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KREFT
PSYKISKE LIDELSER
INAKTIVITET
RUS DIABETES DROPOUT
OVERVEKT
UNGE
ELDREBØLGE
MALARIA

angst depresjoner

SVARTEDAUDEN

KIKHOSTE

SELVMORD

HJERTE-KARSYKDOMMER

KOLS

LUNGEBETENNELSE

2

Levanger kommune
enhet

HVA BLIR FREMTIDENS
FOLKEHELSEUTFORDRINGER?
Utdrag fra kommunedelplan
«Depresjon, angst og rusmiddelmisbruk blir trolig de store
folkehelseutfordringene framover. Den samlede belastingen med
invaliditet og tidlig død som følge av depresjon kommer til å øke, og
psykiske lidelser i 2020 vil være den viktigeste bidragsyteren til den
samla sykdomsbelastinga i vestlige land»

Bunntekst
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• Utdrag fra kommunedelplan
• «
• Det er klare sosiale forskjeller i helse og påvirkningsfaktorer for helse blant Levangers innbyggere,
noe som bl.a. understøttes av funn i Ungdataundersøkelsen (2012). Dette samsvarer med funn i
landet for øvrig.
• Levanger har flere unge uføre enn landet for øvrig.
• Ungdataundersøkelsen (2012) og statistikk fra HUNT viser at psykososiale problemer blant ungdom
er til dels svært utbredt i Levanger, særlig hos jenter. Levanger skiller seg negativt ut på dette
området sammenlignet med andre, sammenlignbare kommuner.
• I likhet med resten av landet har andel av befolkningen med overvekt og fedme i Levanger økt
markant de siste tiårene. Overvekt og fedme er derfor et stort folkehelseproblem for oss, selv om
Levanger, i henhold til HUNT-data, i gjennomsnitt har «Nord-Trøndelags slankeste innbyggere». «

I tillegg:
• Barnehager/skoler mangler «redskaper» for å få i gang inaktive barn/unge og familiene på
fritiden.
• Elever som dropper ut av vgs skulker eller stryker i gym først.
• Elever i vgs med psykosoiale problemer eller overvekt blir ikke oppdaget eller kommer ikke
frivillig og benytter seg av eksisterende tilbud (så som Frisklivsentralens tilbud)

•
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NOEN REDSKAPER HAR VI….eller skal vi få til….
RIKTIG UTMÅLING AV TJENESTER
Terskelen for å søke tjenester er lavere, forventningene større. Hva er realistisk og hvordan
kommunisere dette?

KOORDINERTE TJENESTER
Koordinerende enhet etablert 01.09.14. Stikkord er sammenheng i tjenester, kontinuitet,
samarbeide, planlegging, IP.

FRISKLIVSENTRAL
Tilbud rettet mot overvektsproblematikk, kosthold, røykeslutt og aktivisering i et
motivasjons- og mestringsperspektiv. Viktig i overgangen spesialisthelsetjeneste-kommune
ved f.eks fedmeoperasjoner

SAMHANDLING MED FRIVILLIGHETEN
Mobilisering, arenaer, nettverksarbeide, kunnskap og forskning (egen temaplan)
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