsa, og 
svært mye godt folkehelsearbeid gjøres i regi av alle de frivillige lag og foreninger som finnes i Osen. 
Som bærere av gamle tradisjoner, og som positive identitetsskapere kan lag og foreninger ikke 
skattes høyt nok. I tillegg kan også nevnes de sosiale møteplassene som finnes gjennom 
serveringssteder, kaffekroker i butikkene mv., som gir arenaer for å møtes på dagtid.  
 
Kommunen ønsker å tilrettelegge for fortsatt høy grad av frivillig aktivitet, også når det gjelder 
folkehelsearbeid.  

Fysisk tilrettelegging og folkehelse  

Folkehelse handler om tilrettelegging for aktivitet. Dette handler om kommunens arealpolitikk, 

universell utforming, gang- og sykkelveier, veilys, for å nevne noe. At kommunen har en bevisst 

holdning til folkehelsearbeidet også i utformingen av fysiske tiltak er viktig, og folkehelseperspektivet 

må være med i all planlegging.  

Kommunen gjennomfører en kartlegging av friluftsområder, til bruk for planarbeid.  

 

Befolkningens helse er et felles ansvar. Alle har et ansvar for å utvikle et samfunn som fremmer 

helse, og hver enkelt har et ansvar for egen helse.  

 

Vedlegg 
- Oversiktsdokument helsetilstand 

- Handlingsplan 


