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1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN 
 
Folkehelsearbeidet skal bidra til god helse og bedre levekår i befolkningen. Folkehelse 
handler ikke bare om helse- og omsorgssektoren, men er et mål for all offentlig politikk. God 
helse er en verdi i seg selv og øker muligheten for den enkeltes livsutfoldelse. God helse er 
en ressurs og forutsetning for andre mål, som for eksempel et produktivt arbeidsliv, effektiv 
læring og overskudd til å bidra i frivillig arbeid. Høy sykelighet og lav funksjonsevne medfører 
påkjenninger og kostnader for den enkelte og for samfunnet i form av for eksempel helse- og 
omsorgstjenester, sykefravær og trygd. 
 
Samhandlingsreformen med ny folkehelselov har gitt kommunene forsterket ansvar i 
folkehelsearbeidet. Helse er ikke lenger bare et anliggende for helsesektoren, men en felles 
oppgave for hele samfunnet. Det viktigste vi kan gjøre for å styrke folkehelsearbeidet er å 
legge til rette for at hensynet til befolkningens helse ivaretas på tvers av sektorer. Prinsippet 
om ”helse i alt vi gjør”- og hvordan politikk på alle samfunnsområder påvirker befolkningens 
helse er viktig å synliggjøre, slik at vi sammen kan videreutvikle en folkehelsepolitikk for vår 
tid. 

1.2 Planstatus og virkning 
Folkehelseplan for Snillfjord kommune har status som temaplan/sektorplan i 
kommuneplanen og er ikke juridisk bindende. Den er retningsgivende for kommunens arbeid 
og prioriteringer. Den skal danne grunnlag for innspill til budsjett og økonomiplan.  
 
Selv om tiltak er påført med kostnad og år, vil dette måtte veies opp mot andre tiltak og 
behov, og er således retningsgivende. Dette skal sammenstilles og prioriteres i forbindelse 
med budsjett og økonomiplan. 
 
Planen er oppbygd slik at handlingsplanen skal revideres årlig når det gjelder generelle 
folkehelsetiltak. Disse har egen tiltaksliste. Dette blir beskrevet og politisk behandlet årlig.  

2.0 ORGANISERING AV PLANARBEIDET OG PLANPROSESS 

2.1 Saksgang 
Planarbeidet ble startet opp i et samarbeidsmøte 13.01.2014 hvor kommunalsjef oppvekst 
Åge Røe, rektor ved Hemnskjela oppvekstsenter Elisabeth U. Lervåg, rektor ved Ven 
oppvekstsenter Berit Waldahl, rektor ved Aa oppvekstsenter Vigdis Vuttudal, leder av 
barnevernstjenesten Mona Forren, leder av NAV Ola Sødahl, helsesøster Therese Hynne, 
PPT Ruth Ellen Aune, folkehelsekoordinator Hanne Olden, kommuneoverlege Jimmy Wikell, 
ingeniør for planarbeid Roar Grindvold og leder for helse og omsorg Laila Hjertø deltok.  
Det ble valgt et arbeidsutvalg som skal lede det videre arbeidet med planen. 
 
En rekke frivillige lag og organisasjoner, deriblant frivilligsentralen, ble invitert til 
møte/idèdugnad 19. mars, kun èn person meldte seg på og møtet ble avlyst.  
 
Folkehelseplanen legges ut på høring medio mai, og det er da igjen mulig å komme med 
innspill. Det er mål om å ha endelig vedtak i september 2014. 

2.2 Samarbeidspartnere i planarbeidet 
Plangruppen består av en tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe, med representanter fra 
folkehelsekoordinator, oppvekst og kultur, kommuneplan og helse og omsorg. Fra september 
2014 opprettes folkehelseteam som blant annet vil arbeide videre med planen. 
Folkehelseteam ledes av en politisk valgt leder og består av kommuneoverlege, 
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planingeniør, representanter fra skole/barnehage, kultur, helsestasjonstjenesten, 
fysioterapitjenesten, psykisk helse, frivilligsentralen og idrettsrådet. Folkehelsekoordinator er 
sekretær. 
 
Teamet kan utvides med andre aktuelle personer eller instanser etter behov. Det kan i denne 
sammenheng nevnes at NAV kan være en aktuell samarbeidsinstans, med bakgrunn i 
ansvar og arbeidsoppgaver innen arbeid, trygd og boligsosiale utfordringer. 

3.0 RAMMER FOR PLANARBEIDET 

3.1 Overordnede føringer og lovverk 
I tillegg til gjeldende lover og forskrifter innenfor folkehelsearbeidet, vil også følgende 
dokumenter være styrende for kommunens arbeid med folkehelse og folkehelseplan: 
‐ Meld.st. 34 (2012-2013), Folkehelsemeldingen 
‐ Veileder for kommunale frisklivsentraler, IS-1896 
‐ Samhandlingsreformen 
‐ Nasjonale mål og prioriteringer for 2013, IS-1/2013, rundskriv fra helsedirektoratet 
-Regional folkehelseplan for Sør-Trøndelag 2014 - 2018 

3.2 Relevante kommunale planer 
Folkehelseplanen for Snillfjord kommune vil berøre alle andre planer i kommunen. Dette skal 
forstås slik at folkehelse ikke bare er et begrep i helselovgivningen – det er et begrep i alt vi 
gjør. Ethvert tiltak i skoler, ethvert kulturtiltak og ethvert tiltak i arealplaner og vårt nærmiljø vil 
kunne ha innflytelse på folkehelsen i kommunen. 
Helsehensyn må altså komme inn i all kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven. 
Det gjelder kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og reguleringsplaner. 

3.3 Hva er folkehelsearbeid og god helse 
Definisjoner: 
 
Helse: 
Begrepet helse kan forstås på ulike måter. Tradisjonelt sett har god helse blitt forstått som 
fravær av sykdom, men i senere tid er det blitt mer vanlig å se på god helse som en ressurs, 
eller velbefinnende, som kan gi mennesker styrke til å mestre hverdagens krav. 
 
Folkehelse: 
Befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. 
 
Folkehelsearbeid: 
Samfunnets samlede innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer 
befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, 
eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som 
direkte eller indirekte påvirker helsen. 
 
Helsefremmende arbeid: 
Helsefremmende arbeid er prosessen som setter personer i stand til å få økt kontroll over, og 
forbedre sin helse gjennom å utvikle personlige ferdigheter som gjør dem i stand til å ta valg 
som fremmer helsen. 
 
Forebyggende arbeid: 
Forebyggende arbeid kan deles inn i ulike nivåer: 
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• Primærforebygging innebærer å styrke helsen og hindre at det oppstår sykdom, 
skade eller lyte. 

• Sekundærforebygging handler om å stanse sykdomsutvikling og/eller hindre 
tilbakefall. 

• Tertiærforebygging innebærer å hindre forverring og sikre best mulig liv med den 
helsesvikten som foreligger. Tertiærforebygging faller sammen med begrepene 
habilitering og rehabilitering, og faller utenfor folkehelsebegrepet. 

 
Frisklivssentral: 
Frisklivssentral er en kommunal helse- og omsorgstjeneste med tilbud om hjelp til å endre 
levevaner, primært innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Målgruppen er 
personer som har behov for støtte til å endre levevaner på grunn av økt risiko for, eller 
begynnende utvikling av sykdommer som kan relateres til levevaneområdene. 
Frisklivssentralen har fokus på helsefremmende faktorer og mestring av egen helse. 
 
Sosiale helseforskjeller: 
Sosiale helseforskjeller er helseforskjeller forskning har vist varierer systematisk med 
utdanningsnivå, yrkesgruppe eller inntektsnivå. 
 
Frivillig sektor: 
Frivillig sektor plasserer seg mellom offentlig sektor og privat sektor og utgjør en viktig 
bærebjelke i den norske samfunnsstrukturen. Frivillig sektor kjennetegnes av et mangfold av 
aktiviteter innenfor de fleste samfunnsområder, herunder helse og folkehelse. Frivillig sektor 
omfatter blant annet brukerorganisasjoner, frivillige lag og foreninger, idrettslag m.fl. 

3.4 Avgrensning i folkehelsearbeidet 
Folkehelsearbeid omfatter ikke kurative tjenester i form av klinisk diagnostikk, behandling, 
pleie- og omsorg. Det omfatter heller ikke habilitering/rehabilitering. 

4.0 KARTLEGGING AV FOLKEHELSE I SNILLFJORD KOMMUNE 

4.1 Befolkningssammensetning (Demografi) 
(Tall hentet fra Folkehelseinstituttet, Kommunehelse statistikkbank, SSB 2013) 
 
 
Innbyggere 
 
Ved utgangen av 2013 hadde Snillfjord kommune 982 innbyggere (SSB). Kommunen har 82 
kvinner pr. 100 menn, det vil si et kvinneunderskudd. Forventet levealder er henholdsvis 78 
og 82 år for menn og kvinner, og likt med Sør-Trøndelag for øvrig. 
 
Fødselsraten i Snillfjord er over tid langt lavere enn for resten av fylket og landet. Selv om 
kommunen har topper enkelte år er også disse lavere enn snittet for resten av landet. 
Andelen eldre over 80 er estimert til å være høyere enn i landet som helhet. Befolkning i 
yrkesaktiv alder er 63,7% i Snillfjord mens den for resten av fylket er på 67,9%. Andelen som 
bor alene er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. 
 
Andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er i Snillfjord på 4,6% mens den 
for fylket er 10,1%. Altså en lav andel som i hovedsak er begrunnet i 
arbeidsinnvandring/ekteskapsinngåelser og ikke flyktninge- og asylpolitikk. 
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Befolkningsutvikling 
 
Kommunens innbyggertall har vært synkende de siste åra. Kommunen har en 
befolkningsstørrelse som gjør at små endringer kan gi store utslag fremstilt som andeler. 
Kommunens andel eldre > 80 år er høyere enn kommunegjennomsnittet, med unntak av 
kommunegruppa Snillfjord tilhører. Også andelen yngre eldre er høyt. 
 
Befolkningsutviklingen har vært nedadgående i flere år. Fra 2008 er befolkningen redusert 
med 40 personer. Nærmere beskrevet er folketallsutviklingen et resultat av netto utflytting og 
tilvekst i form av innvandring og fødselsoverskudd.  
 

Figur: Alderssammensetning i Snillfjord kommune 2013 

 

Figur: Framskriving av folketall 2014 - 2040 
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Tabell: Befolkningsprognose fram til 2040 fordelt på alder 
Framskrevet folkemengde, middels 
nasjonal vekst     

2013 2014 2015 2016 2017 2020 2025 2030 2035 2040
                    

0-5 år 42 43 49 58 57 60 60 60 58 56
6-15 år 127 119 112 104 96 90 96 108 109 107
16-66 år 615 619 615 615 620 615 582 564 547 532
67 år eller eldre 198 190 199 199 195 205 232 247 262 280
Totalt innb.tall 982 971 975 976 968 970 970 979 976 975
 
Av framskrivningen ser vi at folketallet vil holde seg relativt stabilt i årene fremover. Det er 
beregnet å gå noe ned i 2014, men deretter holde seg relativt stabilt i årene frem til 2030 - 
2040. Befolkningsframskrivingen gir et bilde av alderssammensetningen i befolkningen fram i 
tid.  Usikkerhetsfaktorene er imidlertid mange.  Likevel framgår det tydelig at andelen eldre 
vil øke betydelig fram til 2040, spesielt aldersgruppen 67 år og eldre. 

4.2 Levekår, utdanning og arbeidsliv 
 
Inntekt, økonomi og utdanning 
 
Ulikheter i forhold til inntekt i en kommune kan være en pekepinn på at det også er sosiale 
helseforskjeller. De siste 30 årene har alle inntektsgrupper i landet fått bedre helse, men 
helsegevinsten har vært størst for personer med lang utdanning og høy inntekt. For 
eksempel har denne gruppen lengre forventet levetid enn personer med lavere utdanning og 
inntekt. Særlig de siste ti årene har helseforskjellene økt. Dette gjelder både fysisk og 
psykisk helse, og både barn og voksne. Utjevning av sosiale helseforskjeller er derfor et 
viktig mål i folkehelsearbeidet 
(Folkehelseinstituttet, 2012). 
 

Høyeste fullførte utdanningsnivå         
                
                
                
Alder, 30-39 år             
andel (prosent)             
    
År   2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Geografi Utdanningsnivå    
Hele landet videregående  42 41 40 39 38 37
  universitet  41 42 43 44 45 46
Sør-Trøndelag videregående  41 40 39 38 37 36
  universitet  45 46 47 48 49 50
Snillfjord videregående  60 63 58 53 56 55
  universitet  20 21 22 26 26 25

 
Det er godt dokumenterte sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og 
helse. En ser at de med høyere utdannelse ofte har bedre helse enn de med lav utdannelse. 
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Vi ser av tabellen at det er langt færre i Snillfjord enn landet for øvrig som har høyere 
utdanning. Det vil si det er større andel som har stoppet etter videregående. 
 
 

Arbeidsledighet           
              
              
15 - 74 år             
andel (prosent)             
              
År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Geografi   
Hele landet 1,3 1,2 1,9 2,1 1,9 1,7 
Sør-Trøndelag 1,5 1,4 2,1 2,1 1,8 1,6 
Snillfjord 1,7 1,1 1,7 1,4 1,3 0,7 

 
Snillfjord skiller seg ut som den kommunen i Sør-Trøndelag med lavest arbeidsledighet. Kun 
0,7% av arbeidsstyrken er arbeidsledig, noe som plasserer kommunen som nummer 12 i 
landet. 
 

Uføretrygdede         
            
            
Alder 18 - 66 år           
Kjønn samlet           
andel (prosent)           
            

År 
2006-
2008 

2007-
2009 

2008-
2010 

2009-
2011 

2010-
2012 

Geografi   
Hele landet 9,7 9,6 9,5 9,4 9,4 
Sør-Trøndelag 9,9 9,8 9,7 9,8 9,9 
Snillfjord 10,4 11 11,7 12 12,1 

 
Uføregraden ligger på ca. 12%, litt over gjennomsnittet i fylket. Dersom man går nærmere 
inn i tallene er det få personer i de laveste aldersgruppene (18 – 29).  
 

Median inntekt (husholdninger)     
              
              
              
median inntekt             
    
År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Geografi   
Hele landet 339000 365000 392000 397000 411000 431000 
Sør-Trøndelag 332000 354000 380000 386000 402000 423000 
Snillfjord 300000 332000 375000 356000 380000 395000 

 
 
Et annet nyttig mål i relasjon til sosial ulikhet kan være prosentdel i befolkningen med lav 
inntekt. Lav inntekt øker sannsynligheten for dårlig selvopplevd helse, sykdom og tidlig død. 
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Barn av eneforsørgere     
          
          
Under 45 år         
andel (prosent)         
          

År 
2007-
2009 

2008-
2010 

2009-
2011 

2010-
2012 

Geografi 
Hele landet 15,9 15,9 15,9 15,8 
Sør-
Trøndelag 15,7 15,7 15,6 15,4 
Snillfjord 12 11 10,8 10,4 

 
 
Å være eneforsørger kan også ha sammenheng med inntekt, da dette for mange kan føre til 
en økonomisk belastning. Dette kan igjen ha sammenheng med helse. Andelen barn med 
enslig forsørger er lavere enn i landet som helhet. 

4.3 Folkehelseprofil i Snillfjord kommune 
For å kunne drive et kunnskapsbasert folkehelsearbeid, krever folkehelseloven og forskrift 
oversikt over helsetilstanden (FOR-2012-06-28-692,) at kommunene utarbeider et 
oversiktsdokument over helsetilstanden i kommunen. Oversikt over helsetilstanden skal peke 
på utfordringene i samfunnet og stake ut en retning for folkehelsearbeidet. Dokumentet skal 
inneholde informasjon om bl.a. befolkningssammensetning, oppvekst og levekårsforhold, 
fysisk, biologisk og kjemisk miljø, helserelatert adferd og helsetilstand. 
 
Folkehelseprofil 2014 er vedlagt som vedlegg 2. De viktigste funnene er kommentert i 
planen. 
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Figur: Helsens påvirkningsfaktorer (etter Whitehead og Dahlgren); viser hvordan helsens påvirkningsfaktorer legger seg utenpå 
hverandre med de individuelle livsfaktorene nærmest individet, sosiale nettverk samt leve- og arbeidskår som mellom liggende 
faktorer og de generelle økonomiske, kulturelle og miljømessige betingelser i den ytterste sirkelen.1 

 

4.4 Noen trekk ved Snillfjord kommunens folkehelse per januar 2014 
Temaområdene er valgt med tanke på mulighetene for helsefremmende og forebyggende 
arbeid. Indikatorene tar høyde for kommunens alders- og kjønnssammensetning, men all 
statistikk er også tolket i lys av kunnskap om lokale forhold. 
 
Om befolkningen 

• Andelen eldre over 80 år i 2020 er estimert til å være høyere enn i landet som helhet. 
• Andelen som bor alene er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. 

 
Levekår 

• Andelen med videregående eller høyere utdanning er forskjellig fra landsnivået. I 
Snillfjord er det flere som stopper utdanningen etter videregående.  

• Kommunen er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet når det gjelder andelen 
barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt. Lav inntekt defineres her som 
under 60 % av nasjonal medianinntekt. 

• Andelen barn med enslig forsørger er lavere enn i landet som helhet. 
•  

Skole 
• Andelen 10.-klassinger som trives på skolen er ikke entydig forskjellig fra andelen i 

landet som helhet.  
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Helse og sykdom 
• Forventet levealder for menn er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. 
• Andelen med psykiske symptomer og lidelser er lavere enn i landet som helhet, 

vurdert etter data fra fastlege og legevakt. 
• Utbredelsen av hjerte- og karsykdommer er ikke entydig forskjellig fra landsnivået, 

vurdert etter sykehusinnleggelser. 
• Sykdommer og plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet ser ut til å være mer 

utbredt enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. 
• Tykk- og endetarmskreft ser ikke ut til å være entydig forskjellig fra landsnivået, 

vurdert etter antall nye tilfeller. 
• Det er en høy forekomst av diabetes type 2 sammenlignet med andre kommuner. 

 

Tabell over DRG-poeng pr. 1000 innbyggere fordelt på diagnosegrupper 
 
Antall DRG-poeng er et mål på antall episoder (innleggelser og polikliniske konsultasjoner) 
hvor det er tatt hensyn til hvor ressurskrevende hver episode i gjennomsnitt er.  
 DRG poeng pr 1000 innbyggere i 2012 
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 1: Kreftsykdommer 26,5 26,5 20,2 24,1 23,2 33,3 21,3 27,2 

 2: Hjerteinfarkt og andre smerter i 
brystkassen 

13,4 13,4 13,2 6,7 13,3 23,4 14,6 13,7 

 3: Lungebetennelse 9,4 9,7 5,9 5,0 11,3 8,0 13,0 6,1 

 4: Sykdommer i nyrer, urinblære og prostata 12,2 12,9 10,5 8,8 11,4 21,9 16,0 13,6 

 5: Sykdommer i hjerte og blodårer, ekskl 
hjerteinfarkt og hjerneslag 

16,2 17,2 16,6 27,5 13,7 12,7 32,1 17,7 

 6: Smerter i buk/bekken 1,7 1,7 1,5 0,0 2,1 2,3 2,0 2,4 

 7: Sykdommer i nervesystemet inkl hjerneslag 14,8 15,7 20,1 10,3 14,8 8,5 20,2 17,9 

 8: Sykd i luftveiene, unntatt lungebetennelse 9,3 8,1 5,2 1,6 5,7 0,0 12,7 8,7 

 9: Sykdommer i fordøyelsessystem 17,3 17,9 22,2 12,7 12,9 0,0 16,0 17,9 

10: Sykdommer i muskler og ledd 26,5 30,9 33,0 29,7 26,5 36,3 42,7 40,3 

11: Diabetes inkl komplikasjoner 2,1 2,4 2,9 0,6 0,0 0,0 0,0 2,1 

12: Akutt skade hofte/lår ‐ ikke kirurgi 0,4 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 

13: Akutt skade hofte/lår ‐ kirurgi 6,1 6,6 7,7 6,6 4,6 0,0 11,8 8,5 

99: Andre pasientgrupper 111,1 116,2 104,3 86,0 126,1 103,6 132,7 111,9 
 
Tabellen viser de samme tendenser som Folkehelsebarometeret for 2014. 
 

4.5 Idrett, kultur og friluftsliv 
 
Frivillige lag og organisasjoner bidrar til et allsidig kulturtilbud. Det kan nevnes revy, ski, 
orientering, fotball, annen idrett sommer og vinter, kjentmannsposter, skyttermiljø, 4H, 
motorklubb, slektsgransking, helselag osv. Besøk ved kjentmannspostene gir en fantastisk 
opplevelse av naturen i Snillfjord. Våre frivillige lag og organisasjoner bidrar til et meget rikt 
fritidstilbud spesielt for unge. I alt er det ca. 60 lag og organisasjoner i kommunen.  
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Krigsminnemuseet på Hemnskjela viser historien fra krigens dager. Kommunen har 
kulturskoletilbud, folkebibliotek og deltar i satsningen på den kulturelle spaserstokken. 
 
Kartlegging av friluftsområder viser at kommunen har mye å by på for de som ønsker å røre 
på seg, både til sjøs og i fjellet. Kommunen har ca. 290 km med strandlinje og store skog- og 
fjellområder til ski- og turgåing. I de senere år er kommunen også blitt attraktiv i forhold til 
fjellklatring. 

4.6 Barn og unge – en god start i livet 
Snillfjord kommune har 3 barnehager med hhv. 7, 10 og 12 barn hvorav de fleste benytter 
deltidsplasser. Barnehagedeltakelsen blant barn i alderen 0 – 5 år er på 73 %, den laveste i 
Sør-Trøndelag. Barnehagene er organisert sammen med skoler i oppvekstsenter.  Rektor er 
enhetsleder for hele oppvekstsenteret. For tiden har alle enhetsledere lærerutdanning, men 
alle oppvekstsentra har en assisterende leder med førskolelærerkompetanse. Gjennom dette 
legges grunnlag for en god sammenheng i barnas opplæringsløp. Kommunen har likevel lav 
dekning av førskolelærere i barnehagene. Det er en høy grad av trivsel for barna i 
oppvekstsentra og ulegitimert fravær forekommer ikke i skolen. 
 
Kommunen ligger høyt når det gjelder andel elever med enkeltvedtak om spesial-
undervisning. Det har de siste to år vært en sterk nedgang i denne andelen (fra 17,6 % i 
2011/12 til 12 % i 2013/14). Det ligger likevel godt over fylkesgjennomsnittet. Hovedvekten 
av enkeltvedtak om spesialundervisning ligger på mellomtrinnet /5.-7. årstrinn), og en 
spesiell tendens i Snillfjord er at andelen jenter er høyere enn gutter. 
 
Grunnleggende lese- og regneferdigheter skal være sentrale satsningsområder, spesielt de 
første skoleårene. Resultater fra nasjonale prøver skoleåret 2013/14 viser at 22,2 % av 
elevene på 5. årstrinn skåret på mestringsnivå 1 (under bekymringsgrensen) i lesing, i 
regning 5. årstrinn skårer 25 % av elevene på mestringsnivå 1. Resultatene vil variere mye 
fra år til år i så små elevgrupper som vi har i Snillfjord. Derfor får kommunen lett både gode 
og dårlige resultater. For eksempel fikk 9. trinn 2013/14 landets beste resultat på Nasjonale 
prøver innenfor regning.  

4.7 Oppsummering av folkehelseutfordringer i Snillfjord kommune 
Statistikk i folkehelsesammenheng må sees på som hovedtrender, og suppleres med lokal 
informasjon og kjennskap til befolkningen, samt kompetanse om faktorer som påvirker 
befolkningens helse. Det er viktig å være klar over at det er utfordringer med statistikk der 
det er få personer i utvalget. 
 
Sett ut fra folkehelseprofilen for Snillfjord kommune ligger kommunen bedre an enn 
landsgjennomsnittet på følgende områder: 
 

- det er mindre arbeidsledige 
- færre barn av enslige forsørgere, 
- andelen med psykiske symptomer og lidelser er lavere enn i landet som helhet, 

vurdert etter data fra fastlege og legevakt. 
 
Når det gjelder folkehelseutfordringer for Snillfjord kommune, sett ut fra folkehelseprofilen, er 
det flere uføretrygdede under 45 år enn landsgjennomsnittet. Går man nærmere inn i tallene 
viser disse at det er få personer i aldersgruppen 18 – 29 år, noe som er positivt i forhold til 
dagens utfordringer med unge som faller utenfor skole og arbeidsmarked. 
 
Plager og sykdommer knyttet til muskel og skjelettsystemet er høyere enn 
landsgjennomsnittet. Forklaringer her kan være at Snillfjord kommune tradisjonelt har hatt et 
næringsliv basert på hardt fysisk arbeid både for kvinner og menn. Andre forhold kan ha 
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sammenheng med den tilsynelatende gode psykiske helse hos befolkningen. Det man bærer 
med seg av psykiske plager gir seg ofte utslag i kroppslige plager.  
 
Det er almen oppfatning hos administrasjonen at Snillfjord kommune ikke har noen rus- 
og/eller narkotikamiljø blant barn og unge. Enkelte tilfeller finnes nok, men ikke etablert i 
gjengmiljø. For øvrig er det gjort få undersøkelser blant barn og unge om hvordan de 
egentlig har det i hverdagen. Denne informasjonen er det viktig å få tak i, for å kartlegge og 
vurdere tiltak som kan bedre trivsel og psykisk helse blant barn og unge, samt forebygge rus 
og kriminalitet. Barn og unge er en prioritert målgruppe innen folkehelsearbeidet og et godt 
oppvekstmiljø er avgjørende for å lykkes. Engasjement og trygge møteplasser der barn og 
unge kan delta skaper og opprettholder aktive lokalsamfunn. Kommunen bør legge til rette 
for inkluderende møteplasser uten barrierer for deltakelse. For kommunen blir det viktig å 
samarbeide med og utløse de ressursene som ligger i frivillig sektor og familiene. 
 
I følge Helsedirektoratet (Mld.st.34, 2013 Folkehelsemeldingen), har den norske 
befolkningen god helse. Levealderen øker, det har vært betydelig reduksjon i for tidlig død av 
hjerte- og karsykdommer de siste tiårene, og undersøkelser av egenrapportert helse tyder på 
at helsetilstanden i den voksne befolkningen i hovedsak er god. 
 
Utviklingen i helsetilstanden henger nøye sammen med en rekke utfordringer knyttet til 
røyking, kosthold, fysisk aktivitet, overvekt og psykisk helse. Dette gjør at den positive 
utviklingen kan trues. Derfor er det viktig at sentrale, regionale og kommunale myndigheter 
går sammen om arbeidet for å fremme folkehelsen og endre levevaner hos befolkningen i 
positiv retning. Målet er flere leveår med god helse i befolkningen og mindre helseforskjeller 
mellom sosiale lag, etniske grupper og kjønn. 
 
Regional folkehelseplan for Sør-Trøndelag er utformet som en håndbok i folkehelsearbeid. 
Håndboken er resultatet av en omfattende prosess med mange deltakere. Denne prosessen 
har ledet til at man har valgt å ta fatt i noen utfordringer og valgt noen strategier. 
 
Utfordringene man tar fatt i setter fokus på barn og unge og nærmiljø og stedsutvikling. 
Planen peker på 4 utfordringer, nemlig kompetanse/kunnskap, medvirkning/inkludering, 
organisering/system og ressurser. For hver av disse er det laget 2 strategier som er innrettet 
mot de 2 prioriterte innsatsområdene.  
 
Det virker fornuftig å sette inn ressurser på enkeltområder fremfor å jobbe hardt på alle 
samtidig. Ressursene rekker ikke til alle. Snillfjord kommune jobber aktivt med nærmiljø og 
stedsutvikling og bør også sette fokus på barn og unge.  
 
Folkehelsearbeidet skal utføres av alle på tvers av fag, forvaltningsnivå, frivillige, 
utdanningsinstitusjoner og næringsliv m.v. Det er mange aktører som berøres og har et 
ansvar i arbeidet.  

4.8 Organisering av folkehelsearbeidet i Snillfjord kommune 
Folkehelsearbeidet har til nå vært preget av at det ikke har vært en fast stilling til dette 
arbeidet. Fra og med 2014 har kommunen 20% stilling til koordinering av arbeidet. Det 
nedsettes et folkehelseteam som skal ha jevnlige møter gjennom året. 
 
Kommunen skal jobbe etter de samme strategier som Regional folkehelseplan for Sør-
Trøndelag og i samarbeid med de aktører som der er redegjort for. 
 
Kommunen forplikter seg til å sette i verk konkrete tiltak, som er beskrevet i en årlig 
handlingsplan. Det er laget mandat for folkehelseteamet, vedlegg nr. 1. 
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Kommunen skal også forankre folkehelsearbeidet i kommuneplanen og i alle sektorer i egen 
organisasjon. Kommunen skal utvikle samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner for å 
løse lokale folkehelseutfordringer. 

5.0 INNSATSOMRÅDER OG STRATEGIER 
Kommunen skal jobbe videre med allerede etablerte tiltak. Ut over dette skal 
satsningsområdene være spesielt innrettet mot barn og unge og utvikling av gode 
nærmiljøer/stedsutvikling.  
 

1. Gjøre folkehelsearbeidet kjent og skape engasjement blant politikere og fagfolk 
innenfor de ulike sektorene. 

2. Kompetanseheving for alle impliserte. 
3. Bedre kommunikasjonen med befolkningen, effektivisere informasjonsinnsatsen. 
4. Etablere forpliktende samarbeid med de ulike aktørene i folkehelsearbeidet. 
5. Tilrettelegge for erfaringsutveksling mellom aktørene. 
6. Utvikle handlingsprogram for de prioriterte innsatsområdene. Sikre ressurser til 

iverksetting. 
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6.0 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2015   
   
 
TILTAK DELTAKERE HVORDAN ESTIMERT 

KOSTNAD 
Informasjon og 
kunnskapsheving 

Politikere, 
medlemmer av 
folkehelseteam, 
kommunalsjefer og 
enhetsledere 

Deltakelse i regionale 
informasjonsmøter og 
konferanser 

 
Kr 60.000,- 

Kompetansenettverk Folkehelsekoordinator Fylkesnivå, regionnivå Kr 10.000,- 
Informasjon og 
kommunikasjon til 
innbyggerne 

Folkehelsekoordinator Delta i sentral utvikling, 
lokal tilpassing 

 
Kr 40.000,- 

Utrede mulighet for 
forpliktende 
samarbeidsordninger 
med frivillige aktører 

Arbeidsgrupper 
oppnevnt av 
folkehelseteamet  

Møtevirksomhet, lage 
avtaler for gjensidig 
forpliktende samarbeid, 
barn og unge skal delta 

 
Kr 30.000,- 
 

Undersøkelse rettet mot 
barn og unges 
oppvekst- og levekår 
(B/U) 

Arbeidsgruppe 
oppnevnt av 
folkehelseteamet 

Spørreundersøkelse  
Kr  

Utrede tiltak på 
bakgrunn av resultatet 
av undersøkelse B/U 

Folkehelseteamet Lage plan som 
innarbeides i budsjett 
2016 

 
Kr 0,-  

Utrede muligheter for 
utnyttelse av omlegging 
Fv 714 og 
vindkraftutbygging med 
tanke på tilrettelegging 
av friluftsområder, også 
for handicappede 

Arbeidsgruppe 
oppnevnt av 
folkehelseteamet i 
samarbeid med 
planenheten 

Intern utredning som 
skal innarbeide 
mulighetene i løpende 
planarbeid og fremtidige 
budsjetter 

 
Kr 0,-  

Mulighetsstudie for 
Krokstadøra  

Deltakelse fra 
folkehelseteamet 

Sikre bred deltakelse  Kr 0,- 

Hvordan motvirke 
bompengeinnkrevingens 
negative innvirkning på 
barn og unges mulighet 
til å delta i aktiviteter 

Arbeidsgruppe 
oppnevnt av 
folkehelseteamet 

Kartlegges i 
undersøkelse B/U. 
Utredes og legges frem 
med forslag til tiltak 

 
Kr 0,- 
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Vedlegg nr. 1. Mandat for folkehelseteam 
 
Forslag til mandat for kommunalt tverrsektorielt folkehelseteam, 
Snillfjord kommune 
 
Kommunens samfunnsoppdrag: 
 
Kommunens skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler 
kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og 
tjenesteyting. 
 
Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltakelse i 
planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor. 
 
Kommunen skal 

• fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold 
• bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse 
• bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller 
• bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning 

på helsen 
 
Folkehelseplanen skal være en løpende aktiv plan som skal endres med endrede 
forutsetninger uavhengig av planperiode. Det er derfor viktig å ha en arbeidsgruppe 
med kvalifiserte mennesker som kan korrigere retning og tiltak underveis i 
planperioden. Det nedsettes derfor et folkehelseteam til å ivareta dette arbeidet. 
 
Overordnet mål for tverrsektorielt folkehelsearbeid: 
 

• Ta valg for å gi arbeidet en retning 
• Prioritere innsatsen for å oppnå resultater 
• Jobbe sammen for å utnytte hverandres styrke 
• Snakke et språk som når frem til de vi vil nå 
• Ha mot til å handle for folkehelsen 

 
Oppgaver for folkehelseteamet: 
 

• Skaffe kunnskap om innbyggernes helsetilstand og hva som påvirker den.  
• Arbeide tverrfaglig med og koordinere tiltak som fremmer god helse og 

utjevner sosiale helseforskjeller i kommunen. Utgangspunktet bør være tiltak 
som imøtekommer folkehelseutfordringene.  

• Bidra til etablering av gode evalueringsrutiner for det kommunale 
folkehelsearbeidet. 

• Fungere som referansegruppe for folkehelsekoordinator. 
• Fungere som bindeledd mellom de ulike nivåene i kommunen og det politiske 

miljøet. 
• Ha en aktiv rolle ovenfor frivillige lag og foreninger. 
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• Ved behov, etablere prosjektgrupper som får ansvar for gjennomføring av 
prosjekter og tiltak som iverksettes. 

• Delta på regionale samlinger for folkehelse 2 ganger pr. år. 
• Utarbeide årlig forslag til handlingsplan. 

 
Medlemmer: 
 
Folkehelseteamet vil ivareta det tverrsektorielle perspektivet med barnehage, skole, 
kultur, plan og friluftsliv, frivillighet, helse og eldre/funksjonshemmede. I tillegg er det 
viktig å ha med ordføreren da tenkningen og arbeidet med folkehelsearbeid er både 
administrasjon/ledelse og i stor grad politikk. Teamet består av: 
 

- Ordfører (leder) 
- Folkehelsekoordinator 
- Fagansvarlig plan 
- Kommuneoverlege 
- Representant fra skole/barnehage 
- Representant fra kultur 
- Helsesøster 
- Fysioterapeut 
- Leder for Psykisk helse 
- Representant for frivillige organisasjoner (gjerne en fra hver grend) 

 
Møtefrekvens: Avklares av medlemmene i første møtet. 
 


