
 
 

 
 

Folkehelseoversikt 2022-2026

Utgave 10.12.2021 

16.2.11.2014 



2 
 

 

1 Innhold 
 

2 Innledning ........................................................................................................................................ 3 

3 Bakgrunn og forankring ................................................................................................................... 4 

3.1 Forankring i kommuneplanens samfunnsdel .......................................................................... 4 

3.2 Sammenheng med øvrige planer ............................................................................................ 4 

3.3 Regelverk – Lovgrunnlag og føringer ....................................................................................... 5 

4 Oversikt over folkehelsen på Nesodden ......................................................................................... 5 

4.1 Generelle påvirkningsfaktorer for helse .................................................................................. 8 

4.2 Innbyggernes helsetilstand i Nesodden kommune ................................................................. 9 

4.3 Utjevning av sosiale forskjeller .............................................................................................. 10 

4.4 Nærmiljø og møteplasser ...................................................................................................... 11 

4.5 Kultur og fritid ....................................................................................................................... 11 

4.6 Frivillige organisasjoner ......................................................................................................... 11 

4.7 Psykisk helse og rus ............................................................................................................... 12 

4.8 Fysisk aktivitet ....................................................................................................................... 13 

5 Tiltaksdel........................................................................................................................................ 14 

5.1 Tiltaksplan og framtidens behov – innsatsområder og mål .................................................. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkehelseoversikt 2022-2026 



3 
 

2 Innledning 
 
Kommunens visjon er «Sammen skaper vi det gode livet». Kommunen, både som samfunn og 
organisasjon, skal kjennetegnes ved verdiene: bærekraftig, fremtidsrettet, likeverdig og åpen. 
Formålet med folkehelseplanen er at den skal bidra til en samfunnsutvikling i Nesodden  
kommune som fremmer gode oppvekstsvilkår for barn og unge, forebygger sykdom og skader, og 
utvikle et samfunn som legger til rette for sunnere levevaner, fremmer sosialt fellesskap, trygghet, 
inkludering og velvære. Dette krever langsiktig innsats, samt tverrfaglig og tverrsektoriell tilnærming 
fra kommunens side. Folkehelseplanen skal legge til rette for å bedre folkehelsen i Nesodden 
kommunen, ved å legge gode rammer for kommunens tverssektorielle folkehelsearbeid. Det er viktig 
å legge til rette for et folkehelsearbeid som er kunnskapsbasert, tverrfaglig, systematisk og basert på 
medvirkning. 
 
Folkehelseloven definerer kommunenes ansvar og oppgaver innenfor området. Et systematisk 
folkehelsearbeid tilpasses plan- og bygningslovens fireårige syklus for planarbeid i kommunene. 
Folkehelseloven gir kommunene ansvar for å ha oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. 
Ut fra oversikten identifiseres kommunens utfordringer og ressurser, dette gir grunnlag for 
planlegging og tiltak.  
 
I loven om folkehelsearbeid defineres folkehelsebegrepet som: 
 

• Folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning  

• Folkehelsearbeid: samfunnets 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 

 
På Nesodden gjøres det mye positivt som er helsefremmende og som bidrar til gode levekår. Dette 
arbeider er sektorovergripende.  Ansvaret for kommunens folkehelsearbeid har kommunen som 
sådan, dvs. ikke et bestemt kommunalområde. Mange av kommunens virksomheter jobber bra og 
målrettet med folkehelsetiltak. Alle kommunalområdenes helseansvar synliggjøres i denne planen. 
Kommunen skal utvikle en god oversikt over befolkningens helsetilstand og en helhetlig evaluering av 
de mange tiltakene.  
 
Denne folkehelseplanen skal være en overordnet plan for å bidra til en samfunnsutvikling som 
fremmer folkehelse i alle kommunens virksomheter. Planen skal også gi føringer og vise retning for 
prioriteringer i folkehelsearbeidet og sikre samhandling på tvers i hele kommunen.  
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3 Bakgrunn og forankring 

3.1 Forankring i kommuneplanens samfunnsdel 
 
Visjonen vår «Sammen skaper vi det gode livet» legger føringer for at vi skal strekke oss mot god 
livskvalitet og god helse for innbyggerne i Nesodden kommune. Befolkningens helse og livskvalitet 
utvikles i lokalsamfunnet der folk leker, lærer, arbeider, pleier fritid og bor gjennom hele livet. En god 
steds- og samfunnsutvikling bedrer innbyggernes levekår og gjør det enklere for folk å ta 
helsefremmende valg.  Kommuneplanens samfunnsdel har fem fokusområder med underliggende 
innsatsområder. Fokusområdene «Fremtidsrettet levemåte» og «Fremtidsrettet demokrati» 
inneholder mange viktige elementer og mål knyttet til folkehelsen.   
 
Disse målene er: 

• Høyt engasjement i befolkningen  

• Et levende lokalsamfunn 

• Inkludering og tilrettelegging for alle 

• Utjevnede sosiale forskjeller 

• Godt boligsosialt arbeid 

• En sunn befolkning med en livsstil som bidrar til god helse 

• Bevaring av kommunens friluftsmuligheter 

• Gode møteplasser, gode arenaer for kulturopplevelser og idrettsaktiviteter 

• Gode og tilpassede tjenestetilbud 

• Gode helse- og omsorgstjenester for alle 

• Gode skole- og barnehagetilbud 

• En mangfoldig og sterk frivillighet 

• God medvirkning med åpenhet og dialog. Innbyggere, tjenestebrukere, organisasjons og 
næringsliv kommer med innspill og påvirker Nesoddens utvikling i alle ledd 
 

3.2 Sammenheng med øvrige planer 
 
Folkehelse inngår som en viktig del av en rekke fagområder. Overordnet folkehelseplan skal ligge til 
grunn for arbeidet med ny planstrategi. Et av kommunens viktigste verktøy i folkehelsearbeidet er 
det langsiktige og strategiske arbeidet som gjøres i kommuneplanens samfunnsdel med 
underliggende planer. Alle kommunens virksomheter arbeider med folkehelse på ulike måter innen 
sine ansvarsområder.  
 
Flere av målene som er beskrevet som kommunens folkehelsemål drøftes hovedsakelig i andre 
planer. For eksempel drøftes: 

• Oppvekstplan 2025. Planen er fremtidsrettet og tar for seg hovedområdene for barns 
oppvekst. 

• Å mestre.  Plan for overgangen fra barnehage til skole og skolefritidsordning 2017-2021. 

• Boligsosial plan 2020 – 2027. Formålet med en boligsosial plan er å ha et grunnlag for 
kommunens boligsosiale arbeid.  

• Alkoholpolitisk plan er et strategisk dokument som angir mål, retningsvalg og tiltak for det  
alkoholpolitiske arbeidet i Nesodden kommune. 

• Plan for psykisk helse og rus 2019-2023.  

• Strategi for aldersvennlig stedsutvikling og universell utforming.  

• Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014 – 2025.  
 

https://www.nesodden.kommune.no/_f/p1/i3abc62aa-22d9-4c82-bb23-b985fc26523b/kommuneplanens-samfunnsdel-2018-2042-endelig-utgave-etter-vedtak-kst.pdf
https://www.nesodden.kommune.no/_f/p-1/i7c77938c-419c-49eb-8c0d-b6bfbb0aacb2/oppvekstplan-vedtatt-i-kst.pdf
https://www.nesodden.kommune.no/_f/p1/ic07e7b74-6ede-444f-b6a6-3638ffde0545/a-mestre-plan-for-overgangen-fra-barnehage-til-skole-og-skolefritidsordning-i-nesodden-kommune-2017-2021.pdf
https://www.nesodden.kommune.no/_f/p1/i38969aea-3b7a-41d9-ae59-cbfa659ff4d1/boligsosial-plan-2020-2027-vedtatt-i-kst-november-2021.pdf
https://www.nesodden.kommune.no/_f/p1/i35b0ff77-1227-40b1-9585-d44daee04792/alkoholpolitisk-plan-2020-2023-vedtatt-kst-17062020.pdf
https://www.nesodden.kommune.no/_f/p1/i7cbf91dd-a98e-49f9-8bcb-6203077427dd/plan-for-psykisk-helse-og-rus-2019-2023-vedtatt-190619.pdf
https://pub.framsikt.net/plan/nesodden/plan-60cb3b31-dc86-4a45-8b60-a73802384d14/#/
https://www.nesodden.kommune.no/_f/p1/i79b6e647-7a4a-40bb-9308-d6a37ad5af2a/plan_for_fysisk_aktivitet.pdf
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3.3 Regelverk – Lovgrunnlag og føringer 
 

Folkehelseloven § 1 forteller at formålet med loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer 

folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. En bred samfunnsmessig tilnærming innebærer 

at det tas hensyn til påvirkningsfaktorer i alle samfunnssektorer i tråd med prinsippet om «helse i alt 

vi gjør». 

Loven sier også at kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og positive og 

negative faktorer som kan påvirke dette. Oversiktarbeidet skal ha særlig søkelys på utviklingstrekk 

som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problem eller ulikheter.  

Folkehelsemeldingen fra Stortinget: God helse – felles ansvar gir regjeringen tre mål for landets 
folkehelsearbeid: 
 

• Norge skal være blant de tre landene i verden som har 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. 
 
Regjeringen ønsker å videreføre og videreutvikle et effektivt, systematisk og langsiktig 
folkehelsearbeid. En viktig del av dette er å skape et trygt samfunn og fremme helsefremmende valg. 
Det er særlig på disse områdene regjeringen ønsker å forsterke innsatsen:  
 

• Tidlig innsats for barn og unge 

• Forebygging av ensomhet 

• Mindre sosial ulikhet i helse 
 
Et viktig regionalt dokument i kommunens folkehelsearbeid er «Felles handlingsplan for økt fysisk 
aktivitet for alle» Aktiv i viken 2021-2022 https://viken.no/_f/p1/i4d2652ff-a971-4e50-9634-
49ce132f88d2/handlingsprogram-for-okt-fysisk-aktivitet-for-alle-2021-2022.pdf 
 

4 Oversikt over folkehelsen på Nesodden 
 
Oversikt over helsetilstanden i befolkningen og positive og negative påvirkningsfaktorer skal ligge til 
grunn for folkehelsearbeidet i kommunen. God oversikt bidrar til et mer treffsikkert folkehelsearbeid.  
 
Folkehelsearbeid handler om å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og 

skader, og utvikle et samfunn som legger til rette for trygghet, sunne levevaner, fremmer 

sosialfelleskap samt inkludering og deltagelse. Arbeidet retter seg mot hele befolkningen eller deler 

av befolkningen. 

 

 

https://viken.no/_f/p1/i4d2652ff-a971-4e50-9634-49ce132f88d2/handlingsprogram-for-okt-fysisk-aktivitet-for-alle-2021-2022.pdf
https://viken.no/_f/p1/i4d2652ff-a971-4e50-9634-49ce132f88d2/handlingsprogram-for-okt-fysisk-aktivitet-for-alle-2021-2022.pdf
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Nesodden kommune ligger signifikant bedre på følgende 

områder: 

• Høy utdannelse 

• Vedvarende lavinntekt 

• Stønad til livsopphold 20-66 år 

• Ikke i arbeid eller utdanning 

• Bor trangt under 18 år 

• Leier bolig 45+ 

• Laveste i mestringsnivå i 5 klasse 

• Gjennomføring av videregående opplæring 

• Drikkevannsforsyning 

• Trygt i nærmiljøet (fra ungdata 2020) 

• Lite fysisk aktive unge (fra ungdata 2020) 

• Forventet levealder menn (landsgjennomsnitt 79,6 

og Nesodden 81,2 år) 

• Forventet levealder kvinner (landsgjennomsnitt 

83,7 og Nesodden 84,5 år) 

• Helsetilstand (muskel og skjelettplager) 

• Overvekt og fedme 17 åringer (landsgjennomsnitt 

22% Nesodden 16%) 

• Hjerte-kar sykdommer (landsgjennomsnitt 100 per 

1000, Nesodden 96) 

• Influensavaksinasjon 65 år+ 

• Ungdom som føler seg trygg i nærmiljøet 

(landsgjennomsnitt 85% Nesodden 91%) 

• Svømmedyktighet blant unge til 17 år 

(landsgjennomsnitt 88% Nesodden 92%) 

• Psykisk symptomer/lidelser blant unge mellom 

15-24 år (landsgjennomsnitt 163 per 1000 

Nesodden 153 per 1000) 



7 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

Kommunen ligger signifikant dårligere an enn 

landet som helhet på følgende områder:  

• Barn av enslige forsørgere 

(landsgjennomsnitt 14,8% Nesodden 15,4%) 

• Trener sjeldnere ukentlig 17 år 

(landsgjennomsnitt 25% Nesodden 31%) 

• Psykisk symptomer og lidelser blant voksne 

(landsgjennomsnitt 157 per 1000 Nesodden 

166 per 1000) 

• Vaksinasjonsdekning meslinger 9 år 

(landsgjennomsnitt 96,5% Nesodden 91,9%) 

• Ungdomsskoleelever som har prøvd 

cannabis (landsgjennomsnitt 3,7% 

Nesodden 9.7% ungdata 2020) 

• Ungdomsskoleelever som har drukket seg 

beruset ila siste år (landsgjennomsnitt 13% 

og Nesodden 24%) 

• Søvnproblemer blant ungdomsskoleelever 

(28% landsgjennomsnitt og Nesodden 33%) 
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4.1 Generelle påvirkningsfaktorer for helse 
 

 

Figur 1. Faktorer som påvirker helsen. Innerst finner vi upåvirkelige faktorer som alder, kjønn og 

arvelighet. I de neste leddene finner vi faktorer som individuell helseatferd og sosiale, kulturelle og 

økonomiske forhold, som alle er med å avgjøre helsetilstanden. (Dahlgren og Whitehead, 1991).  

 
Figuren viser ulike faktorer som påvirker individets helse. Disse spenner fra personlige egenskaper 
som alder og kjønn, til samfunnsforhold som kultur, arbeid, bo- og nærmiljø, utdanning og sosiale 
nettverk. De bakenforliggende faktorene kan fremme helsen, eller det motsatte; øke risikoen for 
sykdom. Mangel på sosial støtte er eksempel på en faktor som øker risikoen for både psykiske og 
fysiske helseproblemer. Motsatt kan sosial støtte fremme helse og trivsel, fordi støtte fra for 
eksempel venner, skolekamerater, kolleger og familie virker som en «buffer» mot ulike belastninger.  
Utdanning er eksempel på en faktor som har betydning for helsen gjennom hele voksenlivet. Studier 
viser at levevaner ofte følger utdannings- og inntektsnivå. Det betyr at grupper med lengre utdanning 
og høyere inntekt i gjennomsnitt har gunstigere levevaner og bedre helse enn grupper som har 
kortere utdanning og lavere inntekt. 
 
Det å forebygge frafall i skole vil fremme helse fordi det gir større muligheter for jobb og aktiv 
deltakelse i samfunnet. Mestring og trivsel i grunnskolen legger et godt grunnlag for gjennomføring 
av skole. 
 
Flere kroniske sykdommer er i stor grad et resultat av befolkningens levevaner over tid. Ved å «lese» 
sykdomsmønsteret i kommunen kan vi derfor indirekte få informasjon om levevaner. Med levevaner 
tenker vi her på kosthold, fysisk aktivitet, røyking og annen helserelatert atferd. Levevaner er ikke 
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bare et resultat av personlige valg. De valgene den enkelte tar er også et resultat av miljø og levekår.
Sykdomsmønsteret kan derfor gi en indikasjon på forhold ved miljøet og levekårene i kommunen.
Ulike gruppers behov skal ivaretas i folkehelsearbeidet. Kunnskap om risikofaktorer innen levekår og
påvirkningsfaktorer for helse og trivsel vil være grunnlaget for hvor innsatsen / tiltakene rettes.

4.2 Innbyggernes helseti lstand i Nesodden kommune

Befolkningens helsetilstand er delvis kartlagt. En folkehelseprofil som utarbeides årlig av
Folkehelseinstituttet, er tilgjengelig fra kommunens internettside.

Noen punkter fra folkehelseprofilen for Nesodden i 2021 (sammenlignet med landsnivået):

Positive faktorer Negative faktorer
Andelen som bor alene, 45+ er lavere. Andelen barn med enslig forsørger er høyere.
Andelen med videregående eller høyere
utdanning er høyere.

Andelen 7.-klassinger som trives på skolen er
lavere. Det kan være stor variasjon mellom
skoler.

Andelen som leier bolig, 45 år +, er lavere.
Andelen som mottar stønad til livsopphold, 20-
66 år, er lavere.

Andelen med psykiske symptomer og lidelser er
høyere enn i landet som helhet.

Andelen som ikke er i arbeid eller utdanning,
16-66år, er lavere.

Andelen ungdomsskoleelever som har drukket
seg beruset ila siste år er høyere

Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger
med lav inntekt er lavere. Lav inntekt defineres
her som under 60 % av nasjonal medianinntekt.

Andelen ungdomsskoleelever som har prøvd
cannabis er vesentlig høyere

Andelen som gjennomfører videregående
opplæring, er høyere.
Overvekt og fedme, 17 år+, er lavere enn landet
som helhet.
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Andelen 5.-klassinger som er på laveste 
mestringsnivå i lesing er lavere. 
 
Andelen ungdommer som oppgir at de er trygge 
i nærmiljøet er høyere. 

 

Forventet levealder for menn og kvinner er 
høyere enn landsnivået. 

 

Andelen fysisk aktive ungdommer er høyere.  

Andelen skjermtid over 4 timer er mindre.  

Hjerte- og karsykdom ser ut til å være mindre 
utbredt enn i landet som helhet, vurdert etter 
sykehusinnleggelser. 

 

Sykdommer og plager knyttet til muskel og 
skjellet er mindre utbredt enn i landet som 
helhet. 

 

 
Nesodden har tidligere hatt en lav vaksinasjonsdekningsgrad, men har nå god dekningsgrad både i 
barnevaksinasjonsprogrammet (2 år – 9 år), influensavaksineringen og covid-19 vaksinering. HPV 
vaksinasjonsdekningen er noe lavere enn landet ellers, samt barnevaksinasjon for 16 år. Det kan 
være ulike årsaker til dette, og det jobbes stadig med å få opp dekningen.  

 
I folkehelseprofilen brukes i mange tilfeller sykdomsmønstre og andre indirekte mål for å få 
informasjon om befolkningens levevaner. Folkehelseprofilen gir likevel begrenset informasjon. I dag 
finnes det ikke nasjonale registre med gode data om levevaner, så kommunen må vurdere hvordan vi 
skal innhente informasjon om levevaner. I folkehelseprofilen, slik den er i dag, finnes det derfor mest 
statistikk knyttet til helsemål som sykdommer og dødsårsaker.  
 
Reduserte sosiale helseforskjeller er et viktig mål i folkehelsearbeidet. Innsats for å gjøre noe med 
levekår, som arbeid og utdanning, kan bidra til å fremme helse og jevne ut sosiale helseforskjeller. 
Profilen skulle tilsi at sosial ulikhet i helse ikke utgjør et stort problem på Nesodden.  
 
 

4.3 Utjevning av sosiale forskjeller 
 

Utjevning av sosiale forskjeller er sentralt i kommunens planarbeid, blant annet også i 
kommuneplanens samfunnsdel. Å forebygge sosial ulikhet i helse innebærer at vi må ha søkelys på 
hele årsakskjeden, ikke bare risikofylt helseatferd som røyking eller sviktende mestringsevne. Slike 
forskjeller skyldes først og fremst en strukturell forankret skjevfordeling av økonomiske og sosiale 
ressurser, utdanning og arbeid i befolkningen. I tillegg til å ha søkelys på individnivå, er det ifølge 
fagrådet for sosial ulikhet i helse de universelle tiltakene som har størst effekt. 
 
Utjevning av sosiale forskjeller er en samfunnsutfordring som må løses med tiltak på mange plan. De 
sosiale forholdene har stor betydning for mulighetene mennesker har til å holde seg friske. I 
virkeligheten er faktorer som fattigdom, sosial ekskludering og diskriminering, dårlige boliger, usunne 
forhold for spedbarn og lav yrkesstatus viktige determinanter for de fleste sykdommer, dødsfall og 
helseulikheter. 
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4.4 Nærmiljø og møteplasser 
 

I planarbeidet er det viktig å bygge opp og videreutvikle gode og velfungerende livsmiljøer. Det er 

viktig å legge til rette for kontinuitet og stimulere til lek, aktivitet, kultur- og naturopplevelser og 

fritidstilbud for alle uavhengig av alder og funksjonsnivå. Nesodden har grendestruktur og det er 

allmenn interesse å beholde og videreutvikle dette. Kommunen har en rekke tiltak for inkludering i 

kommunens mange bo- og oppvekstmiljøer i grendene. Det omfatter å skape, drifte og videreutvikle 

aktiviteter og møteplasser, og å oppfylle krav til universell utforming på kommunale arenaer. 

For utsatte grupper i den voksne befolkningen har kommunen en rekke tiltak lokalt i kommunen. 

Med «utsatte» grupper mener vi f.eks. mennesker med funksjonsnedsettelser eller psykiske lidelser, 

ikke etnisk norske, eldre, de eldste eldre (80+), enslige, eneforsørgere, ny-tilflyttede, fattige etc. Det 

kan være fysiske, psykiske eller intellektuelle barrierer som gjør at personer ikke kan delta. Nesodden 

kommune har også hatt kurs og foredrag for et «Hjertevarmt Nesodden» november 2021 som 

handler om økt sosialisering som forebyggende helse. 

 

4.5 Kultur og fritid 
 
Kultur er en viktig arena for god folkehelse. Gjennom deltakelse i kulturaktivitet kan identitet og 

kreativitet utvikles, og oppleve tilhørighet og felleskap. Det å delta i meningsfulle kulturaktiviteter 

medvirker til å øke livskvaliteten i befolkningen. Nesodden er en aktiv kulturkommune. Visjonen til 

kommunen er at alle på Nesodden skal ha tilgang til kulturopplevelser av høy kvalitet. Våre barn og 

unge skal lære av, bryne seg på og bli utfordret av nasjonens beste kulturutøvere i drama, musikk, 

film, litteratur og dans. På Nesodden er det rikelig mulighet for å dyrke idrett og friluftsliv, på 

idrettsanleggene og i den mangfoldige naturen med skoger, knauser, stier og strender. 

 

4.6 Frivillige organisasjoner 
 

Frivillige organisasjoner spiller i dag en viktig rolle i folkehelsearbeidet ved at den gir en egenverdi for 

den enkelte som engasjerer seg frivillig, og i kraft av de tilbudene og tjenestene som organisasjonene 

produserer for lokalbefolkningen.  Forskning viser at samfunn med stor frivillig sektor har bedre helse 

enn dem med liten frivillig sektor. Å være med i frivilligheten er i seg selv helsefremmende og 

forebyggende, enten man er bidragsyter eller deltaker. Frivillig sektor er en god arena for integrering, 

er inkluderende og har et mangfold muligheter der alle for å bidra og delta. Innbyggere utenfor 

organisasjonslivet, deltar som frivillige i ulike arrangementer i lokalmiljøet. Folkehelse på dette 

området handler om at kommunen skal legge til rette for gode og inkluderende lokalsamfunn. 

Kommunen har et ansvar for å inkludere flere i felleskapet gjennom å fremme toleranse, mangfold 

og møteplasser hvor folk med ulike bakgrunn, livssyn og livstil kan møtes. Et godt folkehelsearbeid 

forutsetter samspill mellom befolkningen, frivillige aktører, privat sektor og kommunen.  
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4.7 Psykisk helse og rus  
 

Plan for psykisk helse og rus 2019-2023 er et strategisk dokument som angir kommunens mål og 

retningsvalg for kommunens arbeid. Planen er forankret i planstrategien, og skal revideres hvert 

fjerde år. Planen har lagt stor vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid. Det må likevel 

understrekes at forebyggende og behandlende tjenester kan ha glidende overganger. Eksempelvis gir 

kommunen mange tilbud på lavterskelnivå der for de ulike målgruppene. Planen skal bidra til 

systematisk arbeid for å forebygge og behandle problematikk knyttet til psykisk helse og rus, de to 

feltene sett separat og under ett. Hensikten med en felles plan er å søke felles forståelse og innsikt 

slik at kommunen og samarbeidspartnere har et felles grunnlag for tenkning om utfordringer og 

løsninger, samt å sikre godt tverrfaglig arbeid, samhandling og økt effektivitet. Kommunen ønsker å 

gi best mulig hjelp til rett tid, og gjerne så tidlig som mulig. 

Mye av grunnlaget for god helse og trivsel skapes i barndommen og ungdomstiden. Det er viktig å 

legge vekt på en erkjennelse av at negative opplevelser og påvirkninger i tidlig barndom og 

ungdomstid, kan ha store skadevirkninger senere i livet, både for psykisk og fysisk helse.  

Ungdata undersøkelsen 2019 viser at ungdom på Nesodden i gjennomsnitt ruser seg mer enn 

dobbelt så mye som ungdom i resten av landet. Nesodden Kommune har blant annet etablert et eget 

rusteam for unge og voksne som jobber med forebygging. Det forebyggende arbeid er det som må 

legges til grunn for å skape gode oppvekstsvilkår, verdier og holdninger, og for å begrense uønsket 

utvikling som blir til hinder for god helse og livskvalitet.  

De fleste barn og unge har god psykisk helse. Imidlertid er det en betydelig andel barn og unge som 

sliter med angst, depresjon og andre psykiske vansker. Blant ungdom har langt flere jenter enn gutter 

psykiske vansker. I 2020 fikk 5 % av barn og unge under 18 år behandling i psykisk helsevern i Norge.  

Når vi omtaler psykiske vansker, skiller vi mellom psykiske plager og psykiske lidelser. Psykiske 

lidelser er omtrent like vanlig hos jenter og gutter frem til femårsalderen. I aldersgruppen 5-14 får 

flere gutter enn jenter en diagnose. Dette skyldes at gutter har høyere risiko for 

utviklingsforstyrrelser som viser seg tidlig i livet, som ADHD, autismespekterforstyrrelser, 

atferdsforstyrrelser og Tourettes syndrom. Fra 15 år endrer situasjonen seg, og flere jenter enn 

gutter i alderen 15-17 år får diagnoser i psykisk helsevern for barn og unge. De hyppigst 

forekommende diagnosene er depresjon, angstlidelser, tilpasningsforstyrrelser og spiseforstyrrelser. 

Andelen jenter i denne alderen som fikk en diagnose steg fra 5 % i 2011 til 7 % i 2016.  

Psykiske plager er vanligere enn psykiske lidelser. I følge Ungdata-undersøkelsen 2019 har omtrent 

25 % av jenter og 9 % av gutter på ungdomsskolen høyt nivå av psykiske plager. For 

videregåendeelever er andelen steget til 29 % for jenter og 12 % for gutter. Stress og bekymringer 

oppgis som de vanligste plagene hos ungdommer. I overkant av 39 % av ungdomsskole og 

videregåendeelevene føler at alt er et slit. 48 % sier at de har bekymret seg mye om ting den siste 

uken. 

Rapporten Psykisk helse i Norge anslår, basert på norske og internasjonale studier, at rundt 16–22 

prosent av den voksne befolkningen oppfyller kriteriene for en psykisk lidelse i løpet av 12 måneder. 

Psykiske lidelser og rusmiddellidelser opptrer ofte samtidig. 

https://nesoddenkommune-my.sharepoint.com/personal/terhi_urhonen_nesodden_kommune_no/Documents/Folkehelsearbeid/Plan%20for%20psykisk%20helse%20og%20rus%20er%20et%20strategisk%20dokument%20som%20angir%20mål%20og%20retningsvalg%20for%20kommunens
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Å inkludere psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet er et viktig område for 

folkehelsearbeid. Risikofaktorer skal reduseres og helsefremmende og forebyggende tiltak skal 

styrkes. Barnehager, skoler, arbeidsplasser og lokal- og nærmiljø er de viktigste arenaer for å fremme 

god psykisk helse. Høy livskvalitet har sammenheng både med bedre fysisk helse og færre psykiske 

plager og lidelser. Dette skyldes blant annet at noen av faktorene som bidrar til livskvalitet synes å 

beskytte mot psykiske vansker som for eksempel alvorlig depresjon og angst- og depresjonslignende 

plager. Å forebygge og redusere ensomhet bidrar også til bedre psykisk helse og livskvalitet i 

befolkningen. 

 

4.8 Fysisk aktivitet 
 
Nesodden kommune ønsker, med et samarbeid med frivilligheten og de mange lag og foreninger, å 

legge til rette for fysisk aktivitet, å gjøre sunne valg lettere tilgjengelig og skape gode sosiale 

møteplasser i alle aldre. Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2025 gir tydelige føringer for 

arbeidet på området, og inneholder konkrete handlingsplaner både for bygging av anlegg og forslag 

til områder for fysisk aktivitet, og idretts- og friluftslivsanlegg. På Nesodden er det flere frivillige lag 

og organisasjoner som er flinke til å tilrettelegge lavterskel aktiviteter med fokus på fysisk aktivitet. 

Med «lavterskeltilbud» menes aktiviteter: 

 

• som er tilrettelagt for personer som i utgangspunktet er inaktive, 

• der deltakelse er ikke knyttet til noe kommunalt vedtak, 

• der aktivitetene krever lite utstyr og ingen spesielle ferdigheter, 

• det er gratis eller lav pris å delta på, og som er lett tilgjengelig både fysisk, sosialt og 

kulturelt 

 

En kartlegging (Helsedirektoratet 2008, IS-1533) viser at det fysiske aktivitetsnivået reduseres med 

43 % mellom 9 og 15 år, og bare halvparten av 15-åringene tilfredsstiller anbefalingene om  

minst 60 minutters daglig fysisk aktivitet. Trenden i dag er et generelt lavere fysisk aktivitetsnivå i 

fritiden, på arbeid, skole og ved transport enn tidligere. Personer som har et lavt fysisk aktivitetsnivå, 

har en stor risiko for å pådra seg syk dom eller nedsatt funksjonsnivå sammenlignet med person   

som er fysisk aktive.  

 

Frisklivssentralen er et helsetilbud til en som ønsker hjelp og støtte til å endre livsstil. Gjennom 

individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud motiverer og støtter Frisklivssentralen deg som ønsker 

å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk. Man trenger ikke å ha en diagnose 

eller være syk for å delta på Frisklivssentralen. 

 

Utlånssentralen i Nesodden kommune har en mengde ferie- og turutstyr av høy kvalitet til gratis 

utlån. Utlånssentralen inneholder utstyr til alle årstider: Kanoer, flytevester, fiskeutstyr, soveposer, 

primuser, kokekar, ryggsekker, telt, lavvoer, skøyter, langrennsski, slalåmski med støvler med mer. 

Ordningen er etablert for at flere barn og ungdom, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale 

situasjon, skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter. 

https://www.nesodden.kommune.no/_f/p1/i79b6e647-7a4a-40bb-9308-d6a37ad5af2a/plan_for_fysisk_aktivitet.pdf
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5 Tiltaksdel 

5.1 Resyme, tiltaksplan og framtidens behov – innsatsområder og mål  
 

I kommunens helseoversikt fra Folkehelseinstituttet går det frem at mye er veldig bra i Nesodden 

Kommune. Andelen med høy utdanning og som fullfører videregående er høyere enn landet for 

øvrig. Kommunen har også en lavere andel av husholdninger med lav inntekt og overvekt/fedme.  

Andelen som gjennomfører regelmessig fysisk aktivitet, er lavere i gruppen over 17 år. En av 

kommunens største utfordringer er at ungdoms debutalder for alkohol og cannabis, er langt høyere 

enn landsgjennomsnittet, - og forebyggende arbeid innen dette området bør være et av kommunens 

hovedsatsningsområder. 

Covid-19 pandemien ser ut til å ha en negativ innvirkning på befolkningens psykiske helse, både 

blant barn, unge og voksne i hele landet. Grunnet pandemien ble det reduserte tilbud i barnehage, 

skole og fritidsaktiviteter i perioder, noe som har gitt en økning i henvendelser til psykiske 

helsetjeneste i de fleste aldersgrupper i Norge. Likevel ser det ut til at henvendelsene innen psykisk 

helse for barn og voksne er stabilt de siste årene i Nesodden Kommune. Men, selv om rundt 80% av 

barn og unge angir at de har det bra, er det nå langt flere som har utviklet skolevegring og blitt 

ensomme som følge av pandemien. Man ser også at de i samfunnet som har hatt kjent sårbarhet 

og/eller kjente psykiske lidelser, opplever en negativ helseeffekt grunnet pandemien. 

 

Hovedmål:  

Fremme god helse både psykisk og somatisk med økt fysisk aktivitet og sunne levevaner, samt 

utjevne sosiale forskjeller og bidra til mindre ensomhet i befolkningen.  

 

Mål  Utfordringer Tiltak Ansvarlige Samarbeidspartnere 

Øke fysisk 
aktivitet og 
bidra til sunn 
livsstil 

Inaktivitet blant 
barn og unge 

Bevegelsesglede gjennom 
lavterskel aktiviteter og 
aktiv læring. Fokus på 
fysisk aktivitet i skole og 
barnehage 

Skole, barnehage og 
oppvekst 

 

  Trygge lekeplasser, 
friluftsområder og andre 
arenaer for utelek og fysisk 
aktivitet 

Plan, teknikk og miljø  

  Legge til rette for sunne 
måltider i barnehage og 
SFO 

Skole, barnehage og 
oppvekst 

 

  Legge til rette for at alle 
barn og unge får tilgang og 
mulighet til deltakelse i 
fysisk aktivitet. God 
informasjon om alle tilbud 

Skole, barnehage og 
oppvekst  
idrettslag og andre 
aktører innen fysisk 
aktivitet 
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om fysisk aktiviteter i 
kommunen, og mulighet 
for aktivitetskort 

 Inaktivitet blant 
befolkningen 
voksne over 16 
år 

Trygge sykkel- og gangvei, 
turstier og friluftsområder 
godt egnet for fysisk 
aktivitet 

Plan, teknikk og miljø 
 Kultur, næring og 
idrett 

Frivillige, lag og 
foreninger 

  God informasjon om sunt 
kosthold. Legge til rette for 
anbefalt kosthold i 
kommunale tjenester 

Ulike tjenesteområder  

     

  Organiserte aktiviteter og 
idrettstilbud 

Lag og foreninger Kultur, næring og 
idrett 

 Inaktivitet blant 
eldre 

Aktiv på dagtid Frisklivssentralen Fastleger «grønn 
resept» 

  Frisklivssentralen med ulike 
kurs 

Frisklivssentralen Idrettslag, lokale 
treningssentre 

  Rehabiliteringsteamet Helse og omsorg  

  Lett tilgjengelig 
informasjon om de ulike 
aktiviteter og idrettstilbud 

Lag, foreninger, 
kommunen 

 

Bedre den 
psykiske helsen 
i befolkningen 

Psykisk helse 
blant barn og 
unge 
 
 

Lett tilgang til 
skolehelsetjenesten og 
helsestasjonen, 
helsestasjon for ungdom 

Barn, unge og familie  

  Lavterskeltilbud hos PHBU 
(Psykisk helse barn og 
unge) og PPT (pedagogisk 
psykologisk tjeneste) 

Barn, unge og familie 
Skole, barnehage og 
oppvekst 

 

  Årlig arrangement i 
forbindelse med «Verdens 
dag for psykisk helse» 

Skole, barnehage og 
oppvekst 

 

  Ungdomshus med 
aktivitetstilbud på Sletta, 
Fellesverket og 
Parlamentet 

Røde Kors,  
Kultur, næring og 
idrett 

SLT (samordning av 
lokale rus- og 
kriminalitets 
forebyggende tiltak) 

  Fortsette med prosjektet 
arbeid for ungdom. 
Ungdommer i særskilte 
situasjoner og 
lavinntektsfamilier skal 
prioriteres 

Barn, unge og familie, 
Psykisk helse barn og 
unge, Ressursteam 

Alle virksomhetene i 
kommunen, eksterne 
samarbeidspartnere 
og bedrifter, skoler, 
NAV 

 Psykisk helse 
blant voksne 

Rask psykisk helsehjelp Helse og omsorg Fastleger 

  Frivillig sektor samarbeider 
om fritids- og 
aktivitetstilbud som 

Kultur, næring og 
idrett,  
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fremmer mestring og sosial 
tilhørighet 

Integrering og 
mangfold, 
Frivillighetssentralen 

  God informasjon om 
organiserte aktiviteter i 
kommunen og sosiale 
møteplasser, inkludert 
kommunens lavterskel 
tilbud innen psykisk helse 

Kultur, næring og 
idrett,  
Helse og omsorg, 
 Digitalisering, 
utvikling og 
administrasjon 

Frivillige, lag og 
foreninger 
 

  Støttegrupper/tiltak. 
Etablere møteplasser for 
foreldrene som kan hjelpe 
nettverksbygging 

Home-Start 
 Inkludering og 
mangfold, 
Barn, unge og familie, 
Helse og omsorg 

Frivillige, lag og 
foreninger 

Forebyggende  
rusarbeid 

Ung debutalder 
alkohol og 
cannabis 

Tverrfaglig koordinert 
samarbeid og tidlig innsats 
og forebyggende arbeid 

Rusteam, FACT ung, 
Skolehelsetjenesten, 
SLT, Politiet, fastleger 

 

Motvirke 
ensomhet i 
befolkningen 

 Øke fokus på frivillig 
arbeid, besøksvenn og  
vennegrupper. 
Tilrettelegge for gode 
møteplasser. 
Møtearenaer på tvers av 
generasjoner, kultur og 
interesser 

Skole, barnehage og 
oppvekst,  
Kultur, næring og 
idrett 

Frivillige, lag og 
foreninger 

  Tilgjengelig og oppdatert 
informasjon til 
befolkningen; barn, 
ungdom, voksne og eldre 
om tilbud i kommunen 

Skole, barnehage og 
oppvekst 
Frisklivssentralen    
Kultur, næring og 
idrett  
Inkludering og 
mangfold 
Digitalisering, utvikling 
og administrasjon 

Frivilligheten, lag og 
foreninger og andre i 
kommunen som 
driver organiserte 
aktiviteter 

  Lage møteplasser for å 
inkludere tilflyttere og 
flyktninger 

Frivillighetssentralen  
Kultur, næring og 
idrett  
Inkludering og 
mangfold 

Frivillige lag og 
foreninger, og andre 
aktører i kommunen 
som driver 
organiserte 
aktiviteter 

Utjevne sosiale 
forskjeller 

Økende sosiale 
forskjeller 

Aktivitetskort - 
God informasjon om 
mulighet for økonomisk 
støtteordning for 
deltagelse i 
fritidsaktiviteter til barn og 
ungdom i familier med svak 
økonomi  

Kultur, næring og 
idrett  
Digitalisering, utvikling 
og administrasjon 

 

  Råd- og veilednings om 
støtteordninger til 

NAV 
Helse, omsorg og 
sosial  
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personer og familier med 
økonomiske utfordringer  

Barn, unge og familie  
Integrering og 
mangfold 

  Likeverdige tilbud til alle i 
befolkningen uavhengig av 
alder, sosial bakgrunn og 
helse 

Helse, omsorg og 
sosial  
Barn, unge og familie 
Skole, barnehage og 
oppvekst 
 Integrering og 
mangfold 

 

  Implementering av 
tiltakene i Planen mot 
barnefattigdom 
Oppvekstplan 2025 

Helse og omsorg  
Barn, unge og familie 
NAV 

 

 

 


