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Visjon: 

«Det gode liv der elevene møtes» 

 

Verdier: 

Nærhet 

Engasjement 

Synlighet 

 

3 satsningsområder: 
 

 

LEVE LÆRE         SKAPE 

Nes kommune 



Samhandling for et  

friskere Norge 
 

2008 
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Region/ 

Universitets 

sykehus 

Lokalsykehus 

DPS 

Kommunehelsetjenesten 

er ”grunnmuren”,  

>90% av 

helsetjenestebehovet 

Omsorgsboliger /sykehjem 

Fastlege 

Hjemmetjenester 

Petter Schou, Fylkeslege Oslo og Akershus 



Samhandlingsreformen   
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Fremme helse og                              

forebygge sykdom 

Helhetlige og                                    

sammenhengende tjenester 

Nær der folk bor –                                        

i kommunene 
 

 



Mål 

• Satsning på helsefremmende og forebyggende tiltak                                                    

     (folkehelsearbeid) 

• Ansvarliggjøring i forhold til egen helse hos den enkelte 

• Fokus på opplæring, mestring og forebygging 

• Mer vekt på lavterskeltilbud, komme tidlig inn, og 

avverge/forebygge utvikling av kronisk sykdom 

• Folk skal få et bedre helsetilbud nærmere der de bor 

• Større grad av bruker og pårørende involvering 
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  Folkehelsemeldinga 
 

    God helse – Felles ansvar 

2013 



10-90 regelen 

Skole 

Arbeid 

Personlig livsstil 

Familie og nettverk Sosial trygghet 

Bolig 

Samfunnsforhold 

 

Kilde: 10-90-REGELEN (Wildavsky 1977)  

Kultur 

Miljø 

Planmyndighet 

Frivillighet 

Barnehage 

Nes kommune 



Bygge på kunnskap, helsestatistikk 

Dahlgreen og Whitehead, 1991  





• Meld. St. 26 (2014–2015)  

     Melding til Stortinget 

 

  Fremtidens  

      primærhelsetjeneste 

              – nærhet og helhet 
 

 

Primærhelsemeldinga 



• Barn og unge 

• Psykisk helse og rus 

• Habilitering og rehabilitering 

• Forsterkede tiltak omsorg 2020 

• Kronisk syke og brukere med store og sammensatte 

behov 

• Egne kapitler om tjenester til utsatte for vold og 

seksuelle overgrep, innvandrere, innsatte i fengsel 

• Tannhelsetjenester 

Særlige satsinger 

 



• Egen ungdomshelsestrategi 

• Revisjon av forskrift om helse- 

    stasjon og skolehelsetjenesten 

• Nasjonal faglig retningslinje for  

     helsestasjon og skolehelsetjenesten 

• Samarbeid mellom flere departementer 

     om utsatte barn og unge mellom 0-24 år 

Tiltak – barn og ung 



• Samlokalisering og team 

• Ikke med utgangspunkt i diagnose, men funksjon 

• Primærhelseteam 

• «Oppfølgingsteam» 
 

• En helse - og omsorgstjeneste 
 

• Psykisk helse og rus godt integrert 
 

• Bruker og pårørende medvirkning 
 

• «Pakkeforløp» – helhetlig pasientforløp 

 

En helhetlig tjeneste 



Folkehelsebarometer for Nes 



















De fleste i Nes: 

 

• lever gode liv 

• opplever å trives og ha god helse 

• er fornøyd med tjenestetilbudene i Nes  

 

Nes kommune har mange gode kvaliteter å tilby 

sine innbyggere med hensyn til natur, kultur, 

fritidsaktiviteter og næringsutvikling 

 

Nes - samfunnet 



• Satsning på Folkehelsearbeid 

• Friluftsliv, kultur, frivillighet, aktivitetstilbud 

• Oversiktsarbeidet gir grunnlag for beslutninger 

• Frisklivssentral – videreutvikles og bygges ut med flere tilbud, 

og styrke lærings- og mestringsdelen 

 

• Strategi barn og unges oppvekstsvilkår 

• Hjelpe familier som trenger bistand mye tidligere 

 

• Rullering av Helse og velferdsplan 
 

Hvor er vi i Nes? 



• Fange opp familier (barn og unge) som har utfordringer, 

og gi dem den bistand de trenger 

• Vi trenger flere «lavterskeltilbud» for opplæring, råd og 

veiledning  (for eksempel større kapasitet på 

Frisklivssentral og lærings - og mestringssenter) 

• Nesbuen dør av kreft, hjerte-kar sykdommer, KOLS og 

ulykker 

• I tillegg sliter  flere med, diabetes, psykiske lidelser og 

rusproblematikk, samt muskel-skjelettplager. 

• Obs – Infeksjonssykdommer 

• Boliger til ulike grupper 

Utfordringer i Nes 



God livskvalitet – bedre folkehelse  

Bomiljø 

Arbeidsliv 

Nærmiljø   

Lokalsamfunn 

28 



• Som nesbu- hva trenger du, og hva må du gjøre, for å forebygge sykdom 

og ivareta egen helse? 

 

• Fremtidens brukere og pasienter skal i større grad gis mulighet til å ta 

egne valg, medvirke og påvirke. Dette betyr også et større medansvar 

for egen helse og behandlingsløp. 

     Hvordan ønsker  du at vi løser det sammen? Hva kan du gjøre selv,  

     og hva bør vi gjøre?  

 

• Pårørende og frivillige skal få en større og tydeligere plass i helse og 

velferdstjenesten.  

     Hvordan ønsker du at vi løser det sammen? Hva kan du gjøre selv, 

     og hva bør vi gjøre?                       

Gruppeoppgaver: 


