
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Overhalla kommune 
      

 God folkehelse skapes gjennom god samfunnsutvikling. Oversikten er ment som et hjelpemiddel slik at planlegging og 

gjennomføring av folkehelstiltak kan bli mer effektivt og treffsikkert.  
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Folkehelseloven trådte i kraft 01.01.12 og pålegger kommuner å utarbeide et oversiktsdokument som grunnlag for folkehelsearbeidet for å sikre 

at arbeidet blir forsvarlig, systematisk og kunnskapsbasert. 

Overhalla kommunes visjon er:  

positiv, frisk og framsynt 
 

Mitt ønske er at overhallingene skal ha et meningsfylt og godt liv! Det betyr at vi som kommune må legge til rette for å påvirke 

folkehelsearbeidet positivt overfor innbyggerne våre.  

I vår kommuneplan står det    

 Overhallingene preges av god folkehelse.  

 Innbyggerne har et sunt kosthold og en sunn livsstil.   

 Blant innbyggerne er det stor grad av fysisk aktivitet i alle aldersgrupper.  

 Overhallingene har gode sosiale nettverk og møteplasser. 

Dette er et viktig arbeid som det skal jobbes aktivt med hver dag.  

Jeg håper at denne oversikten kan være et nyttig verktøy for alle i kommunen for et treffsikkert, fremtidig folkehelsearbeid! 

Lykke til! 

 

Med hilsen 

Per Olav Tyldum 

ordfører 
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Innledning  
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) av 2012, skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og 

samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid 

Folkehelselovens § 5 pålegger kommunen å ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som 

kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på: 

a) Opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig 

b) Kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 og 

c) Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse. 

Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen 

skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale 

helseforskjeller. 

Rådmannen i Overhalla bestilte våren 2015 et oversiktsdokument for folkehelsa i Overhalla kommune. Prosjektleder ble kultursjef i Overhalla, 

og utarbeidelse av dokumentet ble gjort i samarbeid med folkehelsekoordinator og prosjektmedarbeider fra MNS.   

Underveis i utarbeidelsen av oversiktsdokumentet er det gjennomført intervjuer/samtaler med ulike faginstanser i kommunen, innhentet og 

systematisert forskningsbasert kunnskap fra flere kilder, samt hatt kontinuerlig dialog med rådgivende folkehelseteam i Nord-Trøndelag.  I 

oktober 2015 ble det arrangert en Folkehelsedag i Overhalla, hvor flere aktuelle bidragsytere møttes til en dag med bidrag fra engasjerte aktører i 

Overhalla-samfunnet (lensmann, boveileder, daglig leder Frivilligsentral, styreleder Skogmo Industripark med fler). Folkehelsekoordinator, 

prosjektmedarbeider og kultursjef har hatt jevnlige møter, og sammen har en sørget for en så bred og inkluderende prosess som mulig innenfor 

gjeldende tidsramme.  

 

Oversiktsdokumentet er inndelt i følgende kapitler: 

- Sammendrag 

- Befolkningssammensetning 
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- Oppvekst – og levekårsforhold 

- Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

- Skader og ulykker 

- Helserelatert atferd 

- Helsetilstand 

Målsettingen med dokumentet er at all informasjon som er samlet skal være veiledende for all kommunal planlegging i tiden som kommer, og 

føre til at folkehelseperspektivet preger kommunal planlegging og tilrettelegging/igangsetting av tiltak.  

Sammendrag  
Overhalla kommune har hatt en stabil positiv befolkningsutvikling siden 2005. Andel av befolkning over 80 år var 5 % i 2014 og antas å være 8 

% i 2040. 5,4 % av befolkningen i Overhalla kommune er innvandrere i 2015. Det er vedtatt å ta i mot 17 flyktninger i 2016. 

Det er årlig 10-15 personer i Overhalla som i løpet av de siste år har søkt Namsmannen om gjeldsordning. Inkassovarsler øker gradvis og det er 

et høyere antall i Overhalla enn i sammenlignbare kommuner.  

Overhalla kommune har liten arbeidsledighet. Arbeidsmarkedsregionen går over flere kommuner, og den mest markante arbeidspendlingen 

foregår mellom Overhalla og Namsos.  

Det er god vannforsyning i Overhalla. Det er lite støy og god luftkvalitet. Det er ikke meldt om smittsomme sykdommer og kommunen har 

rutiner vedrørende legionella. 

Kommunen har i 2015 utarbeidet en sykkelstrategi med tiltaksprogram. Denne skal bidra til å øke andelen hverdagssyklere. Det er god tilgang til 

nærmiljø og friområder, og det er muligheter for opplevelser i naturen med blant annet fiske, friluftsliv og jakt. Det arbeides for å legge til rette 

for økt tilgjengelighet for alle ved å ha fokus på universell utforming. 

Det er bussforbindelse på mellom Overhalla og Namsos og Overhalla og Grong, hovedsakelig morgen og ettermiddag. For reiser videre med 

kollektivtransport tilbys bestillingstransport. 
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Overhalla har to frivilligsentraler, Skage og Overhalla, som er viktige møteplasser for mange innbyggere og hvor det tilbys ulike aktiviteter. 

Overhalla sykeheim er en livsgledesykeheim og det finnes en livsgledebarnehage. Det finnes idrettsanlegg og svømmehall. 

Helsetjenesten i Overhalla kommune tilbyr alle innbyggere et forebyggende hjemmebesøk for alle fra fylte 75 år. En tverretatlig gruppe fra 

Overhalla kommune jobber i 2015 og 2016 med å utarbeide handlingsplan for vold i nære relasjoner. Denne planen behandles politisk i februar 

2016.  

Det er registrert 110 frivillige lag og foreninger i Overhalla. 

5 av 6 kvinner og 2 av 3 menn oppgir at de er fysisk aktive på fritiden. Barnehager og skoler har fokus på fysisk aktivitet. Tall fra Ungdata 2015 

viser at ungdom er fysisk aktive i Overhalla. I UNGHUNT3 oppgir 14,3 % av ungdommen at de sjelden eller aldri spiser frokost. Gjennomsnittet 

i Nord-Trøndelag er 9 %. Det finnes ikke statistikk over generelt kosthold hos voksne i Overhalla, men nasjonale tall viser at 15 % av voksne i 

Norge spiser anbefalt mengde grønnsaker per dag og 25 % spiser anbefalt mengde grove kornprodukter. HUNT3 viser at 14,8 % menn og 23,3 % 

kvinner røyker daglig i Overhalla. UNGDATA 2015 viser at 9 % av gutter og 6 % av jenter i alderen 13-15 år bruker snus. 

Det er en økning i antall brukere av narkotika i Overhalla og debuten antas å være i videregående skole-alder. Det er en generell økning i bruk av 

alkohol blant voksne i Overhalla og UNGDATA 2015 avdekker at barn forteller at deres foreldre drikker ukentlig. Flere unge i alderen 13-15 år 

forteller at de får lov av sine foreldre til å drikke alkohol.  

123 personer i Overhalla har diagnosen KOLS (Kronisk obstruktiv lungesykdom). Forskning tyder på at tallet er dobbelt, da mange ikke har fått 

påvist sykdommen. 75 % menn og 59 % kvinner hadde en overvekt og 28 % menn og 24 % kvinner hadde en fedme. Det rapporteres at en 

høyere andel kvinner blir innlagt med hjerte og karsykdommer enn fylket for øvrig. 

Psykiatritjenesten i Overhalla kommune yter tjenester til cirka 100 personer, og det rapporteres om flere unge voksne med psykiske problemer, 

flere unge foreldre med psykiske problemer, og flere unge menn nå enn tidligere. Livsmestring, økonomi og gjeld er aktuelle tematikker.  

Antall personer som har demens i Overhalla kommune antas å være cirka 55 personer hvis en benytter nasjonale beregninger.  
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Kapittel 1. Befolkningssammensetning  

Indikator Beskrivelse pr i dag Konsekvenser for folkehelsa Kilde 

Antall 

innbyggere 

Antall innbyggere 2014: 3 732 

Antall innbyggere 2015: 3 751 

0,5 % økning fra 2014 – 2015 

 

Ved middels forventet vekst frem mot 2040 (www.ssb.no): 

Alder 2014 2030 2040 

0 – 5 år 308 346 367 

6 – 15 år 486 596 631 

16 – 66 år 2 379 2 569 2 758 

67 år eller 

eldre 

559 816 903 

Sum 3 732 4 327 4 659 

 

Andel av befolkningen over 80 år i 2014: 5 % 

Andel av befolkningen over 80 år i 2040: 8 % 

 

Andel av befolkningen i alder 20 – 66 år i 2014: 58,5 % 

Andel av befolkningen i alder 20 – 66 år i 2040: 53,5 % 

 

Andel av befolkningen over 67 år øker mest i Overhalla frem mot 

2040, og øker med 3 % i forhold til andelen av befolkningen i 

alder 20 – 66 år (yrkesaktiv alder).  

 

Det forventes en økning av antall barn i alderen 0 – 5 år fra 308 til 

367 fram til 2040: Pr. november 2015 har 243 barn 

barnehageplass: 

 95 Hunn/Skage 

 78 Ranem 

Overhalla kommune har hatt en stabil positiv 

befolkningsutvikling siden 2005. Dette gjelder for 

alle aldersgrupper. Ved middels forventet vekst, ser 

befolkningen ut til å fortsette å vokse frem mot 2040.   

 

Det vil bli færre yrkesaktive, og flere eldre, 

sammenlignet med dagens befolkningssituasjon. 

 

Med utgangspunkt i fremskrevet økning i antall eldre 

kan det føre til behov for flere som trenger 

tilrettelegging av bolig/omsorgsbolig.  

 

Opplysninger fra hjemmetjenesten viser at flere 

velger å bo i tilrettelagte leiligheter. Bemanning i 

hjemmetjenesten er styrket siden 2008 og det legges 

til rette for hverdagsrehabilitering slik at den enkelte 

kan bo hjemme lengst mulig. 

 

Flere barn i barnehage og skole, samt flere eldre som 

trenger bistand kan føre til økt behov for bemanning. 

Dette kan gi flere arbeidsplasser i Overhalla 

kommune, noe som har positiv betydning for 

folkehelsa. 

 

Med utgangspunkt i fremskrevet økning kan det bli 

behov for nye barnehageplasser og flere 

elevplasser/forsterket kapasitet i skolene.   

www.ssb.no  

 

Overhalla 

kommuneplan 

2007-2019 

samfunnsdel- og 

kommuneplan-

ens arealplan 

 

www.utdanning

sforbundet.no  

 

Fagsjef for 

oppvekst 

Dagfinn 

Johansen 

 

Hjemme-

tjenesten ved 

enhetsleder 

Beate Galguften 

Aunet 

http://www.ssb.no/
http://www.ssb.no/
http://www.utdanningsforbundet.no/
http://www.utdanningsforbundet.no/
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 31 Gammelstua 

 39 Moamarka  

 

Per november 2015 har Hunn skole 150 elever og OBUS har 362 

elever. Det forventes en økning av antall barn i skolen (alder 6-15 

år) fra 486 (2014) til 631 (2040). 

 

Kommunen, ved oppvekst, utarbeider våren 2016 Plan for 

framtidig kapasitet i barnehager og skoler, hvor elevtall og 

kapasitet blir vurdert. 

 

Sykeheimen i Overhalla har kapasitet til 39 beboere med forsterket 

heldøgns omsorg per november 2015. Det er 12 omsorgsboliger 

(Laksvoll) samt 5 omsorgsboliger (Arnebo).  

Antall 

nyfødte og 

døde 

 

 1. kvartal 2015 2014 2010 

Fødte 11 42 55 

Døde 5 33 26 
 

Kommunen har et fødselsoverskudd over år, noe som 

betyr generell befolkningsvekst. 

 

 

 

www.ssb.no  

Sivil status  

Overhalla  Gjennomsnitt i perioden 2010-
2014 

Inngåtte 
ekteskap 

18 ekteskap 

Skilsmisser 6 skilsmisser 

Kilde: www.ssb.no 

 

 

Samlivsformer i Overhalla sammenlignet med i Norge i 2014 

(gjelder befolkningen over 18 år): 

 

Folkehelseinstituttet beskriver at foreldres 

samlivsbrudd ser ut til å ha sammenheng med både 

psykiske helseplager, skoleproblemer og frafall fra 

skolen hos barn (Folkehelseinstituttet, Amato, 2010; 

Størksen, 2007; Størksen, 2006; Sun, 2002). Tall fra 

Helse- og levekårsundersøkelsen i 2005 viser at cirka 

8 % av barn mellom 6 og 15 år bor i husholdninger 

der foreldre er i konflikt med hverandre.   

 

www.ssb.no  

www.fhi.no 

Overhalla 

kommune, helse 

og oppvekst 

 

http://www.ssb.no/
http://www.ssb.no/
http://www.ssb.no/
http://www.fhi.no/
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 Aleneboende Gifte Samboere 

Overhalla 31,3 % 48,3 % 20,3 % 

Norge 40,3 % 43,6 % 16,1 % 

Kilde: www.ssb.no   

 

Mor eller far med barn 0 – 17 år i Overhalla: 

2005: 67 

2010: 81 

2014: 90 

 

I Norge bodde 960 000 personer alene per 1. januar 2014, det vil si 

nesten én av fem personer, og husholdninger med én person 

utgjorde 41 prosent av husholdningene. De som bor alene, finner 

vi først og fremst i utkantkommunene og i store byer - da særlig i 

sentrale deler av byene. Ved årsskiftet 2013 – 2014 var det 1,1 

millioner barn (biologiske barn og adoptivbarn) under 18 år i 

Norge. Tre firedeler av dem bodde med begge foreldrene, mens en 

firedel bodde med bare én av foreldrene. Andelen som bor med 

begge foreldrene, synker med alderen (www.fhi.no). 

 

Erfaringer fra Overhalla kommune, helse og oppvekst, opplever at 

skilsmisser/samlivsbrudd krever ressurser, for å kunne støtte 

foreldre og barn i en ofte vanskelig prosess.  

Etnisitet 5,4 % av befolkningen i Overhalla er innvandrere. 

Gjennomsnittet for Nord-Trøndelag: 6,8 %. (Innvandrere er både 

arbeidsinnvandrere, inngiftet og flyktninger). 

 

Antall personer, landbakgrunn 2015 i Overhalla (www.ssb.no): 

Land Antall 2015 

Polen 79 

Somalia 23 

Afghanistan 18 

Mottak av flyktninger krever tverretatlig innsats. 

Med godt forankrede integreringsplaner kan en få 

integrert alle gjennom rask og god norskopplæring, 

integrering i jobbmarkedet og derav sikre inntekt.  

 

Innvandrerbarn har arenaer for integrering i 

barnehage, skole og fritidsaktiviteter. Deltagelse kan 

gi god språkopplæring og innføring i norsk kultur. 

Foreldre bør i større grad inkluderes for å kunne ta 

Flyktninge- 

tjenesten i 

Overhalla 

kommune  

 

www.ssb.no  

 

www.regjeringe

n.no  

http://www.ssb.no/
http://www.ssb.no/ajax/ordforklaring?key=211334&sprak=no
http://www.fhi.no/
http://www.ssb.no/
http://www.ssb.no/
http://www.regjeringen.no/
http://www.regjeringen.no/
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Tyskland 15 

Litauen 12 

Sverige 12 

Filippinene 7 

Thailand 5 

Sveits 5 

Ungarn 4 

Iran 3 

Irak 3 

Ukraina 3 

Romania 3 

Nederland 3 

Hviterussland 3 

Belgia 3 

Sum 201 

 

Flyktningetjenesten i Overhalla oppgir følgende: 

Enslig mindreårige: 

Land Antall 2015 

Afghanistan 7 

Somalia 6 

Syria 3 

Sum 16 

 

Ordinære flyktninger og gjenforente: 

Land Antall 2015 

Somalia, voksne 14 

Somalia, barn 20 

Yemen  2 

Sum 36 

Kommunen har vedtatt å ta imot 17 flyktninger i 2016, hvorav 6 

mindreårige. 

del i norsk kultur og hverdagsaktivitet.  

 

Arbeidsinnvandrere tilfører det norske samfunnet 

viktig kompetanse og bidrar til å dekke arbeidskrafts- 

mangel i flere sektorer. Norge har gjennom mange år 

vært en del av et felles nordisk arbeidsmarked. Med 

EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen er Norge med i 

et felles europeisk arbeidsmarked 

(www.regjeringen.no).  

 

 

 

Oppvekst, 

Overhalla 

kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regjeringen.no/
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Kapittel 2. Oppvekst og levekårsforhold 

Indikator Beskrivelse Konsekvenser for folkehelsa Kilde 

Økonomisk

e vilkår 

 

 

Oversikt gjeldsordningssaker i Midtre Namdal 2014 (Politiet 

v/Lundstadsveen): 

Namsos og Fosnes 19 

Namdalseid og Flatanger 8 

Overhalla/Høylandet 8 

Grong/Røyrvik/Namsskogan 7 

 

10-15 personer i Overhalla søker namsmannen om gjeldsordning per 

år. En gjeldsordningsperiode varer fra 5-10 år. Inkassovarsler øker 

gradvis i Overhalla, og har et høyere antall enn sammenlignbare 

kommuner (Lundstadsveen). 

 

NAV har registrert i alt 33 «åpne saker» (utenrettslig gjeldsordning) i 

Overhalla i sitt system pr utgangen av oktober 2015. Dette er saker av 

utenrettslig karakter hvor personer tilbys økonomisk rådgiving 

(Margrethe Høilo – hentet fra NAV sitt fagsystem).  

 

Overhalla kommune har tidligere fått tildelt fattigdomsmidler fra 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, og flere etater viser til at dette 

prosjektet ga handlingsrom for flere gode tiltak. 
 

 

 

 

Alvorlige gjeldssituasjoner kan føre til mange 

konsekvenser, blant annet: 

- Betalingsanmerkning; å være registrert en med 

merknad kan føre til avslag ved søknad om kreditt, 

lån eller abonnementer.  

-Den som har pengekrav som ikke innfris av 

skyldner, kan begjære utlegg for kravet. 

Namsmannen skal da sørge for at den som har ett 

rettmessig krav på penger får betalt. Dersom saksøkte 

ikke har noe det kan tas pant i eller ytelser det kan 

trekkes i, blir resultatet intet til utlegg. 

-Tvangsdekning: Innebærer at en saksøker som har 

pant i et pengekrav, verdipapir eller liknende, kan 

begjære pantet realisert for å få dekning for 

pengekravet.  

-Ved utleggstrekk i for eksempel lønn får skyldner 

«beholde» inntekt som skal dekke boutgifter og 

livsopphold. Som boutgifter regnes husleie, betjening 

av boligtilknyttet gjeld, boligforsikring, kommunale 

avgifter, festeavgift, nødvendig vedlikehold, 

felleskostnader i boligsammenslutninger og andre 

nødvendige utgifter som gjelder boligen. Utgifter til 

elektrisitet, oppvarming og innboforsikring anses 

ikke som boligutgifter. (www.politi.no og 

erfaringsbasert kunnskap fra NAV) 

Lensmann  

Erling 

Lundstadsveen  

 

www.politiet.no  

 

Erfarings - 

basert kunnskap 

og informasjon 

fra 

NAV 

v/Margrethe 

Høilo 

 

Utdannings-

forhold 

Andel med 

høy og lav 

 
Nivå Andel fullført %, 

begge kjønn 

Kvinner/Menn 

% 

Utdanning sikter her til løpet fra barnehage, 

grunnskole og videregående utdanning, og kan 

beskrives som en anvendbar ressurs som 

enkeltmennesker erverver seg. Utdanning kalles ofte 

https://helsedire

ktoratet.no/folke

helse/folkehelse

arbeid-i-

http://www.politi.no/
http://www.politiet.no/
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/utdanning-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/utdanning-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/utdanning-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/utdanning-lokalt-folkehelsearbeid
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utdanning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ssb.no  

 

Utdanningsnivå, alle innbyggere over 16 år, Overhalla, 2014: 

Fra 1970 og frem til i dag har andelen av befolkningen over 16 år 

med høyere utdanning, økt fra 4 % til 23 % (gjennomsnitt). 

 

Nesten én av tre personer over 16 år i Norge har nå høyere utdanning 

– en andel som har økt jevnt i mange år. Mer enn halvparten kvinner i 

alderen 25 til 39 år har høyere utdanning og er dermed den høyest 

utdannede aldersgruppen i befolkningen. 

 

Grunnskole 26,9 % K: 25,8 % 

M: 27,9 %  

Videregående 

skole 

49 % K: 43,1 % 

M: 54,7 % 

Universitet og 

høgskole - kort 

20,3 % K: 28,0 % 

M: 13,0 % 

Universitet og 

høgskole - lang 

3,8 %              K:   3,2 % 

            M:   4,4 % 

menneskelig kapital. Utdanning gir mennesker 

psykologiske ressurser, og forandrer dermed 

menneskers mentale ferdigheter. Slik er utdanning 

med å forberede individet til deltakelse i samfunnet. 

Forskning viser at det er en sammenheng mellom 

utdanning og helse, men at årsaksforholdene er 

sammensatte. At utdanning er en årsak til helse betyr 

at utdanning inngår som ett av leddene i de 

komplekse prosessene som leder fram til bedret eller 

svekket helse hos personer eller befolkningsgrupper. 

1. Utdanning påvirker levekår og 

livsomstendigheter 

Det er ikke utdanningen i seg selv, men hva 

utdanningen kan føre til som igjen kan være sentralt 

for hvordan helsen utvikler seg. Utdanningen 

påvirker levekår i bred forstand og derfor hvilke 

helsefremmende og helsebelastende omstendigheter 

en utsettes for.  

Mange levekårsforhold varierer med utdanning: 

materiell levestandard, arbeidsforhold, livsstil og 

psykologiske belastninger. Utdanningen danner 

fundament for hvilket eller hvilke yrker og stillinger 

den enkelte kan få og derved individuell eksponering 

for arbeidsmiljøfaktorer som kan påvirke helsen. 

Utdanning strukturerer også livsløpet som voksen og 

utdanningsforskjeller bidrar til inntektsforskjeller, 

som igjen fører til forskjeller i levestandard og 

materiell trygghet.  

2. Utdanning bidrar til utvikling av psykologiske 

ressurser 

Utdanning påvirker personlige og psykologiske 

egenskaper, som igjen vil ha helsemessige 

kommunen/veiv

isere-i-lokalt-

folkehelsearbeid

/utdanning-

lokalt-

folkehelsearbeid 

 

www.ssb.no  

http://www.ssb.no/
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/utdanning-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/utdanning-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/utdanning-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/utdanning-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/utdanning-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/utdanning-lokalt-folkehelsearbeid
http://www.ssb.no/
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konsekvenser.  

Skolen er en viktig arena for læring, for å etablere 

sosiale relasjoner og for utvikling av selvfølelse og 

selvtillit. Dette er igjen grunnleggende forutsetninger 

for motivasjon, opplevelse av mestring og troen på 

egne evner til å gjennomføre en utdanning. Dette 

tilsier at skolen er en arena som i høy grad kan 

influere på psykiske helseforhold og psykosomatiske 

plager. Hentet fra www.helsedirektoratet.no  

Frafall fra 

utdanning 

Informasjon tilsendt fra Nord-Trøndelag fylkeskommune v/Lise 

Eriksen 

Reelle sluttere 14/1 13/14 12/13 

Namsos 22 17 21 

Overhalla, Namdalseid, Fosnes, 

Flatanger 

5 7 5 

Til sammen 38 27 32 

Med «reelle sluttere» menes de som har droppet helt ut.  

 

Erfaringsbasert kunnskap fra Overhalla kan tyde på at utfordringene 

med unge som dropper ut fra skolen er like store ved overgang fra 

mellomtrinnet til ungdomsskolen, som ved overgang fra 

ungdomsskole til videregående skole.  

Unges frafall fra videregående opplæring utgjør en 

stor folkehelseutfordring, fordi tilknytning til skole og 

arbeidsliv er sentralt for unges helse og livskvalitet. 

Blant elever er det noen grupper som generelt sett 

har høyere risiko for ikke å gjennomføre 

videregående opplæring. Dette er elever med svake 

grunnskolekarakterer, elever med lavt utdannede 

foreldre, gutter, minoritetsspråklige elever med 

manglende norskkunnskap og yrkesfagelever med 

dårlige grunnferdigheter (helsedirektoratet.no).  

Det er sosiale ulikheter mellom dem som 

gjennomfører og dem som ikke gjennomfører 

videregående opplæring. Nesten 30 prosent skiller i 

sjansen for å gjennomføre videregående utdanning 

mellom barn av foreldre med lengst utdanning og 

barn foreldre med kort utdanning 

(helsedirektoratet.no). Forskning tyder på at elevers 

helse kan ha betydning for både skoleprestasjoner og 

frafall, og også for deres fremtidige utdannings- og 

yrkeskarrierer. For unge som er i fare for å ikke 

gjennomføre sin utdanning kan det virke som lav 

mestringsfølelse, lav motivasjon, dårlig selvbilde og 

psykisk helse er sammenkoblet (helsedirektoratet). 

Fagsjef for 

oppvekst 

Dagfinn 

Johansen 

 

Nord-Trøndelag 

fylkeskommune 

v/ Avdeling for 

videregående 

opplæring 

 

www.ssb.no  

 

https://helsedire

ktoratet.no/folke

helse/folkehelse

arbeid-i-

kommunen/veiv

isere-i-lokalt-

folkehelsearbeid

/utdanning-

lokalt-

folkehelsearbeid 

http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.ssb.no/
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/utdanning-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/utdanning-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/utdanning-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/utdanning-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/utdanning-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/utdanning-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/utdanning-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/utdanning-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/utdanning-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/utdanning-lokalt-folkehelsearbeid
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Boliger Det er per 5. november 2015 registrert 8 boliger for salg i Overhalla.  

Det finnes tilgjengelige tomter på Øyesvold, Øysletta, Skogmo, 

Skage, Ryggahøgda og Reinsbakken (de to sistnevnte er små private 

felt). Det planlegges et boligfelt i Hildresåsen. Det skal starte en 

rullering/revisjon av kommuneplanens arealdel. I tillegg skal en i 

gang med revisjon av reguleringsplan for Ranemsletta, Skage 

industriområde, samt en ny reguleringsplan for Hildresåsen boligfelt, 

dersom dette blir vedtatt politisk når forprosjektet er ferdig. Dette er 

planer i kommunal regi. Det er pr. nov. -15 ikke kjente private planer 

som legger til rette for boligutbygging. Dette med unntak av noen 

sentrumsnære arealer på Ranemsletta og Hunn som har innregulerte 

byggeområder i gjeldende reguleringsplaner. 

  

Kommunale boliger: Det finnes flere kommunale boliger. En 

tomannsbolig som er universelt tilrettelagt er ferdig. En tomannsbolig 

er under oppussing. Ikke rettet mot spesielle grupper.  

 

Det er gitt tilskudd til boliger for flykninger. Disse planlegges spredt i 

kommunen (2015).  

 

Det finnes ledige regulerte tomter for fritidsboliger i Vesteråa. I 

tillegg er det i gjeldende arealdel områder for spredt hyttebygging, 

hvor det er ledige private hyttetomter. Disse områdene ligger ved 

Værnbuvatnet og Flisingan.   

 

Siden 2009 har kommunen hatt en støtteordning i forbindelse med 

bygging av energieffektive bygg (reduksjon tomtepris). Pr. 1.1.2012 

er støtten på kr. 50 000. De som bygger passivhus (eneboliger) på 

private tomter kan få støtte. 

 

Teknisk avdeling i Overhalla har utarbeidet planer som hensyntar økt 

antall barn i skolebygninger og barnehagebygninger. 

En trygg og stabil bosituasjon skaper økt trivsel og 

velvære. Fravær av støy og forurensning og tilgang 

til rekreasjonsområder, har positive helseeffekter. 

Det samme gjelder godt inneklima og tilstrekkelig 

med plass (www.helsedirektoratet.no).  

 

Det er flere forhold ved boligens fysiske utforming og 

beskaffenhet som kan påvirke helsen vår. Sosiale og 

demografiske forhold ved det å bo vil også påvirke 

helse og trivsel. Om du eier eller leier bolig, opplever 

stadige utskiftninger i nabolaget, sammensetningen 

og grad av kontakt med naboer. Alt dette påvirker 

trivsel, trygghet og den generelle helsen 

(www.helsedirektoratet.no). 

 

Flere studier antyder en sammenheng mellom helse 

og eie/leieforhold, og funnene viser gjennomgående 

at de som eier egen bolig har bedre helse. Samtidig 

vil det å eie en bolig være et uttrykk for et visst 

ressurs- og velstandsnivå 

(www.helsedirektoratet.no). 

 

Å tilby rimelige tomter har alltid vært, og er 

fremdeles, et viktig satsingsområde for Overhalla 

kommune. Dette anses som viktig i forhold til å være 

attraktiv for ny boligbygging og økt bosetting.  

 

 

 

Teknisk sjef 

Roger Johansen 

 

www.overhalla.

kommune.no  

 

https://helsedire

ktoratet.no/folke

helse/folkehelse

arbeid-i-

kommunen/veiv

isere-i-lokalt-

folkehelsearbeid

/bolig-lokalt-

folkehelsearbeid 

 

http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.overhalla.kommune.no/
http://www.overhalla.kommune.no/
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/bolig-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/bolig-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/bolig-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/bolig-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/bolig-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/bolig-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/bolig-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/bolig-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/bolig-lokalt-folkehelsearbeid
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Arbeids – 

og 

næringslivet 

 

2014: 

Antall arbeidsplasser i Overhalla: 1 437 

Arbeidsplassdekning i forhold til antall arbeidsføre: 73 % 

Antall inn pendlere: 438 (30,5 % av andel arbeidsplasser) 

Antall sysselsatte totalt: 1 956 

 

Antall ut - pendlere: 957 

659 av ut pendlerne pendler til Namsos.  

290 pendler til andre kommuner. 

 

182 personer pendler fra Namsos til Overhalla for å jobbe. 

220 personer pendler inn til Overhalla fra andre kommuner (MNS + 

Osen og Flatanger) 

 

Andel sysselsatte i Overhalla i alderen 15 – 74 år, 2014 (%): 72,5 % 

(Høyest i hele MNS-regionen) 

 

Andel arbeidsledige i Overhalla 2014: 1,4 %  

(nest lavest i hele MNS-regionen) 

 

Alle sysselsatte i Overhalla, fordelt på sektorer (2014): 

Sektor % sysselsatte 

Jordbruk, skog, fiske  9 % 

Sekundærnæringer 24 % 

Varehandel, hotell og service 29 % 

Offentlig administrasjon, 

forsvar etc 

 3 % 

Undervisning  7 % 

Helse – og sosialtjenester 25 % 

Personlig tjenesteyting  2 % 

Kilde: Brattli og Brenne 2015 

 

Arbeidsdeltakelse og arbeidsmiljø kan ha en effekt på 

fysisk og psykisk helse. De mest sentrale 

dimensjonene som forklarer sammenhengen mellom 

arbeid og helse omtales. 

En sentral dimensjon i forholdet mellom arbeid og 

helse, handler om hvordan helsen påvirkes av å være 

i arbeid versus å ikke være i arbeid. Deltakelse i 

arbeid genererer ressurser og kvaliteter som er med 

på å fremme helse og trivsel. Den ikke-yrkesaktive 

delen av befolkningen har gjennomgående dårligere 

helse enn de som er yrkesaktive. Denne helsemessige 

polariseringen har blitt forsterket de siste årene. 
Nedsatt helse er en viktig årsak til at man faller ut av 

arbeidslivet, men sosiale forskjeller blant de som 

støtes ut – målt som forskjeller i utdanningsnivå 

og/eller etter bransje – tyder på at helse alene ikke 

kan forklare utstøtingsmekanismene i 

arbeidsmarkedet. 

 

På individnivå er det påvist en forverret helsetilstand 

som en direkte følge av tap av arbeid, for eksempel 

ved nedbemanning og permittering. Særlig ser tap av 

arbeid ut til å påvirke den psykiske helsen negativt – 

blant annet i form av depressive plager 

(www.helsedirektoratet.no). 

 

 

 

 

 

 

 

Bratli og Brenne 

2015: 

http://www.midt

re-

namdal.no/kom

munene-i-indre-

og-midtre-

namdal-og-

kommunereform

en.5714020-

339537.html 

 

https://helsedire

ktoratet.no/folke

helse/folkehelse

arbeid-i-

kommunen/veiv

isere-i-lokalt-

folkehelsearbeid

/arbeid-lokalt-

folkehelsearbeid 

 

www.ssb.no  

 

www.skogmoin

dustripark.no  

 

http://namas.no/ 

 

http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.midtre-namdal.no/kommunene-i-indre-og-midtre-namdal-og-kommunereformen.5714020-339537.html
http://www.midtre-namdal.no/kommunene-i-indre-og-midtre-namdal-og-kommunereformen.5714020-339537.html
http://www.midtre-namdal.no/kommunene-i-indre-og-midtre-namdal-og-kommunereformen.5714020-339537.html
http://www.midtre-namdal.no/kommunene-i-indre-og-midtre-namdal-og-kommunereformen.5714020-339537.html
http://www.midtre-namdal.no/kommunene-i-indre-og-midtre-namdal-og-kommunereformen.5714020-339537.html
http://www.midtre-namdal.no/kommunene-i-indre-og-midtre-namdal-og-kommunereformen.5714020-339537.html
http://www.midtre-namdal.no/kommunene-i-indre-og-midtre-namdal-og-kommunereformen.5714020-339537.html
http://www.midtre-namdal.no/kommunene-i-indre-og-midtre-namdal-og-kommunereformen.5714020-339537.html
http://www.midtre-namdal.no/kommunene-i-indre-og-midtre-namdal-og-kommunereformen.5714020-339537.html
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/arbeid-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/arbeid-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/arbeid-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/arbeid-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/arbeid-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/arbeid-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/arbeid-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/arbeid-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/arbeid-lokalt-folkehelsearbeid
http://www.ssb.no/
http://www.skogmoindustripark.no/
http://www.skogmoindustripark.no/
http://namas.no/
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Overhalla kommunes største samlede kompetansemiljø finnes i 

Skogmo Industripark: Skogmo Industripark AS er et 

utviklingsselskap, som er 100 % eid av bedrifter på Skogmo i 

Overhalla kommune. Bedriftene i Skogmo Industripark har totalt en 

omsetning på vel 1,6 milliarder kroner i 2013 og nær 450 ansatte. Per 

i dag består nettverket av 30 bedrifter. Viktige satsingsområder er 

nettverksbygging, utviklingsprosjekter, kompetanseutvikling, felles 

profilering, samt rådgivningstjenester (www.skogmoindustripark.no 

). 

 

Namas er en er en attføringsbedrift som holder til i fem kommuner i 

Nord-Trøndelag. Administrasjonen ligger på Høylandet, og har 

avdelinger i Overhalla, Grong, Namsskogan og Lierne. Tiltakene som 

tilbys retter seg mot arbeidssøkere med uavklart arbeidsevne eller 

uførepensjon (www.namas.no). 

 

 

Sykefravær, 

uføretrygd 

 

To av fem nordmenn som har hatt et sykefravær på minst 14 dager i 

løpet av et år, oppgir at helseplagene skyldes forhold på 

arbeidsplassen. En forskningsgruppe ved STAMI er nå i gang med å 

kartlegge hvilke psykososiale faktorer som har størst betydning for 

det jobbrelaterte sykefraværet (stami.no).  

 

Legemeldt sykefravær i 2014, Overhalla: 

Kvinner: 8,7 % 

Menn: 5,4 % 

 

Andel uføretrygdede 18 – 66 år i Overhalla: 8,9 % 

Gjennomsnitt N – T: 10,2 % 

www.ssb.no  

I den senere tid har det blitt satt et særskilt fokus på 

arbeid og psykisk helse En stadig økende andel av de 

som faller ut av arbeidslivet har psykiske lidelser. 

Det gjelder også for unge som sliter med å få fotfeste 

i utdanningsløp og arbeidsliv (helsedirektoratet.no). 

Til tross for at de fleste med denne type helseplager 

ønsker å være i arbeid, er ledigheten nesten sju 

ganger høyere blant de med alvorlige psykiske 

lidelser, og tre ganger høyere blant de med lettere 

psykiske lidelser sammenliknet med de som ikke er 

psykisk syke (Berge og Falkum, 2013) 

(www.helsedirektoratet.no). 

https://helsedire

ktoratet.no/folke

helse/folkehelse

arbeid-i-

kommunen/veiv

isere-i-lokalt-

folkehelsearbeid

/arbeid-lokalt-

folkehelsearbeid 

 

www.ssb.no  

Andel 

sosialhjelps

mottakere 

 Lav inntekt og fattigdom kan ha negativ innflytelse 

på helsa, fordi et rimelig nivå av levekår krever en 

viss inntekt. Statistisk sett blir helsa i befolkningen 

gradvis bedre med økende inntekt. God økonomi gir 

www.ssb.no 

www.helsedirek

toratet.no  

http://www.skogmoindustripark.no/
http://www.namas.no/
https://stami.no/prosjekt/psykososiale-arbeidsmiljofaktorers-betydning-for-legemeldt-sykefravaer-en-landsomfattende-prospektiv-studie/
https://stami.no/prosjekt/psykososiale-arbeidsmiljofaktorers-betydning-for-legemeldt-sykefravaer-en-landsomfattende-prospektiv-studie/
http://www.ssb.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/arbeid-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/arbeid-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/arbeid-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/arbeid-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/arbeid-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/arbeid-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/arbeid-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/arbeid-lokalt-folkehelsearbeid
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/arbeid-lokalt-folkehelsearbeid
http://www.ssb.no/
http://www.ssb.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
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større tilgang til sunne boliger, rekreasjons-

muligheter, kosthold og helsetjenester. 

 

Dårlig helse medfører ofte avbrutt utdanning, svakere 

eller ingen tilknytning til arbeidslivet og lavere 

inntekt. Ofte er for eksempel yrker med store 

arbeidsmiljøbelastninger også lavlønnsyrker. Her er 

det ingen direkte årsakssammenheng mellom inntekt 

og helse, men yrke påvirker begge faktorer. 

 

 

Kapittel 3. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

Indikator Beskrivelse  Konsekvenser for folkehelsa Kilde 
Drikke-

vanns-

kvalitet  

 

 

 

 

 

Vannforsyning og drikkevannsvannkvalitet i Overhalla: 

Vannforsyningen i Overhalla er god. Kommunen har vann- 

overskudd. Vannet er rent på grunn av at det renses med UV-filter 

samtidig som det er lite bruk av kjemikaler. 

Vannproduksjonen skjer i Rakdalåsen og har et reservoar av en slik 

størrelse at man kan være ubekymret på tilgangen av vann. 

 

Distribusjonsnettet og leveringssikkerhet: noe ulik alder, kommunen 

Drikkevannsforsyning skal ha god hygienisk standard 

for å hindre spredning av sykdom til store deler av 

befolkningen i forsyningsområdet. Drikkevann skal 

ikke inneholde protozoer, bakterier, virus eller andre 

organismer som forårsaker infeksjonssykdom eller 

hudirritasjon. Videre skal drikkevann ikke inneholde 

organiske og uorganiske stoffer som kan være akutt 

giftige, allergifremkallende, kreftfremkallende eller 

Teknisk sjef 

Roger Johansen 

 

Kommuneplane

ns arealdel 

 

www.fhi.no  

2010 2011 2012 2013 2014

Midtre Namdal
samkommune

3,4 % 3,9 % 3,4 % 3,1 % 3,1 %

Namsos 3,6 % 3,7 % 3,3 % 3,8 % 4,1 %

Namdalseid 3,5 % 3,4 % 3,2 % 2,9 % 2,1 %

Overhalla 4,3 % 4,8 % 4,3 % 4,5 % 4,4 %

Fosnes 2,2 % 3,6 % 2,8 % 1,3 % 1,7 %

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

6,0 %
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Figur X: Andel sosialhjelpsmottakere (20-67 år) av alle innbygggere i 
alderen 20-67 år for respektive kommuner i Midtre Namdal samkommune. 
Kilde SSB Sosiale forhold og kriminalitet 

http://www.fhi.no/
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har de senere år opplevd en til to rørbrudd årlig av slik størrelse at det 

har rammet et tosifret antall abonnementer.  

Avviksføring på vannproduksjon fungerer tilfredsstillende. 

Planer videre med vannproduksjonen er et nytt høydebasseng på 

Skage, dette er per i dag på forprosjektnivå (Johansen, Overhalla 

kommune). 

som kan hope seg opp i organismen og gi helseskade.  

Støy  

 

De største støykildene i kommunen er hovedveger, skytebaner, 

motorsportbaner, pukkverk og enkelte virksomheter innenfor bygg- 

og anleggsvirksomheter (kommuneoverlegen). Kommuneoverlegen 

har ikke mottatt henvendelser vedrørende støy. 

Veitrafikk er hovedårsaken til støy i Norge og utgjør 

80 % av støyproblematikken. Støy kan forstyrre 

samtaler, hvile og søvn, som påvirker den psykiske 

og fysiske helsen (www.fhi.no). 

www.fhi.no  

Kommune-

overlegen 

v/Holien 

Luftkvalitet 

 

Ut over luftforurensningen som vegtrafikken gjennom kommunen 

bidrar med foreligger det ikke andre vesentlige forurensningskilder til 

luft. Kommuneoverlegen har ikke mottatt henvendelser vedrørende 

dårlig luftkvalitet. 

Luftforurensning kan bestå av en rekke forskjellige 

stoffer, avhengig av hvilke kilder den stammer fra. 

Trafikk, utslipp fra industri, oppvarming og 

forurensning transportert langveisfra er noen. 

Luftforurensing kan ha helsemessig betydning, særlig 

for mottakelige grupper i befolkningen.  

www.fhi.no  

Kommune- 

overlegen 

v/Holien 

Smittsom-

me 

sykdommer 

og 

vaksinasjon 

Kommuneoverlegen i MNS har ingen innmeldte tilfeller på 

smittsomme sykdommer i perioden 2014 – 2015 (Holien, MNS).  

 

Det rapporteres om en dekningsgrad på 87,7 – 91,5 % i gjennomsnitt 

i årene 2010-2014 når det gjelder fullvaksinasjon hos barn 

(www.fhi.no). Det er svært få som reserverer seg (Lysberg, Overhalla 

kommune).  

 

Immunitet (beskyttelse mot sykdom) er en viktig del 

av kroppens forsvar mot infeksjonssykdommer. Når 

man har gjennomgått en sykdom, gir dette ofte 

livslang immunitet, slik at man ikke får samme 

sykdom flere ganger. Det finnes infeksjoner som kan 

forårsake alvorlige skader og i verste fall død hos 

den som smittes. Hensikten med vaksinasjon er å 

oppnå immunitet uten den risikoen det innebærer å 

gjennomgå en slik sykdom (www.fhi.no). 

Kommune -

overlege  

Haldor T. 

Holien MNS 

www.fhi.no 

Helsesøster 

Hege Dahl 

Lysberg, 

Overhalla 

kommune 

Legionella Overhalla kommune har rutiner vedrørende risiko for legionella-

smitte for kommunale bygg (Johansen, Overhalla kommune). 

Legionellabakterier kan forårsake legionærsjukdom 

(legionellose), som er en alvorlig lungebetennelse. 

Legionella kan finnes på steder der det er vann med 

temperatur mellom cirka 25–40 °C og tilgang på 

næringsstoff. Aktuelle smittekilder kan være 

kjøleanlegg, luftrenseanlegg, dusj og badeanlegg og 

www.arbeidstils

ynet.no 

Teknisk 

avdeling ved 

Roger Johansen 

 

http://www.fhi.no/
http://www.fhi.no/
http://www.fhi.no/
http://www.fhi.no/
http://www.fhi.no/
http://www.arbeidstilsynet.no/
http://www.arbeidstilsynet.no/
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klimaanlegg (www.arbeidstilsynet.no).  

Sykkelvei-

nett 

Overhalla kommune ønsker å øke hverdagssyklingen i kommunen, og 

har i 2015 utarbeidet en sykkelstrategi med tiltaksprogram som skal 

medføre et systematisk arbeid for å øke hverdagssyklingen 

(www.overhalla.kommune.no). 
 

 

Sykling ivaretar ulike samfunnsformål og gir gevinst 

for enkeltmennesker. Sykling er helsefremmende, 

miljøvennlig, en effektiv og billig transportform for 

kortere avstander, vi sparer tid, areal, veinettet og gir  

gode opplevelser (Sykkelstrategi, Overhalla 

kommune). 

“Vind i håret” 

Sykkelstrategi 

Overhalla 

kommune 2015 

- 2020 

Nærmiljø 

og 

tilgang til 

friområder 

 

Nærmiljøfaktorer påvirker mulighetene for deltakelse, inkludering og 

trivsel. Med nærmiljøfaktorer menes blant annet transport og 

fysisk utforming av miljøet, for eksempel fortau, gang- og sykkelveier, 

sosiale møteplasser, stier og løyper, grøntarealer og aktivitetsplasser 

for uorganisert fysisk aktivitet (www.helsedirektoratet.no). 

 

Overhalla kommune består av store områder med mulighet for 

aktivitet i nærmiljø og tilgang på friområder. Kommunen satser på at 

lokalbefolkning og tilreisende skal få oppleve verdifulle opplevelser 

og at innbyggerne har god kunnskap om og glede av naturen gjennom 

aktiv bruk og tilgjengelighet (kommuneplanens samfunnsdel 07-19). 

Lakseelva Namsen og sideelva Bjøra renner gjennom kommunen. 

Kommunen har mange turmål og turløyper 

(www.overhalla.kommune.no).  

 

Populære turområder er beskrevet på Overhalla kommunes 

hjemmesider www.overhalla.kommune.no og 

www.visitnamdalen.com. 

 

Registrerte turer i nærmiljøet i perioden 2008-2015: 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fall-
vegen 

588 714 685 500 455 782 594 --- 

Himo 
vatnet 

2175 1584 1828 1329 1196 3590 3748 4004 

Tøm 
mer 

1031 742 714 741 910 1015 1333 880 

Det fysiske miljøet er der hvor folk arbeider, utøver 

fritidsaktiviteter og oppholder seg i dagliglivet. 

Tilgang til arenaer for fysisk aktivitet og 

tilrettelegging av det fysiske rom kan være med å 

påvirke aktivitetsnivået til befolkningen 

(www.ntfk.no) 

http://oversiktsdokumentet.no/oversikten/Sider/defau

lt.aspx 
 

Å bo i et belastet område henger sammen med lavere 

rapportert psykisk helse og trivsel, også for de som 

har god inntekt. De som liker omgivelsene de bor i 

rapporterer mer positive følelser og stressreduksjon, 

mer interesse for samfunnet og det sosiale liv og økt 

opplevelse av tilhørighet (www.helsedirektoratet.no). 

 

Det fysiske miljøet påvirker både hvordan og i 

hvilken grad vi har kontakt med andre mennesker og 

har på denne måten betydning for psykisk helse og 

trivsel. Det fysiske miljøet bør legges til rette for 

valgfri sosial kontakt gjennom naturlige møteplasser 

som parker og plasser. Der de fysiske omgivelsene 

presser mennesker til tett kontakt, er dette forbundet 

med tilbaketrekning. Miljøfaktorer som støy eller 

forurensning virker negativt, mens grønne faktorer 

Kommuneplane

ns samfunnsdel 

2007-2019 

www.overhalla.

kommune.no  

www.visitnamd

alen.com 

 

www.ntfk.no  

 

http://namsenva

ssdraget.no/ 
 

www.helsedirek

toratet.no 

IS-2263 

 

Kultursjef Johan 

Ludvik Lund, 

Overhalla 

kommune 

http://www.arbeidstilsynet.no/
http://www.overhalla.kommune.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.overhalla.kommune.no/
http://www.overhalla.kommune.no/
http://www.visitnamdalen.com/
http://www.ntfk.no/
http://oversiktsdokumentet.no/oversikten/Sider/default.aspx
http://oversiktsdokumentet.no/oversikten/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.overhalla.kommune.no/
http://www.overhalla.kommune.no/
http://www.visitnamdalen.com/
http://www.visitnamdalen.com/
http://www.ntfk.no/
http://namsenvassdraget.no/
http://namsenvassdraget.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
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sjøen 

Tetlie 
vattan 

2935 1724 2610 2438 2425 2888 3610 3551 

Namsen 
løypa 

3762 5210 4450 4328 4646 4677 4168 3940 

Koll-
tjønn 
hytta 

9000 10250 9068 10679 10419 9417 13500 13053 

Til 
sammen 

19491 20224 19355 20015 20051 22369 26953 25428 

(Registrerte turer på Fallvegen 2015 er ikke med på grunn av at boka ble ødelagt av regn). Kilde: Lund, 

Overhalla kommune. 

 

Aktiv tilrettelegging for aktivitet er viktige satsingsområder i 

kommunen, blant annet gjennom deltagelse i Visit Namdalen.  

Visit Namdalen er et selskap for kommuner, organisasjoner, 

institusjoner, bedrifter og enkeltpersoner som har interesse knyttet til 

reiseliv og reiselivsutvikling i Namdalen. I Namdalen fremheves 

Fiske, Friluftsliv og Fellesskap som hovedsatsningsområder. Mer 

informasjon finnes på hjemmesiden www.visitnamdalen.com. 

bidrar positivt til psykisk helse og trivsel 

(www.helsedirektoratet.no). 

 

Universell 

utforming 

Universell utforming vil si å planlegge omgivelser, produkter, 

institusjoner og tjenester slik at de kan brukes av så mange 

mennesker som mulig. Hensikten er å oppnå like muligheter til 

samfunnsdeltakelse og motvirke diskriminering på grunnlag av 

nedsatt funksjonsevne (www.snl.no).   

Universell utforming har vært et satsningsområde for Overhalla 

kommune gjennom et prosjekt med blant annet NTFK i perioden 

2010-2014. Videre arbeid foreslås implementert i kommuneplanens 

samfunnsdel når denne revideres (Eidem, Overhalla kommune). 

Målet med universell utforming (UU) er å øke 

tilgjengeligheten for de som har begrenset mobilitet. 

Dette kan være på grunn av en rekke faktorer, hvor 

svekket syn eller hørsel, fysisk skade eller 

funksjonshemming, eller begrenset orienteringsevne 

kan hindre bruken av forskjellige fysiske arenaer.  

Annbjørg 

Eidem, 

Overhalla 

kommune 

https://snl.no/un

iversell_utformi

ng 

Kollektiv-

transport 

 

 

 

 

Det er bussforbindelse mellom Overhalla og Namsos og Overhalla og 

Grong, hovedsakelig morgen og ettermiddag ukedager. 

Busstidene er per november 2015 tilpasset pendling til- og fra jobb. 

Overhalla kommune har tilbud om bestillingstransport, både 

tilbringertransport og servicetransport. Det vil si at kunden melder 

inn til et bestillingspunkt (tlf 07417) at man ønsker å benytte seg av 

tilbudet (www.tronderbilene.no).  

Gode kollektivtransportordninger bidrar til 

samfunnsdeltagelse som arbeid, utdanning, fritid og 

organisasjonsdeltagelse. Videre kan det redusere 

behov for kjøring til og fra fritidsaktiviteter.  

 

Miljøvern skal ligge til grunn for all virksomhet i 

kommunen. Kommunens miljøpolitikk skal bidra til 

www.tronderbilene.

no  

 

http://www.07417.n

o/minkommune/ove

rhalla/Sider/default.

aspx  

www.ntfk.no  

http://www.visitnamdalen.com/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://snl.no/diskriminering
http://snl.no/nedsatt_funksjonsevne
http://www.snl.no/
https://snl.no/universell_utforming
https://snl.no/universell_utforming
https://snl.no/universell_utforming
http://www.tronderbilene.no/
http://www.tronderbilene.no/
http://www.07417.no/minkommune/overhalla/Sider/default.aspx
http://www.07417.no/minkommune/overhalla/Sider/default.aspx
http://www.07417.no/minkommune/overhalla/Sider/default.aspx
http://www.07417.no/minkommune/overhalla/Sider/default.aspx
http://www.ntfk.no/
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Bestillingstransport er etterspørselsstyrt ved at den reisende bestiller 

transport innen en gitt frist før avreise. Bestillingene samordnes for å 

utnytte ressursene best mulig. Transportmiddelet (taxi, maxi-taxi eller 

buss) blir beregnet etter antall reisende. 

en kontinuerlig forbedring i forhold til 

miljøpåvirkning (Overhalla.kommune.no).  
 

 

www.overhalla.

kommune.no  

Miljø-

sertifisering

/Fairtrade 

Overhalla kommune er miljøsertifisert etter ISO 14001 – standarden. 

Dette innebærer blant annet at all kommunal virksomhet har som mål 

å redusere sin miljøpåvirkning (Lydersen, Overhalla kommune). 

 

Overhalla kommune er fra mai 2015 en Fairtrade – kommune. Dette 

innebærer at kommunen forplikter seg til å bidra til bærekraftig 

utvikling blant annet ved at alle innkjøp er miljømessig riktige og 

etisk forsvarlige. For Overhalla kommune sin del betyr dette at nesten 

50 % av alle arbeidstakere i kommunen enten jobber i en bedrift som 

har Fairtrade – avtale med kommunen eller i Overhalla kommune 

selv, som er en Fairtrade – bedrift. Overhalla kommunestyre 

oppfordrer alle kommunale enheter å handle Fairtrade – merkede 

produkter så langt som mulig (Lydersen, Overhalla kommune). 

Ved å iverksette tiltak innen bærekraftig utvikling og 

miljøhensyn, påtar kommunen seg en rolle som et 

godt forbilde for sine innbyggere og 

kunder/samarbeidspartnere. Tiltakene er synlige for 

innbyggerne i kommunen, og bidrar samtidig til 

bedre levekår for innbyggere (bønder og arbeidere) i 

fattige land, primært gjennom et bevisst valg ved 

kjøp av varer/produkter (www.fairtrade.no).  

www.overhalla.

kommune.no  

 

http://www.fairt

rade.no/  

 

Personalsjef 

Asle Lydersen, 

Overhalla 

kommune 

Sosialt 

miljø/møte-

plasser  

 

Det er to frivilligsentraler i Overhalla: 

 

Overhalla frivilligsentral tilbyr blant annet: 

 Møteplass, åpent for alle, og har blitt et naturlig møtested for 

lag og foreninger  

 Lunsj enkelte dager 

 Kunst og håndverks kvelder 

 Leksehjelp 

 Språkkurs 

 Quiz 

 Internasjonalt fokus 

E-post: frivillighetssentralen@live.no 

 

Skage frivilligsentral tilbyr blant annet: 

 Møteplass 

Deltakelse på ulike arenaer har verdi i seg selv og 

kan gi opplevelse av å høre til og bidra i samfunnet. 

Det er viktig å redusere sosiale, økonomiske 

eller kulturelle barrierer for deltakelse i kultur- og 

organisasjonsliv. Frivillige aktører er en ressurs for 

å inkludere ulike grupper i aktiviteter som gir sosial 

kontakt og nettverk, og kan nå mennesker som det 

offentlige ofte ikke når (www.helsedirektoratet.no). 

 

Unge menneskers livssituasjon har stor betydning for 

deres villighet og/eller kapasitet til å engasjere seg i 

frivillige organisasjoner. Ustabile hjemmeforhold 

disponerer for passivitet. Det samme gjelder dårlig 

helse. Slike forhold fremstår som hindre mot 

aktivitet, og de stenger dermed også mange ute fra de 

www.helsedirek

toratet.no  

 

IS-2263 

 

 

http://www.sivil

samfunn.no/Res

surser/Publikasj

oner/Rapporter/

2012/2012-004 

 

http://skage.frivi

lligsentral.no/ 

 

http://www.overhalla.kommune.no/
http://www.overhalla.kommune.no/
http://www.fairtrade.no/
http://www.fairtrade.no/
http://www.overhalla.kommune.no/
http://www.overhalla.kommune.no/
http://www.fairtrade.no/
http://www.fairtrade.no/
mailto:frivillighetssentralen@live.no
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.sivilsamfunn.no/Ressurser/Publikasjoner/Rapporter/2012/2012-004
http://www.sivilsamfunn.no/Ressurser/Publikasjoner/Rapporter/2012/2012-004
http://www.sivilsamfunn.no/Ressurser/Publikasjoner/Rapporter/2012/2012-004
http://www.sivilsamfunn.no/Ressurser/Publikasjoner/Rapporter/2012/2012-004
http://www.sivilsamfunn.no/Ressurser/Publikasjoner/Rapporter/2012/2012-004
http://skage.frivilligsentral.no/
http://skage.frivilligsentral.no/
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 Salg av middag til lokalbefolkningen 

 Strikkekafe 

 Leksehjelp 

 Lunsj til skoleelevene på Hunn  

http://skage.frivilligsentral.no/ 

positive effektene som deltakelse i frivillige 

organisasjoner kan gi (www.sivilsamfunn.no). 

 

Andre møteplasser i Overhalla: 

 Ungdomsklubb 

 Klubbhus i Råbakken 

 Klubbhus på Svenningmoen  

 Jensen bok og cafe – Ranemsletta 

 Butikkene på Skogmo, Ranemssletta og Skage  

 Skogmo gjestgiveri  

 Overhalla hotell  

 Haugum Mølle 

  

Livsglede sykeheim: Overhalla sykeheim er en Livsglede-sykeheim. 

Dette innebærer fokus på livsglede og tiltak innen ernæring, sosialt 

liv, kontakt mellom beboerne og barn/unge, redusert sykefravær, 

hobbyer aktivitetstilbud blant beboerne, tilrettelegging for sang, 

musikk og annen kultur, kommunikasjon med pårørende osv. 

(Eidesmo, Overhalla kommune). 

Livsglede – filosofien handler om å bygge broer 

mellom generasjoner, samt at det gir positive 

opplevelser og erfaring 

 

GLEDE- TRYGGHET-ENGASJEMENT-

LAGSPILL er sentrale stikkord i Livsglede - 

filosofien. 

 

Fagsjef helse og 

sosial, Bente 

Eidesmo, 

Overhalla 

kommune 

 

Livsgledebarnehage: Gammelstua frilufts barnehage er en 

livsgledebarnehage. De samarbeider med Overhalla sykeheim. 

Hensikten med samarbeidet er å få til et samspill mellom barn og 

eldre i aktivitet. Barna har egne t-shirt som det står gledesspreder på. 

De møtes en til to ganger per måned, og har forskjellige aktiviteter, 

alt fra eventyrstund, baking, tradisjonsleker, sang og rytme. 

Styrer i 

Gammelstua 

frilufts - 

barnehage sa, 

Kine Mette 

Lysberg 

Lekeplasser: 

Det finnes lekeplasser i de ulike velforeningene i kommunen. 

Varierende hvor mye disse blir brukt da det henger sammen med 

innbyggernes livsfaser som eksempelvis småbarnsfasen. 

 Teknisk ved 

Roger Johansen, 

Overhalla 

kommune 

Melamartnan:  www.melamartn

http://skage.frivilligsentral.no/
http://www.sivilsamfunn.no/
http://www.melamartnan.no/
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Mellom årene 1620 og 1900 var Melamartnan et sentralt marked i 

Trøndelag og samlet deltakere fra fjern og nær. Til Melamartnan kom 

fiskere, bønder, fjellfolk, handelsmenn, kramkarer, gjøglere og folk 

av mange slag for å selge sine varer, sikre sine vinter-forsyninger og 

ikke minst oppleve den spesielle stemningen som var på 

Melamartnan. 

Hvert andre år siden 2008 arrangeres Melamartnan i Overhalla, og 

rammene rundt arrangementet er tradisjon, kultur og historie. 

6 -7000 besøkende i 2014.  

Engasjerer alle lag og foreninger 

an.no  

Kultursjef Johan 

Ludvik Lund, 

Overhalla 

kommune 

 

Forsamlingshus/grendehus: 

Solvoll (Skage) 

Aune Forsamlingshus (Meosen)  

Melasalen 

Gimle 

Fridtun (Skogmo) 

Grendahuset på Øysletta  

 

 

 

 

 

Kultursjef Johan 

Ludvik Lund, 

Overhalla 

kommune 

 

 

 

Idretts-

anlegg 

Overhalla idrettslag eier og driver sine anlegg på Svenningmoen og 

på Skage (Roger Johansen, Overhalla kommune). 

Overhalla kommune eier og driver Gimle, og pr i dag er det et 

forprosjekt på videre planer for Gimle. Svømmehallen er planlagt 

rehabilitert i 2016-2017, og er i bruk i perioden høst-vår. 

Svømmehallen leies ut. Østre bygg område på Svenningmoen skal 

utvikles og det er ikke avgjort hva som skal gjøres her per november 

2015 (Roger Johansen, Overhalla kommune).  

Tilrettelegging for idrett er ikke en lovpålagt oppgave for 

kommunene. Tilskudd til idrettsformål vil derfor i stor grad være 

påvirket av kommuneøkonomien. Tall fra SSB viser likevel en klar 

økning i kommunenes utgifter til idrett de siste årene (Meld. St.26 

(2011-2012)). 

Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at staten 

gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette for 

at alle som ønsker det skal ha mulighet til å delta i 

idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. 

Den viktigste forutsetningen for dette er økt satsing 

på anlegg for idrett og egenorganisert fysisk 

aktivitet, herunder friluftsliv. Regjeringen vil legge til 

rette for en videreutvikling av det beste ved den 

norske idrettsmodellen. Det innebærer at det skal 

være et aktivitetstilbud innenfor den organiserte 

idretten for alle, både de som ønsker å prestere på 

idrettsbanen og de som primært ønsker å være fysisk 

aktiv innenfor verdifulle sosiale fellesskap (Meld. 

St.26 (2011-2012)). 

Kultursjef 

Johan Ludvik 

Lund 

Teknisk sjef 

Roger Johansen 

www.overhalla.

kommune.no  

 

Meld. St. 26 

(2011–2012) 

Den norske 

idrettsmodellen 

http://www.melamartnan.no/
http://www.overhalla.kommune.no/
http://www.overhalla.kommune.no/
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Inkludering/ 

Integrering 

av tilflyttere 

Kommunale tjenester som ungdomsklubb, bibliotek, skole og 

barnehage er arenaer for inkludering/integrering (Lund, Overhalla 

kommune).  

 

Alle flyktninger får tilbud om skoleopplæring. Alle flyktninger får 

oppfølging gjennom flyktningetjenesten spesielt, men også andre 

kommunale tjenesteytelser (Lund, Overhalla kommune). 

 

Kunnskap fra flyktningetjenesten viser at arbeid har vist seg å være 

avgjørende for god integrering. Dette kan være både språkpraksis og 

betalt arbeid. Det er fortsatt et uforløst potensialet i å lage gode 

strategier for å få flere i arbeid (Wester, Overhalla kommune). 

 

Integrering av tilflyttere: Erfaringsbasert kunnskap viser at 

Overhallasamfunnet oppleves som inkluderende for mange tilflyttere, 

men det ser ut til at det også er et uforløst potensial i deltagelse innen 

frivilligheten. Her trengs det også gode strategier for fremtidens 

tilflytting (Lund, Overhalla kommune). 

 

Hovedmålet for integreringspolitikken er at 

innvandrere og barna deres skal få bruke ressursene 

sine og bidra til fellesskapet. Nøkkelen til integrering 

i det norske samfunnet ligger i å delta i arbeidslivet 

og ha gode norskkunnskaper. Videre å inkludere 

innvandrere i aktivitetene i lokalsamfunnet, så bidrar 

samfunnet rundt til raskere integrering 

(www.regjeringen.no ).  

 

Sosial støtte og aktivisering er viktig for å skape 

struktur og forebygge psykososiale problemer. 

Psykiske lidelser hos asylsøkere og flyktninger 

henger i stor grad sammen med påkjenninger i 

eksilsituasjonen, blant annet manglende sosialt 

nettverk, mangel på meningsfulle oppgaver i 

hverdagen, endring av sosioøkonomisk status mv. 

Slike faktorer kan ha mer å si for den psykiske helsen 

enn påkjenninger opplevd før og under flukt eller 

migrasjon (www.helsedirektoratet.no). 

Kultursjef Johan 

Ludvik Lund 

Flyktningetjenes

ten v/Renate 

Wester, 

Overhalla 

kommune 

https://www.regj

eringen.no/no/te

ma/asylsituasjon

en/integrering/id

2343461/ 
https://helsedirekt

oratet.no/retningsl

injer/asylsokere-

flyktninger-og-

familiegjenforente

/seksjon?Tittel=a

ktivitet-og-

meningsfull-

hverdag-10062 

 

 

Kapittel 4. Skader og ulykker 

Indikator Beskrivelse Konsekvenser for folkehelsa Kilde 
Trafikk-

sikkerhet 

Trafikksikkerhetsplan 2014 – 2017 for Overhalla kommune: 

Mål for kommunen: 0-visjon 

Godt trafikksikkerhetsarbeid gir kommunen bra 

omdømme, trygt lokalmiljø, mindre skader og 

www.overhalla.

kommune.no  

http://www.regjeringen.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/asylsituasjonen/integrering/id2343461/
https://www.regjeringen.no/no/tema/asylsituasjonen/integrering/id2343461/
https://www.regjeringen.no/no/tema/asylsituasjonen/integrering/id2343461/
https://www.regjeringen.no/no/tema/asylsituasjonen/integrering/id2343461/
https://www.regjeringen.no/no/tema/asylsituasjonen/integrering/id2343461/
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente/seksjon?Tittel=aktivitet-og-meningsfull-hverdag-10062
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente/seksjon?Tittel=aktivitet-og-meningsfull-hverdag-10062
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente/seksjon?Tittel=aktivitet-og-meningsfull-hverdag-10062
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente/seksjon?Tittel=aktivitet-og-meningsfull-hverdag-10062
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente/seksjon?Tittel=aktivitet-og-meningsfull-hverdag-10062
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente/seksjon?Tittel=aktivitet-og-meningsfull-hverdag-10062
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente/seksjon?Tittel=aktivitet-og-meningsfull-hverdag-10062
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente/seksjon?Tittel=aktivitet-og-meningsfull-hverdag-10062
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente/seksjon?Tittel=aktivitet-og-meningsfull-hverdag-10062
http://www.overhalla.kommune.no/
http://www.overhalla.kommune.no/
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 Trafikksikkerhetens handlingsplan er retningsgivende og målbar og 

foreslår konkrete tiltak for å nå visjonen. 

Eksempel på tiltak: 

- Opplærings- og informasjonstiltak opp imot skoler og 

barnehager (trafikkdager, fokus på bruk av refleks, 

temadager) 

- Oppfriskningskurs for eldre trafikanter 

- Mer belysning langs kommunale veger 

- Rydding av vegetasjon i siktsoner i kryss 

- Av- og påstigningsramper for skolebuss langs fylkesveger 

fornøyde innbyggere. 

Kommunen er en viktig aktør i arbeidet med å 

forebygge trafikkulykker. Både som vei - eier, skole- 

og barnehageeier, arbeidsgiver og kjøper av 

transporttjenester har kommunen et viktig ansvar. I 

tillegg har kommunen en plikt til å arbeide 

tverretatlig og systematisk med trafikksikkerhet 

(Trafikksikkerhetsplan for Overhalla kommune). 

 

www.tryggtrafik

k.no  

Hjemme-

ulykker/fall-

registrering 

og 

lårhalsbrudd 

 

 

I 2008 startet Overhalla kommune med fallforebyggende 

hjemmebesøk. Det vil si at alle innbyggere fra 75 år får tilbud om 

besøk fra kommunens helsetjeneste, hvor det er fokus på sikkerhet, 

helse, sosialt nettverk, ernæring med mer. Hjemmetjenesten 

registrerer fall blant de som mottar kommunale tjenester i deres 

avvikssystem (Gundersen, Overhalla kommune).  

 

Fall og falltendens er en risikofaktor for alvorlige beinbrudd hos eldre 

- vanligvis i håndleddet, hoften eller i ryggen. Omlag 1/3 av alle over 

65 år har minst én fallepisode pr år, og av dem som faller er 

halvparten utsatt for gjentatte fall. Kvinner faller oftere enn menn. I 

cirka 5 % av tilfellene ender fallet i et brudd, vanligvis i håndleddet, 

hoften eller i ryggen (nhi.no). 

 

Lårhalsbrudd, definert som hoveddiagnose. Innlagt i Helse Nord – 

Trøndelag, fra Overhalla: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 tom september 

8 9 6 3 8 3 

Kilde: S. Aune, Helse Nord-Trøndelag 

 

Hoftebrudd er anslått å koste det norske samfunnet 

4,5 milliarder kroner per år det første året etter 

bruddet (Folkehelseinstituttet, 2014, s. 158). 

Forskning gjort i Harstad av det offentlige eide 

selskapet Norsafety, viser til en kostnad på 25 

millioner i utgifter for 48 hoftebrudd, som utgjør en 

pris per tilfelle på omtrent 500 000 kroner (Harstad 

Tidende, 27).  

http://oversiktsdokumentet.no/oversikten/Sider/defau

lt.aspx 
 

Et lårhalsbrudd er smertefullt og gir ubehag. Tapt 

funksjon og redusert livslengde. Personer med 

lårhalsbrudd vil ha behov for økt hjelpebehov og økt 

behov for institusjonsomsorg. 

 10 – 20 % dør innen første år etter brudd 

 Økt dødelighet innen 3 år  

 25 % innlegges sykeheim 

 Økt hjelpebehov i heimen 

 Nedsatt gangfunksjon  

 Redusert livskvalitet 

 

Hjelpemiddel 

ansvarlig 

Overhalla 

kommune 

Inger Gundersen 

http://nhi.no/pasie

nthandboka/sykdo

mmer/eldre/fall-

og-fallskader-hos-

eldre-1326.html 

Helse Nord-

Trøndelag 

v/Sveinung Aune 

www.helsenett.no 

Nord-Trøndelag 

fylkeskommune 

oversiktsdokumen

t folkehelse 

http://oversiktsdo

kumentet.no/over

sikten/Sider/defau

lt.aspx 

http://www.tryggtrafikk.no/
http://www.tryggtrafikk.no/
http://oversiktsdokumentet.no/oversikten/Sider/default.aspx
http://oversiktsdokumentet.no/oversikten/Sider/default.aspx
http://nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/eldre/fall-og-fallskader-hos-eldre-1326.html
http://nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/eldre/fall-og-fallskader-hos-eldre-1326.html
http://nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/eldre/fall-og-fallskader-hos-eldre-1326.html
http://nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/eldre/fall-og-fallskader-hos-eldre-1326.html
http://nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/eldre/fall-og-fallskader-hos-eldre-1326.html
http://www.helsenett.no/
http://oversiktsdokumentet.no/oversikten/Sider/default.aspx
http://oversiktsdokumentet.no/oversikten/Sider/default.aspx
http://oversiktsdokumentet.no/oversikten/Sider/default.aspx
http://oversiktsdokumentet.no/oversikten/Sider/default.aspx
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Vold i nære 

relasjoner 

 

Det oppleves som vanskelig å få tilgang til gode tall, men det 

forekommer vold i nære relasjoner med jevne mellomrom, både blant 

eldre, blant yngre og i barnefamilier i Overhalla (politiet 

v/Lundstadsveen). 

 

Kommunen jobber forebyggende med dette temaet både i forhold til 

hva en skal se etter, kompetanseheving blant de ansatte, og med 

retningslinjer for hva man skal gjøre ved mistanke om vold 

En tverrfaglig arbeidsgruppe er i ferd med å utarbeide en 

Handlingsplan for vold i nære relasjoner (Overhalla kommune 

v/Viken).  

 

Politiet er pålagt av Riksadvokaten å prioritere saker med vold i nære 

relasjoner. Ved enhver mistanke om slike saker, skal politiet 

uavhengig om anmeldelse er inngitt, ta tak i forholdet ved å 

etterforske og bringe det fram til doms (www.regjeringen.no). 

Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og er 

et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Vold i 

nære relasjoner skaper utrygghet, kan medføre 

helseskader og tap av velferd og begrenser den 

enkeltes livsutfoldelse og mulighet for aktiv 

samfunnsdeltakelse. Vold i nære relasjoner er 

straffbare handlinger i strid med norsk lov og 

grunnleggende menneskerettigheter 

(www.regjeringen.no). 

Lene Jensen 

Viken -

Prosjektleder rus 

og forebyggende 

arbeid  

Lensmann 

Erling 

Lundstadsveen 

https://www.regj

eringen.no/no/te

ma/lov-og-

rett/vold-i-nare-

relasjoner/innsik

t/handlingsplan-

mot-vold-i-nare-

relasjoner/id234

0080/  

Ulykker i 

skole og 

barnehage 

 

 

 2010 og 2011 2012 og 2013 2014 til og med 

september 2015 

Hunn 10 18 39 

 

OBUS: Ingen felles oversikt per november 2015 vedrørende skader 

og ulykker.  

 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har som 

formål å bidra til at miljøet i barnehager, skoler fremmer helse, 

trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger 

sykdom og skade. 

 

Eier har ansvaret for å påse at et internkontrollsystem er etablert i 

barnehagen, og at barnehagen har godkjenning (se § 6). Eier har også 

Lek og fysisk aktivitet er grunnleggende for fysisk og 

psykisk velvære. Det skal være arealer og utstyr nok 

til lek og varierte aktiviteter som fremmer 

bevegelsesglede, gir allsidig bevegelseserfaring og 

mulighet for opplevelse av mestring av både fysiske 

og sosiale ferdigheter ute og inne for ulike 

aldersgrupper og ulike funksjonsnivå 

(www.helsedirektoratet.no).  

 

Barnehagens sikkerhets- og beredskapsarbeid skal 

forebygge at ulykker skjer og medvirke til at 

uønskede hendelser får så begrensede skadelige 

konsekvenser som mulig. Arbeidet med sikkerhet og 

beredskap skal integreres i barnehagens daglige drift 

(www.helsedirektoratet.no). 

Fagsjef for 

oppvekst 

Dagfinn 

Johansen 

 

Rektor OBUS, 

Kristian Mork 

 

Rektor Hunn, 

Per Johan 

Blikeng 

 

https://helsedire

ktoratet.no/Sider

/Veileder-til-

http://www.regjeringen.no/
http://www.regjeringen.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/vold-i-nare-relasjoner/innsikt/handlingsplan-mot-vold-i-nare-relasjoner/id2340080/
https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/vold-i-nare-relasjoner/innsikt/handlingsplan-mot-vold-i-nare-relasjoner/id2340080/
https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/vold-i-nare-relasjoner/innsikt/handlingsplan-mot-vold-i-nare-relasjoner/id2340080/
https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/vold-i-nare-relasjoner/innsikt/handlingsplan-mot-vold-i-nare-relasjoner/id2340080/
https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/vold-i-nare-relasjoner/innsikt/handlingsplan-mot-vold-i-nare-relasjoner/id2340080/
https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/vold-i-nare-relasjoner/innsikt/handlingsplan-mot-vold-i-nare-relasjoner/id2340080/
https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/vold-i-nare-relasjoner/innsikt/handlingsplan-mot-vold-i-nare-relasjoner/id2340080/
https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/vold-i-nare-relasjoner/innsikt/handlingsplan-mot-vold-i-nare-relasjoner/id2340080/
https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/vold-i-nare-relasjoner/innsikt/handlingsplan-mot-vold-i-nare-relasjoner/id2340080/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
https://helsedirektoratet.no/Sider/Veileder-til-forskrift-om-miljørettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler.aspx
https://helsedirektoratet.no/Sider/Veileder-til-forskrift-om-miljørettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler.aspx
https://helsedirektoratet.no/Sider/Veileder-til-forskrift-om-miljørettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler.aspx


 

26 

 

ansvar for å legge til rette for at barnehagen kan drives i tråd med 

forskriftens krav (Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler). 

 

 

Leder av virksomheten plikter å legge frem de 

opplysninger som er nødvendige for at kommunen 

skal kunne gjennomføre sine oppgaver etter forskrift 

om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

(www.helsedirektoratet.no). 

forskrift-om-

miljørettet-

helsevern-i-

barnehager-og-

skoler.aspx 

 

 

Kapittel 5. Helserelatert atferd 

Indikator Beskrivelse Konsekvenser for folkehelsa Kilde 

Frivillige lag 

og foreninger  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirka 110 lag og foreninger er registrert på kommunens 

hjemmesider. Dette inkluderer idrett, sang og musikk, kunst og 

kultur, velforeninger, helse, senior, politiske partier, humanitære 

foreninger med mer. 

 

Oversikt finnes på www.overhalla.kommune.no 

 

http://overhalla.custompublish.com/lag-og-organisasjoner-i-

overhalla-alfabetisk.4883406-166242.html 

 

Frivilligheten er en avgjørende kraft i samfunnet. 

Det at folk engasjerer seg og tar ansvar i nærmiljøet, 

bidrar til å bygge felleskap og redusere 

ensomhet. Frivilligheten skaper glede, trivsel, 

tilhørighet og fremmer helse og demokrati. 

Mennesker som er aktive i frivillige organisasjoner 

har bedre helse og er mer tilfredse med livet. 

Frivillige organisasjoner er en ressurs for å 

inkludere ulike grupper i aktiviteter som gir sosial 

kontakt og nettverk, og de kan nå mennesker som 

det offentlige ikke når (Meld.St. 19 (2014-2015)).  

 

Unge menneskers livssituasjon har stor betydning for 

deres villighet og/eller kapasitet til å engasjere seg i 

frivillige organisasjoner. Ustabile hjemmeforhold 

disponerer for passivitet. Det samme gjelder dårlig 

helse. Slike forhold fremstår som hindre mot 

aktivitet, og de stenger dermed mange ute fra de 

www.overhalla.

kommune.no  

 

Kultursjef 

Johan L. Lund 

 

Meld. St. 19 

(2014-2015)  

 

 

http://www.sivil

samfunn.no/Res

surser/Publikasj

oner/Rapporter/

2012/2012-004 

http://www.helsedirektoratet.no/
https://helsedirektoratet.no/Sider/Veileder-til-forskrift-om-miljørettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler.aspx
https://helsedirektoratet.no/Sider/Veileder-til-forskrift-om-miljørettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler.aspx
https://helsedirektoratet.no/Sider/Veileder-til-forskrift-om-miljørettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler.aspx
https://helsedirektoratet.no/Sider/Veileder-til-forskrift-om-miljørettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler.aspx
https://helsedirektoratet.no/Sider/Veileder-til-forskrift-om-miljørettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler.aspx
http://www.overhalla.kommune.no/
http://overhalla.custompublish.com/lag-og-organisasjoner-i-overhalla-alfabetisk.4883406-166242.html
http://overhalla.custompublish.com/lag-og-organisasjoner-i-overhalla-alfabetisk.4883406-166242.html
http://www.overhalla.kommune.no/
http://www.overhalla.kommune.no/
http://www.sivilsamfunn.no/Ressurser/Publikasjoner/Rapporter/2012/2012-004
http://www.sivilsamfunn.no/Ressurser/Publikasjoner/Rapporter/2012/2012-004
http://www.sivilsamfunn.no/Ressurser/Publikasjoner/Rapporter/2012/2012-004
http://www.sivilsamfunn.no/Ressurser/Publikasjoner/Rapporter/2012/2012-004
http://www.sivilsamfunn.no/Ressurser/Publikasjoner/Rapporter/2012/2012-004
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positive effektene som deltakelse i frivillige 

organisasjoner kan gi (www.sivilsamfunn.no). 

Deltagelse i 

organisert og 

uorganisert 

fysisk aktivitet 

hos voksne 

 

5 av 6 kvinner i Overhalla er fysisk aktive på fritiden (HUNT3). 

 

2 av 3 menn i Overhalla er fysisk aktive på fritiden (HUNT3). 

 

Overhalla kommune ligger som gjennomsnittet for N- T, for både 

kvinner og menn (HUNT3). 

Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og er et 

viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging 

og behandling av over 30 ulike diagnoser og 

tilstander. Det foreligger forskning om en rekke 

helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet i alle 

aldersgrupper.  Minimumsanbefalingen for voksne 

og eldre er minst 150 minutter moderat fysisk 

aktivitet eller 75 minutter med høy intensitet per uke 

(www.helsedirektoratet.no). 

www.helsedirek

toratet.no  

www.ntnu.no/hu

nt  

 

 

Fysisk 

aktivitet i 

skolen 

Overhalla barne- og ungdomsskole (OBUS):  

OBUS har prioritert timeplanfestet fysisk aktivitet i barneskolen 

for skoleåret 2015–2016.  

 

Alle trinn har turdager, gjennom hele året. 8., 9. og 10. trinn har 

valgfaget Fysisk aktivitet. 1.-3. klasse har uteskole. 

Fysisk aktivitet blant barn og unge fremmer bedre 

utholdenhet, kondisjon, muskelstyrke og en bedre 

kognitiv evne/konsentrasjon. 

 

Barn og unge bør utøve minimum 60 minutter fysisk 

aktivitet i gjennomsnitt hver dag, intensiteten bør 

være både moderat og høy. 

 

Beregninger viser at fysisk aktive i gjennomsnitt 

“vinner” åtte leveår med god helse (kvalitetsjusterte 

leveår) i et livsløpsperspektiv, noe som innbefatter 

både økt levetid og økt livskvalitet, sammenlignet 

med personer som er inaktive. Ytterligere økt fysisk 

aktivitet kan gi opp mot 16 kvalitetsjusterte leveår.  
 

Vi er trenbare gjennom hele livet. En inaktiv person 

på 70 år kan “vinne” tre leveår med god helse ved å 

være fysisk aktiv. 

 

(www.helsedirektoratet.no) 

 

Rektor OBUS, 

Kristian Mork 

 

www.helsedirek

toratet.no  

 

Hunn skole: 

Læring gjennom økt fysisk aktivitet/annet type skolemiljø er et 

satsingsområde for Hunn skole, derfor har en økt antall friminutt 

i timeplanen fra høsten 2015, for å oppnå mer fysisk aktivitet 

blant barna. En har også valgt å prioritere utvikling av 

leksehjelpen ved å innføre alternative læringsmetoder som 

stimulerer til mer fysisk aktivitet. 

 

Det er innført uteskole som har som mål at elevene skal lære 

gjennom å være fysisk aktive og at elevene skal bli glad i å bruke 

naturen uansett vær. Kombinasjon mellom uteskole og læring. 

Skoleledelsen arbeider for at elevene skal få en 

tilrettelagt/tilpasset skole der utemiljøet er en del av lærings-

arenaen. De har valgt å ta i bruk skolegården, lokalmiljøet og 

naturen som arenaer for læring. 

Rektor Hunn, 

Per Johan 

Blikeng 

 

www.helsedirek

toratet.no  

http://www.sivilsamfunn.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.ntnu.no/hunt
http://www.ntnu.no/hunt
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.helsedirektoratet.no/


 

28 

 

Det er svømmebasseng på OBUS og her har elever fra OBUS og 

Hunn skole svømming.  

 

I forhold til folketallet ligger Norge høyt oppe på 

drukningsstatistikken. Norge har dobbelt så mange 

drukningsulykker som USA, 2,5 ganger så mange som Sverige 

og 4 ganger så mange som England og Nederland i forhold til 

folketallet. I løpet av de siste 10 årene har det årlig vært i 

gjennomsnitt ca. 123 drukninger i Norge. Gutter og menn utgjør 

over 80 prosent. Tall fra Norsk folkehjelp viser at vi hadde 4 

drukningsulykker i Nord-Trøndelag i 2015. Ulykkene skyldes 

fall fra land og ut i vann og drukning i forbindelse med bruk av 

båt (www.folkehjelp.no).  

Svømming er en form for fysisk aktivitet som 

fremmer helse. I tillegg kan svømmeferdigheter bidra 

til å forebygge drukning, eller være en forutsetning 

for å drive med annen aktivitet (www.udir.no).  
 

 

www.helsedirek

toratet.no  

Fagsjef for 

oppvekst 

Dagfinn 

Johansen 

 

www.udir.no  

 

https://www.fol

kehjelp.no/Press

e/Drukningsstati

stikk 

Fysisk 

aktivitet blant 

13-15 åringene 

 

 

Fysisk aktivitet/trenings vaner blant 13-15 åringer i Overhalla 

(UNGDATA 2015): 

 

Aktivitet Gutter Jenter 

Trener eller konkurrerer i 

idrettslag 

51 % 65 % 

Trener eller trimmer på egen 

hånd 

69 % 69 % 

Trener i studio  36 % 35 % 

Annen organisert trening  

(dans, kampsport etc) 

10 % 16 % 

 

70 % av guttene og 57 % av jentene oppgir at de trener (blir 

andpusten og svett) minst 3 ganger i uka. 

 

25 % av guttene og 33 % av jentene oppgir at de trener (blir 

andpusten og svett) 1-2 ganger i uka.  

Fysisk aktivitet blant barn og unge fremmer bedre 

utholdenhet, kondisjon, muskelstyrke og en bedre 

kognitiv evne/konsentrasjon. 

 

Barn og unge bør i gjennomsnitt utøve minimum 60 

minutter fysisk aktivitet hver dag, intensiteten bør 

være både moderat og høy. 

 

(www.helsedirektoratet.no) 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ungdata.n

o  

 

 

www.helsedirek

toratet.no  

Fysisk 

aktivitet i 
Ranemsletta barnehage: 

Uteaktiviteter 1-2 ganger pr. dag (det vil si fra 2-4 timer per 

Fysisk aktivitet blant barn og unge fremmer bedre 

utholdenhet, kondisjon, muskelstyrke og en bedre 

www.helsedirek

toratet.no  

http://www.folkehjelp.no/
http://www.udir.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.udir.no/
https://www.folkehjelp.no/Presse/Drukningsstatistikk
https://www.folkehjelp.no/Presse/Drukningsstatistikk
https://www.folkehjelp.no/Presse/Drukningsstatistikk
https://www.folkehjelp.no/Presse/Drukningsstatistikk
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.ungdata.no/
http://www.ungdata.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
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barnehagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dag/hele dagen når det været gjør det mulig). Barnehagen har 

store utearealer, med mulighet for fysisk aktivitet. 4 og 5-

åringene har ute-uke en uke pr. måned. Inne gjennomføres det 

hinderløyper, mini-røris, bevegelsessanger og de på 3-5 år har 

tilgjengelig ribbevegg og hoppemadrass med mer.  

kognitiv evne/konsentrasjon. 

 

Barn og unge bør utøve minimum 60 minutter fysisk 

aktivitet hver dag, intensiteten bør være både 

moderat og høy. 

 

(www.helsedirektoratet.no) 

 

 

Overhalla 

kommune 

v/ledere i de 

ulike barnehager 

 Skage barnehage: 

God tilgang til marka oppleves som en fordel. 

Ny barnehage er planlagt ferdig høsten 2017. 

Moamarka barnehage: 
Mål om at alle skal være ute i løpet av dagen. Har store uteområder 

som innbyr til mye fysisk aktivitet, og er mye ute på tur i nærområdet 

(Barlia-Øysletta). Alle barn er ute minimum en gang per dag (når været 

tillater). De største (3-5 år) er ute 2-4 timer per dag.  

Gammelstua barnehage: 

Frilufts-barnehage med fokus på fysisk aktivitet og sunt kosthold. 

Barn fra 3-6 år møtes ute i Gamma to dager pr uke. Turene kan 

variere fra 1 til 5 km. Gruppen har ute-uke i slutten av hver 

måned. Ute alle dager fra morgen til ettermiddag. Småbarn er på 

tur en dag per uke. Bruker mini-røris, hinderløype, har 

ribbevegger på avdelinger. Satsning på fysisk aktivitet gjennom 

friluftslivets år (2015). 

Kosthold i 

barnehage og 

skole 

Generelt: 

Kostholdet har stor betydning for helsetilstanden i befolkningen, 

og de siste 30 år har det vært en positiv utvikling i det norske 

kostholdet. Sukkerinntaket blant barn og unge i Norge er 

betydelig høyere enn anbefalt. I Norge er usunt kosthold den 

enkeltfaktoren som gir flest tapte leveår på grunn av tidlig død. 

Det du spiser og drikker påvirker helsen din. Å spise 

sunt og variert, kombinert med fysisk aktivitet, er bra 

både for kropp og velvære. Spiser du sunt og er fysisk 

aktiv reduserer du risikoen for blant annet hjerte- og 

karsykdommer, type 2-diabetes, høyt blodtrykk, flere 

former for kreft, beinskjørhet, tannråte, overvekt og 

fedme (www.helsenorge.no ). 
 

Et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og 

bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede 

mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt salt og sukker er 

http://www.ntnu

.no/hunt/kommu

nehelsetiltak 

www.helsedirek

toratet.no  

www.helsenorge

.no 

Skage barnehage:  

Barna har med matpakke fire dager, og får mat en dag per uke. 

Barna får frukt og grønnsaker hver dag. Vann og melk til drikke. 

Bursdagsfeiring med fruktspyd, vaffel eller smoothie. 

Barnehageleder 

Birgit Prestvik 

http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.helsenorge.no/
http://www.ntnu.no/hunt/kommunehelsetiltak
http://www.ntnu.no/hunt/kommunehelsetiltak
http://www.ntnu.no/hunt/kommunehelsetiltak
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.helsenorge.no/
http://www.helsenorge.no/
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Ranemsletta:  

Matpakke fire dager i uka. En av dagene serveres felles mat. 

Frukt og grønnsaker hver dag. Melk og vann til drikke. 

Bursdagsfeiring med fruktspyd, vaffel, smoothie eller 

vampyrkake. Barna har med egen matpakke til to måltider. 

Frukt/grønt til hvert måltid eller det tredje måltidet er frukt/grønt. 

På småbarn får barna økologisk havregrynsgrøt hver dag. Alle får 

et felles måltid hver uke, som barnehagen tilbereder sammen med 

barna. Alle barna får økologisk melk til alle måltider. Alternativt 

biola eller laktosefri melk til dem som ikke tåler vanlig melk. 

viktige grep. I tillegg er det viktig å ha en god 

balanse mellom hvor mye energi du får i deg 

gjennom mat og drikke, og hvor mye vi forbruker 

gjennom aktivitet (www.helsenorge.no). 

 

"Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge 

kroniske sykdommer" kom ut i 2011. Rapporten er 

basert på systematiske kunnskapsoppsummeringer på 

feltet (www.helsenorge.no). 

Barnehageleder 

Janne B. Olsen 

Strand 

Moamarka barnehage: 

Barnehagen er opptatt av et sunt kosthold, og er bevisst dette ved 

innkjøp av mat. 

Barnehageleder 

Signe Jakobsen 

Gammelstua barnehage: 

Det serveres mat i barnehagen hver dag (smøremåltid fire dager 

og en middag i uken). Barna får ikke pålegg med sukker. Det 

meste som serveres er økologisk. På bursdagsfeiring får barna 

velge mellom fruktspyd eller grove vafler. 

Barnehageleder 

Kine Mette 

Lysberg 

Kosthold blant unge: 

Av ungdommene i Overhalla som deltok i UNG – HUNT 3, 

oppga 14,3 % at de sjelden eller aldri spiser frokost 

Gjennomsnittet for N - T: 9 % 

 

Skolemelk er en tjeneste som elevene må betale for. 

Erfaringsbasert kunnskap fra Overhalla viser at noen familier 

velger bort tjenesten av økonomiske årsaker. 

www.ntnu.no/hu

nt  

Fagsjef for 

oppvekst 

Dagfinn 

Johansen 

Overhalla barne- og ungdomsskole:  

Elevene har med matpakke til skoledagen. Elevene som er på 

SFO har et smøremåltid på morgenen. Skolen er med i 

skolemelk-ordning.  

OBUS ved 

rektor Kristian 

Mork  

Hunn skole: 

Elevene har med matpakke til skoledagen. Får tilbud om å kjøpe 

Hunn skole ved 

rektor Per Johan 

http://www.helsenorge.no/
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer/Sider/default.aspx
http://www.helsenorge.no/
http://www.ntnu.no/hunt
http://www.ntnu.no/hunt
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skolemelk. 92 av 150 elever har skolemelk. 

Frivilligsentralen serverer mat en gang i uka som elevene kjøper.  

Blikeng/Ina 

Aarmo 

Kosthold 

voksne 
Generelt:  

Ingen tilgjengelige data som sier noe om det generelle kostholdet 

blant voksne i Overhalla. 

HUNT 3: 

80 % av kvinnene og 65 % av mennene i Overhalla spiser 

grønnsaker 1-3 ganger pr uke. 

 

75 % av kvinnene og 50 % av mennene i Overhalla spiser frukt 

og bær 1-3 ganger pr uke. 

 

15 prosent av voksne i Norge spiser anbefalt mengde grønnsaker 

per dag og 25 prosent spiser anbefalt mengde av grove 

kornprodukter (www.helsedirektoratet.no).  

 

Helsedirektoratet har utarbeidet 12 kostråd som er 

matvarebaserte kostråd som i første rekke er rettet mot friske 

voksne individer med normal grad av fysisk aktivitet. Rådene 

kan i stor grad også anvendes på barn og ungdom, gravide og 

ammende, friske eldre og individer med økt risiko for sykdom 

som overvekt, hjerte- og karsykdom og type 2-diabetes. Rådene 

kan ses på https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-

ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet. 

Sunt kosthold og fysisk aktivitet i hverdagen 

reduserer risikoen for blant annet hjerte- og 

karsykdommer, type 2-diabetes, høyt blodtrykk, flere 

former for kreft, beinskjørhet, tannråte, overvekt og 

fedme.  

Små endringer i hverdagen kan ofte ha stor betydning 

for helsen. Nøkkelhulls-merking på matvarer er et 

hjelpemiddel for å ta de små, sunne grepene i 

hverdagen (www.helsedirektoratet.no). 

 

www.ntnu.no/hu

nt  

www.ntnu.no/hu

nt  

 

https://helsedire

ktoratet.no/folke

helse/kosthold-

og-

ernering/kostrad

-fra-

helsedirektoratet 

 

Kost produsert 

ved Overhalla 

storkjøkken  

 

Overhalla storkjøkken produserer mat til ca. 110 personer per 

november 2015 fordelt slik: 

- 40 sykeheimsplasser 

- 12 Laksvoll (et bofellesskap lokalisert på sykeheimen i 

Overhalla som får utført tjenester av hjemmetjenesten i 

kommunen) 

- 30 hjemmeboende 

- 27 Namdal Rehabilitering 

Helsedirektoratet foreslår to standardkoster for bruk i 

institusjon og hjemmetjenester – «nøkkelrådskost» 

og «energi- og næringstett kost» 

(www.helsedirektoratet.no). Valg av kost avhenger 

av ernæringsstatus, matlyst og eventuell 

underernæring hos den enkelte. 

Overhalla 

storkjøkken 

v/Marit Aasved, 

kjøkkensjef 

Overhalla 

Storkjøkken 

 

www.helsedirek

http://www.helsedirektoratet.no/
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.ntnu.no/hunt
http://www.ntnu.no/hunt
http://www.ntnu.no/hunt
http://www.ntnu.no/hunt
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
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Maten blir laget etter veiledning fra Kosthåndboken som er 

retningsgivende for kostholdet ved institusjoner. Denne boken 

har alle avdelinger fått. På Laksvoll og på sykeheimen har de 4 

hovedmåltider, og i tillegg serveres mellommåltider til de som 

har behov for det. Mellommåltider: Smoothie, næringsdrikke, 

næringssuppe, næringsgrøt, frukt, yoghurt og kaffebrød. Viktig at 

flere hovedmåltid blir fordelt over døgnets våkne timer. De tilbyr 

spesialkost og mat med tilpasset konsistens. Rullerende 

middagsmeny på 6 uker, menyer etter sesong. 

toratet.no  

Røyking 

 

Røyking er den viktigste enkeltårsaken til sykdom og tidlig død 

og forskning viser at 6624 dødsfall kunne tilskrives røyking i 

2010 (www.fhi.no) 

 

Dagligrøykere mister i gjennomsnitt 11 år av sitt liv 

sammenliknet med dem som aldri har røkt. Det er store sosiale 

forskjeller i dagligrøyking, blant de med lavest utdannelse røkte 

fortsatt 35 % i 2013 (www.fhi.no). 

 

Voksne dagligrøykere HUNT3: 

 Menn Kvinner 

Overhalla 14,8 % 23,3 % 

Nord-Trøndelag 

(gjennomsnitt) 

14,3 % 18,6 % 

 

UNGHUNT3:  

7 % av ungdom mellom 13-19 år oppgir at de røyker av og til. 

 

UNGDATA 2015, 13-15 år: 

10 % gutter og 2 % jenter oppgir at de røyker daglig. 

Røyking kan blant annet føre til nikotinavhengighet, 

hjerte/karsykdommer, kreft, kols, skader på tannkjøtt 

og tenner, fosterskade hos gravide som røyker og 

røyking kan føre til krybbedød (www.fhi.no). 

Røykeslutt reduserer risikoen for en tidlig død 

betydelig. 

 

Barn som bor sammen med foresatte som røyker har 

større risiko for å få luftveisinfeksjoner, 

øreproblematikk og astma (www.fhi.no). 

www.ntnu.no/hu

nt  

 

UNGDATA 

2015 

http://www.fhi.n

o/eway/default.a

spx?pid=239&tr

g=Content_7242

&Main_6157=7

239:0:25,8904&

MainContent_7

239=7242:0:25,

8907&Content_

7242=7244:110

550::0:7243:8:::

0:0 

 

http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.fhi.no/
http://www.fhi.no/
http://www.fhi.no/
http://www.fhi.no/
http://www.ntnu.no/hunt
http://www.ntnu.no/hunt
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_7242&Main_6157=7239:0:25,8904&MainContent_7239=7242:0:25,8907&Content_7242=7244:110550::0:7243:8:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_7242&Main_6157=7239:0:25,8904&MainContent_7239=7242:0:25,8907&Content_7242=7244:110550::0:7243:8:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_7242&Main_6157=7239:0:25,8904&MainContent_7239=7242:0:25,8907&Content_7242=7244:110550::0:7243:8:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_7242&Main_6157=7239:0:25,8904&MainContent_7239=7242:0:25,8907&Content_7242=7244:110550::0:7243:8:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_7242&Main_6157=7239:0:25,8904&MainContent_7239=7242:0:25,8907&Content_7242=7244:110550::0:7243:8:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_7242&Main_6157=7239:0:25,8904&MainContent_7239=7242:0:25,8907&Content_7242=7244:110550::0:7243:8:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_7242&Main_6157=7239:0:25,8904&MainContent_7239=7242:0:25,8907&Content_7242=7244:110550::0:7243:8:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_7242&Main_6157=7239:0:25,8904&MainContent_7239=7242:0:25,8907&Content_7242=7244:110550::0:7243:8:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_7242&Main_6157=7239:0:25,8904&MainContent_7239=7242:0:25,8907&Content_7242=7244:110550::0:7243:8:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_7242&Main_6157=7239:0:25,8904&MainContent_7239=7242:0:25,8907&Content_7242=7244:110550::0:7243:8:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_7242&Main_6157=7239:0:25,8904&MainContent_7239=7242:0:25,8907&Content_7242=7244:110550::0:7243:8:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_7242&Main_6157=7239:0:25,8904&MainContent_7239=7242:0:25,8907&Content_7242=7244:110550::0:7243:8:::0:0
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Snus Bruker snus: 

 

 Menn  Kvinner 

Overhalla Voksne 

(HUNT3) 

19,7 % Ingen pålitelige 

data fra HUNT3 

UNGHUNT3 (13-

19 år) 

9,1 % oppga at de brukte snus daglig 

UNGDATA 2011 

(13-15 år) 

5 % oppga at de brukte snus ukentlig 

UNGDATA 2015 

(13-15 år) 

9 % 6 % 

 

Snus er et tobakksprodukt som gir helseskader. Snus 

lages av den samme tobakksplanten som sigaretter. 

Når man snuser forbrennes det imidlertid ikke tobakk 

som inhaleres som røyk på den måten man gjør med 

sigaretter. Det finnes likevel ingen helt trygg bruk av 

tobakksprodukter. Snus inneholder flere kjemiske 

stoffer, deriblant kvikksølv, kadmium, blåsyre og 

ammoniakk. Vi vet at minst 30 av stoffene i snus kan 

være kreftfremkallende. Bruk av snus øker risikoen 

for kreft og har flere andre negative effekter 

(www.helsedirektoratet.no) 

www.ntnu.no/hu

nt  

https://helsedire

ktoratet.no/folke

helse/tobakk-

royk-og-

snus/helserisiko-

ved-tobakks-og-

nikotinprodukter 

www.ungdata.n

o  

Narkotika UNGDATA 2015: 

8 % av guttene og 6 % av jentene i Overhalla oppga at de har 

brukt hasj eller marihuana minst en gang det siste året 

 

I Overhalla er det registrert 8 brukere av narkotika i 2015.  De 

fleste er tatt for bruk av hasjisj, og noen for bruk av 

amfetamin/ectasy. Antallet er en økning fra tidligere år.  Noen av 

brukerne er førstegangsbrukere og vil få tilbud om ruskontrakt 

(oppfølgning fra SLT-rådgiver og politi). De fleste er i alderen 

16-20 år, og representerer alle sosiale lag, de fleste i 

videregående skole. 

 

Erfaringer fra Overhalla: Det synes som om bruken starter når 

personene begynner i videregående skole. Terskelen synes å 

være lavere for å prøve ut narkotika (hasjisj) enn før. 

 

Misbruk av narkotika er en kriminell handling, og 

kan føre til sosiale, fysiske og psykiske 

skadevirkninger. Personer som prøver stoff bryter 

norsk lov og risikerer straff. Lovbrudd og kontakt 

med belastende miljø kan avgrense sjansene for å få 

arbeid og setter andre avgrensinger. 

Blant annet visumnekt, utsatt førerkort, nektet opptak 

til skoler og hindrer oppstart i visse yrker 

(www.politi.no). 

Misbruk kan føre til begrensede sosiale evner og 

destruktive handlinger som for eksempel kriminalitet 

og prostitusjon. Stoffmisbrukere er svært utsatt for 

alvorlige skader og sykdommer. Dette gjelder 

misbruk av alle stofftyper. Stoffmisbrukere er oftere 

utsatt for ulykker, sykdommer, skader inkl. 

tannskader, fosterskader og forgiftning 

(www.politi.no). 

www.ungdata.n

o  

 

Lensmann 

Erling 

Lundstadsveen 

 

Prosjektleder rus 

og forebyggende 

arbeid Lene 

Jensen Viken, 

Overhalla 

kommune   

 

https://www.poli

ti.no/rad_fra_pol

itiet/narkotika/m

isbruker/Tema_

86.xhtml 

http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.ntnu.no/hunt
http://www.ntnu.no/hunt
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/helserisiko-ved-tobakks-og-nikotinprodukter
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/helserisiko-ved-tobakks-og-nikotinprodukter
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/helserisiko-ved-tobakks-og-nikotinprodukter
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/helserisiko-ved-tobakks-og-nikotinprodukter
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/helserisiko-ved-tobakks-og-nikotinprodukter
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/helserisiko-ved-tobakks-og-nikotinprodukter
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/helserisiko-ved-tobakks-og-nikotinprodukter
http://www.ungdata.no/
http://www.ungdata.no/
http://www.politi.no/
http://www.politi.no/
http://www.ungdata.no/
http://www.ungdata.no/
https://www.politi.no/rad_fra_politiet/narkotika/misbruker/Tema_86.xhtml
https://www.politi.no/rad_fra_politiet/narkotika/misbruker/Tema_86.xhtml
https://www.politi.no/rad_fra_politiet/narkotika/misbruker/Tema_86.xhtml
https://www.politi.no/rad_fra_politiet/narkotika/misbruker/Tema_86.xhtml
https://www.politi.no/rad_fra_politiet/narkotika/misbruker/Tema_86.xhtml
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Alkohol 

 

 

Voksne: 

HUNT 3 Overhalla (2006 – 2008):  

12,6 % av de voksne innbyggerne i Overhalla drikker alkohol 

oftere enn 1 gang i uka. Av de som oppga å ha drukket siste 

måneden var det 23,3 % som hadde vært sterkt beruset  

33,2 % oppga å drikke 5 glass eller mer ved samme anledning 

(månedlig eller oftere) 

 

Ungdom: 

UNGDATA 2011 og 2015, avdekket følgende for 13 – 15 

åringene i Overhalla:  

Hva UNGDATA 2011 UNGDATA 2015 

Prøvd alkohol 68,3 % 77,0 % 

Vært full 41,0 % Gutter 22,0 %  

Jenter 27,0 %   

Drikker hver 14. 

dag eller mer 

4,9 % 6,0 % 

Debutalder 14,0 år 14,3 år 

 

UNGDATA 2015 avdekket i tillegg følgende: 

12 % av guttene og 17 % av jentene (13 – 15 år) oppgir at de får 

lov av foreldrene til å drikke.  

 

Gutter forteller at foreldrene drikker minst en gang i uka:  

Far: 38 % 

Mor: 36 % 

 

Jenter forteller at foreldrene drikker minst en gang i uka: 

Far: 33 % 

Mor: 26 % 

Et moderat alkoholforbruk øker risiko for flere 

kreftformer. Data om voksne fra HUNT 2 og 3 viser 

at drikkemønsteret er i endring, og tendensen er at 

konsumet, hyppigheten og problemene knyttet til 

alkohol er økende (www.ntnu.no/hunt). 

 

Et høyt alkoholkonsum øker risikoen for en rekke 

ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- og 

karsykdom, kreft og diabetes (www.ntnu.no/hunt).  

 

Juvente beskriver følgende om barn/unge og alkohol: 

Rusmiddelpåvirkning er ganske formidabel på en ung 

hjerne, ettersom hjernen er i utvikling fram til 

passerte 20 år (White & Schwartzwelder 2005). 

Rapporter viser at man har registrert overdose av 

alkoholforgiftninger og blackout med relativt lav 

promille (1,0-1,5) hos yngre ungdommer (White 

2003, jf. Slawecki m.fl. 2004). Dette skyldes den 

nevrofysiologiske utviklingen av hjernen, og følgelig 

vil skadepotensialet av også enkeltstående 

drikkesituasjoner være betydelig. I tillegg vil denne 

faktoren kunne føre til økt risiko for avhengighet. 
 

 

www.ntnu.no/hu

nt  

 

www.ungdata.n

o  

 

www.helsedirek

toratet.no  

 

http://juvente.no

/tema/artikkel/ut

settelse-av-

debutalder-a-

l%C3%A6re-a-

la-v%C3%A6re/ 

 

 

http://www.ntnu.no/hunt
http://www.ntnu.no/hunt
http://www.ntnu.no/hunt
http://www.ntnu.no/hunt
http://www.ungdata.no/
http://www.ungdata.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://juvente.no/tema/artikkel/utsettelse-av-debutalder-a-l%C3%A6re-a-la-v%C3%A6re/
http://juvente.no/tema/artikkel/utsettelse-av-debutalder-a-l%C3%A6re-a-la-v%C3%A6re/
http://juvente.no/tema/artikkel/utsettelse-av-debutalder-a-l%C3%A6re-a-la-v%C3%A6re/
http://juvente.no/tema/artikkel/utsettelse-av-debutalder-a-l%C3%A6re-a-la-v%C3%A6re/
http://juvente.no/tema/artikkel/utsettelse-av-debutalder-a-l%C3%A6re-a-la-v%C3%A6re/
http://juvente.no/tema/artikkel/utsettelse-av-debutalder-a-l%C3%A6re-a-la-v%C3%A6re/
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Annen risiko – 

adferd 
Dopingmidler: 

6 % av guttene og 6 % av jentene oppga at de hadde brukt 

dopingmidler (for eksempel anabole steroider) minst en gang det 

siste året (UNGDATA 2015) 

 

Anabole steroider blir ofte brukt for å oppnå en mer 

attraktiv kropp, eller for å forbedre 

idrettsprestasjoner. Men denne effekten har en høy 

pris, med bivirkninger som varierer fra dårlig ånde, 

fett hår og uren hud, til livstruende skader og 

sykdommer (www.nhi.no).  

www.nhi.no  

www.ungdata.n

o  

Lensmann 

Erling 

Lundstadsveen 

 Trafikk-promillesaker Overhalla:  

Statistikk 2015 (per 19.11.15): 4 promillesaker  

 

Sjåfører med høy promille – (over 1,5 i promille) 

eller blandingsrus, utgjør hovedproblemet i forhold 

til antallet promilleulykker i Norge, og cirka 45 % av 

de promilledømte har over 1,5 i promille. Menn i 

aldersgruppen 20-35 år er spesielt utsatt. En vesentlig 

andel av drepte sjåfører hvor rusmidler ble påvist ved 

ulykken har tidligere arrestasjoner for påvirket 

kjøring. Dette illustrerer at rus i trafikken utgjør et 

betydelig gjengangerproblem (www.tryggtrafikk.no). 

www.tryggtrafik

k.no 

 

Lensmann 

Erling 

Lundstadsveen 

 

 

Kapittel 6. Helsetilstand 

Indikator Beskrivelse Konsekvenser for folkehelsa Kilde 
Kols 

 

Kols er en samlebetegnelse på en kronisk betennelsesreaksjon som 

skader bronkiene og vevet i lungene. Sykdommen utvikler seg 

langsomt, og for personer som ikke trener, kan sykdommen ha 

kommet langt før de merker at pusten eller kondisjonen er svekket 

(www.lhl.no). Røyking er den vanligste årsaken til kols. Risikoen øker 

med økende tobakksforbruk og antall røyke-år. Over 80 % av de som 

har kols røyker eller har røkt. Andre årsaker til kols kan være: 

 luftforurensning i arbeidsmiljøet fra støv, røyk, gass og damp 

(yrkeskols) 

Dagens forekomst av KOLS skyldes i stor grad 

røykevanene slik de var for 20-40 år siden (pluss 

eksponering for helsefarlig luftforurensning i noen 

yrker). Graden av kols varierer fra ukompliserte til 

mer alvorlige tilstander med betydelig nedsatt 

funksjonsevne og uførhet (www.lhl.no). 

 

Mestring av hverdagen med sykdom gjennom 

trening og kosthold, er en viktig del av behandlingen 

av kols(www.lhl.no).  

Informasjon fra 

Lungesykepleier 

Linn Hege 

Løvold, 

Overhalla 

kommune 

 

www.helsedirekt

oratet.no  

 

http://www.nhi.no/
http://www.nhi.no/
http://www.ungdata.no/
http://www.ungdata.no/
http://www.tryggtrafikk.no/
http://www.tryggtrafikk.no/
http://www.tryggtrafikk.no/
http://www.lhl.no/
http://www.lhl.no/
http://www.lhl.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
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 astma i barnealder 

 hyppige luftveisinfeksjoner i ung alder kan bidra til at 

sykdommen utvikler seg 

 arvelige faktorer spiller også inn og gir større eller mindre 

disposisjon for å utvikle sykdommen (www.lhl.no) 

Overhalla kommune har 123 registrerte personer med KOLS-

diagnose (Løvold). Nasjonale retningslinjer (Helsedirektoratet, 2012) 

antar at mindre enn halvparten av personer med KOLS har fått påvist 

sykdommen.  

 

Brukere av midler mot kols (Kronisk obstruktiv lungesykdom) og 

astma:  

Kommune Per 1000 innbyggere i alderen 45-74 

år i 2009-2011 (begge kjønn) 

Overhalla 72 

Namdalseid 126 

Namsos 92 

Fosnes 77 

Gjennomsnitt i Nord-

Trøndelag 

82 

www.fhi.no 

 

Bruken av legemidler mot astma/KOLS har økt de siste årene både i 

landet og i Nord-Trøndelag. 

 

Regelmessig fysisk aktivitet har en positiv effekt på 

sykdommen. Mange tror det er farlig å trene, men 

jevnlig trening gir en bedret funksjonsevne og 

livskvalitet hos pasienter med kols, uansett alder og 

sykdomsgrad. Mange kolspasienter rammes av angst 

og depresjoner, og isolerer seg lett fordi de ikke 

orker så mye som før. Trening har stor dokumentert 

effekt også i forhold til psykisk helse(www.lhl.no).  

 

Et sunt og næringsrikt kosthold er viktig for 

kolspasienter. Det forebygger infeksjoner i lungene, 

det gir energi, og bidrar til å holde vekten stabil 

(www.lhl.no). 

 

www.lhl.no 

 

www.ntnu.no/hu

nt 

 

www.fhi.no 

Overvekt og 

fedme 

Overvekt og fedme øker sterkt i den norske befolkningen. Det samme 

skjer i resten av verden. Parallelt med dette ser vi en økende grad av 

fysisk inaktivitet i hverdagen. Mange mener vi står ovenfor en global 

epidemi, med store konsekvenser. Overvekt skyldes en ubalanse 

mellom energiinntak og energiforbruk. Dette skjer når du får i deg 

mer mat og drikke enn kroppen din har behov for, og 

overskuddsenergien blir lagret i kroppen som fett 

Overvekt og fedme er blant de tilstander som er 

krevende å behandle, både for helsetjenesten og ikke 

minst for pasienten. 

 

Overskuddsfettet innebærer en alvorlig risiko i 

forhold til helsetilstand. Det øker faren for å utvikle 

blant annet diabetes type 2, forhøyet blodtrykk, 

www.ntnu.no/hu

nt  

www.helsedirekt

oratet.no  

https://minebeha

ndlingsvalg.no/sy

kelig-

http://www.lhl.no/
http://www.lhl.no/
http://www.lhl.no/
http://www.lhl.no/
http://www.ntnu.no/hunt
http://www.ntnu.no/hunt
http://www.ntnu.no/hunt
http://www.ntnu.no/hunt
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
https://minebehandlingsvalg.no/sykelig-overvekt/mitt-valg/hvorfor-ma-det-gjores-et-valg
https://minebehandlingsvalg.no/sykelig-overvekt/mitt-valg/hvorfor-ma-det-gjores-et-valg
https://minebehandlingsvalg.no/sykelig-overvekt/mitt-valg/hvorfor-ma-det-gjores-et-valg
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(www.minebehandlingsvalg.no). 

Studier viser at ca. hver femte voksne person i Norge har en KMI på 

over 30. Tall fra Overhalla og Nord-Trøndelag viser (HUNT3): 

 Overhalla Nord-Trøndelag 

Andel menn med 

KMI over 25  

75 % 71 % 

Andel kvinner med 

KMI over 25 

59 % 58 % 

Andel menn med 

KMI over 30 

28 % 21 % 

Andel kvinner med 

KMI over 30 

24 % 22 % 

 
KMI: Kroppsmasseindeks = vekt (kg)/høyde (m) 

KMI over 30 er definert som fedme.  

KMI 18 - 25, normalvekt 
KMI > 25, overvekt 

KMI > 30, fedme  

KMI >35, alvorlig fedme  

hjertekrampe (angina), hjerteinfarkt, ufrivillig 

barnløshet, samt øker risikoen for kreft og 

belastningslidelser i muskler og skjelett 

(www.minebehandlingsvalg.no). 

Det å gå ned i vekt reduserer risikoen knyttet til 

helseplager som følge av overvekt. Ved å redusere 

overvekt med 5- 10 % oppnås allerede en betydelig 

helsegevinst. Livsstil, vaner og livskvalitet kan 

bedres. Områder som mestring, selvtillit, psykisk 

helse, fysisk helse og fungering i jobb kan være 

faktorer som bedres ved å redusere overvekt og 

fedme (www.minebehandlingsvalg.no). 

 

overvekt/mitt-

valg/hvorfor-ma-

det-gjores-et-valg 

 

Psykisk 

helse 

Psykiatritjenesten i Overhalla kommune gir per i dag tjenester til 

cirka 100 personer, lavterskeltilbud. Brukerne henvender seg direkte 

til kommunen, trenger ikke henvisning via lege. Utfordringene er 

sammensatte, og det er fra alvorlig psykisk syke til lettere psykiske 

plager. Brukerne er fra 18 år og oppover. Barn henvises til 

helsestasjon hvor det finnes kompetanse innen psykisk helse. Flere 

unge voksne med psykiske problemer, unge foreldre, flere unge menn 

nå enn tidligere. Livsmestring, økonomi og gjeld er aktuelle 

tematikker (Brauten). 

 

HUNT3 viser (tall i parentes viser gjennomsnitt for Nord-Trøndelag): 

 Depresjons-

symptomer 

Angstsymptomer 

Menn 9,3 % (9,5 %) 11,4 % (10,8 %) 

Omtrent halvparten av den norske befolkningen vil 

rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet (Meld. 

St. 26). I et folkehelseperspektiv kan det være 

nødvendig å forstå hvordan positiv psykisk helse 

påvirker ens psykiske lidelse. Det vil si gode 

følelser, godt humør og være ved godt mot 

(Gammersvik og Larsen 2012). 

 

Depresjon og angst er de mest vanlige psykiske 

lidelsene i den norske befolkningen. Til en hver tid 

opplever et betydelig antall mennesker en depresjon 

eller å ha angst. Depresjon og angst gir både 

kroppslige og psykiske symptomer.  

 

www.ntnu.no/hu

nt  

www.helsedirekt

oratet.no  

 

Fagleder 

psykiatritjenesten 

Bente Brauten, 

Overhalla 

kommune  

 

Helsefremmende 

sykepleie – i 

teori og praksis, 

http://www.minebehandlingsvalg.no/
http://www.minebehandlingsvalg.no/
http://www.minebehandlingsvalg.no/
https://minebehandlingsvalg.no/sykelig-overvekt/mitt-valg/hvorfor-ma-det-gjores-et-valg
https://minebehandlingsvalg.no/sykelig-overvekt/mitt-valg/hvorfor-ma-det-gjores-et-valg
https://minebehandlingsvalg.no/sykelig-overvekt/mitt-valg/hvorfor-ma-det-gjores-et-valg
http://www.ntnu.no/hunt
http://www.ntnu.no/hunt
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
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Overhalla 

Kvinner 

Overhalla 

10,3 % (8,1 %) 17,2 % (17,5 %) 

 

www.ntnu.no/hunt  

 

Psykiske lidelser hos asylsøkere og flyktninger 

henger i stor grad sammen med påkjenninger i 

eksilsituasjonen, blant annet manglende sosialt 

nettverk, mangel på meningsfulle oppgaver i 

hverdagen, endring av sosioøkonomisk status mv. 

Slike faktorer kan ha mer å si for den psykiske 

helsen enn påkjenninger opplevd før og under flukt 

eller migrasjon. Sosial støtte og aktivisering er 

viktig for å skape struktur og forebygge psykososiale 

problemer (www.helsedirektoratet.no). 

Gammersvik og 

Larsen 2012 

Hjerte/kar  Hjerte- og karsykdommene omfatter hjerteinfarkt, hjertekrampe 

(angina pectoris), hjertesvikt, hjerneslag og andre sykdommer i hjerte 

og blodårer (fhi). 

 

Andel menn innlagt på sykehus med hjerte- og karsykdommer i 

Overhalla 2009 – 2011 (HUNT3): 

18 per 1000 innbyggere 

Gjennomsnitt N – T: 17 av 1000 innbyggere 

Andel kvinner innlagt på sykehus med hjerte- og karsykdommer i 

Overhalla 2009 – 2011: 

19 per 1000 innbyggere 

Gjennomsnitt N – T: 14 per 1000 innbyggere 

Sykdommene skyldes arvelige faktorer i samspill 

med miljøfaktorer som røyking, høyt blodtrykk, 

høyt kolesterolnivå og diabetes (fhi).  

 

Røyking, kroppsvekt, fysisk aktivitet, alkoholinntak 

og kosthold påvirker risikoen for å få hjerneslag, 

viser en ny undersøkelse fra Karolinska institutet, 

Stockholm, Sverige (lhl). 

 

 

www.ntnu.no/hu

nt  

www.fhi.no  

https://www.lhl.n

o/om-

lhl/aktuelt/nyhets

arkiv-

2015/2015/disse-

levevanene-kan-

forebygge-

hjerneslag/  

Diabetes Diabetes skyldes forstyrrelser i kroppens omsetninger av 

karbohydrater. Kroppen mangler helt eller delvis evnen til å lage 

insulin, slik at glukose blir værende i blodet uten å bli tatt opp i 

kroppens celler. Dette gir høyt blodsukker (helsedirektoratet).   

 

HUNT3 viser at 5,4 % menn og 3,1 % kvinner i Overhalla 

rapporterer at de har eller har hatt diabetes.  

Andel menn med høy risiko for diabetes: 11,2 %. 

Andel kvinner med høy risiko for diabetes: 12,6 %. 

Maten vi spiser påvirker blodsukkeret. 

Nøkkelrådskosten anbefales som utgangspunkt, men 

individuelle vurderinger må tas. Kostholdet bør 

legge til rette for god blodsukkerkontroll. På lang 

sikt er målet å forebygge utvikling av senskader som 

hjerte- og karsykdom, nefropati og nevropati (kilde). 

 

Studier blant personer med overvekt og nedsatt 

glukosetoleranse har vist at endring av kost- og 

mosjonsvaner i tråd med gjeldende anbefalinger kan 

www.ntnu.no/hu

nt  

www.helsedirekt

oratet.no 

 

http://www.helse

biblioteket.no/ret

ningslinjer/diabet

es/5.diabetesfore

kt-og-foreb/5.5-

http://www.ntnu.no/hunt
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.ntnu.no/hunt
http://www.ntnu.no/hunt
http://www.fhi.no/
https://www.lhl.no/om-lhl/aktuelt/nyhetsarkiv-2015/2015/disse-levevanene-kan-forebygge-hjerneslag/
https://www.lhl.no/om-lhl/aktuelt/nyhetsarkiv-2015/2015/disse-levevanene-kan-forebygge-hjerneslag/
https://www.lhl.no/om-lhl/aktuelt/nyhetsarkiv-2015/2015/disse-levevanene-kan-forebygge-hjerneslag/
https://www.lhl.no/om-lhl/aktuelt/nyhetsarkiv-2015/2015/disse-levevanene-kan-forebygge-hjerneslag/
https://www.lhl.no/om-lhl/aktuelt/nyhetsarkiv-2015/2015/disse-levevanene-kan-forebygge-hjerneslag/
https://www.lhl.no/om-lhl/aktuelt/nyhetsarkiv-2015/2015/disse-levevanene-kan-forebygge-hjerneslag/
https://www.lhl.no/om-lhl/aktuelt/nyhetsarkiv-2015/2015/disse-levevanene-kan-forebygge-hjerneslag/
https://www.lhl.no/om-lhl/aktuelt/nyhetsarkiv-2015/2015/disse-levevanene-kan-forebygge-hjerneslag/
http://www.ntnu.no/hunt
http://www.ntnu.no/hunt
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/diabetes/5.diabetesforekt-og-foreb/5.5-forebygging-av-t2d
http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/diabetes/5.diabetesforekt-og-foreb/5.5-forebygging-av-t2d
http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/diabetes/5.diabetesforekt-og-foreb/5.5-forebygging-av-t2d
http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/diabetes/5.diabetesforekt-og-foreb/5.5-forebygging-av-t2d
http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/diabetes/5.diabetesforekt-og-foreb/5.5-forebygging-av-t2d
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forebygge eller utsette risikoen for å utvikle type 2-

diabetes med 40-60 % over en periode på nærmere ti 

år (helsebiblioteket.no). 

forebygging-av-

t2d 

 

Kreft Sammenlignet med andre land har Norge gode overlevelsestall for 

flere kreftsykdommer. Samtidig vet vi at det fortsatt er store 

utfordringer når det gjelder overlevelse for enkelte kreftsykdommer, 

og fortsatt dør for mange av kreft (www.helsedirektoratet.no). 

 

Antall kontakter (innleggelse og poliklinikk) på sykehusene i 

Namsos, Levanger og St. Olavs, med kreft som hoveddiagnose for 

MNS-kommunene i årene 2010-2014 (per 1000 innbyggere): 

 

Kommune 2010 2011 2012 2013 2014 

Namsos 43 48 63 61 96 

Overhalla 49 59 50 61 100 

Fosnes 84 40 105 81 100 

Namdalseid 73 104 85 85 113 

      
Kilde: Helse Nord-Trøndelag 

I følge Kreftforeningen har minst ett av tre 

krefttilfeller har sammenheng med egen levemåte. 

Det er ingen garanti mot å utvikle kreft, men en kan 

ta noen valg som reduserer risikoen.  

Det viktigste en kan gjøre for å minske risikoen for 

kreft er å være røykfri, spise sunt og variert, ta seg 

tid til å være fysisk aktiv og sole seg uten å bli 

solbrent. Dette er gode vaner for et friskere liv 

(www.kreftforeningen.no). 

 

Langt flere personer lever med kreftsykdom, det 

utføres mer poliklinisk behandling og det blir færre 

og kortere sykehusinnleggelser. Etter hvert som flere 

lever lengre med sin kreftsykdom, må 

oppmerksomheten i større grad rettes mot tiltak for 

bedre livskvalitet for dem som lever med kreft. 

Mange pasienter kan leve gode liv selv om de har 

seneffekter etter kreftbehandling eller kreft med 

spredning, og derfor trenger livsforlengende 

behandling, rehabilitering, lærings og 

mestringstilbud, lindrende behandling, pleie og 

omsorg. Dette gir spesielle utfordringer, særlig i den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten 

(www.kreftforeningen.no). 

Helse Nord-

Trøndelag 

v/Sveinung Aune 

 

www.helsedirekt

oratet.no  

 

www.kreftforeni

ngen.no 

 

Karies Andel personer i gruppen som ikke har hatt hull i Overhalla  

(5,- 12,- og 18 – åringer), N- T og Norge 2014: 

 

Års-

kull 

Alder 

i 2014 

Overhall

a 

N-tr. 

lag 

Norge Kommentar 

Når tennene er under dannelse, er det viktig at 

kosten inneholder alle de stoffene som emaljen 

bygges opp av, først og fremst kalsium og fosfor. Et 

vanlig kosthold ivaretar dette. Kostholdet spiller en 

viktig rolle for utvikling av karies når tennene er 

https://sml.snl.no

/karies  

 

Helsesøster Hege 

Lysberg, 

http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/diabetes/5.diabetesforekt-og-foreb/5.5-forebygging-av-t2d
http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/diabetes/5.diabetesforekt-og-foreb/5.5-forebygging-av-t2d
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.kreftforeningen.no/
http://www.kreftforeningen.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.kreftforeningen.no/
http://www.kreftforeningen.no/
https://sml.snl.no/karies
https://sml.snl.no/karies
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2009 5 år 77 % 85 % 82 % Dårligere enn fylket og 

landet  

2002 12 år 45 % 58 % 60 % Dårligere enn fylket og 

landet  

1996 18 år 27 % 20 % 21 % Bedre enn fylket og 

landet 

Kilde: Fylkestannlege Kari Strand, NTFK 

 

Gjennomsnittlig antall tenner med hull, 5, – 12, – og 18 – åringer i 

Overhalla, N – T og Norge: 

Års-

kull 

Alder 

2014 

Over-

halla 

N-tr. 

lag 

Norge   

2009 5 år 0,8 0,6 0,7 Dårligere enn fylket og 

 landet 

2002 12 år 1,4 1 1 Dårligere enn fylket og 

 landet 

1996 18 år 3,6 4,2 3,9 Bedre enn fylket og 

 landet 

Kilde: NTFK 

 

Helsesøster er hos alle 1. klassinger i Overhalla og snakker om karies 

og tannpuss (Lysberg).  

frembrutt. Syrene som angriper emaljen, dannes ved 

at bakteriene gjærer karbohydrater som for eksempel 

sukker. Syredannelsen begynner straks det kommer 

karbohydrater i munnhulen, og kan ikke forhindres, 

men den kan begrenses ved at man nedsetter kostens 

innhold av lettspaltelige karbohydrater, som sukrose 

(alminnelig sukker). Spisemønsteret er avgjørende 

for utvikling av karies, og det er spising mellom 

måltider som er problemet fordi emaljen ikke får 

tilstrekkelig tid til å remineralisere mellom 

måltidene. Særlig skadelig kan det være å nippe til 

sukkerholdig drikke. Eksempel på uheldige vaner er 

tåteflaske med saft om natten de første leveår eller 

kontinuerlig brusdrikking på dagtid. Brusflaskens 

skrukork er uheldig sett fra et tannhelsesynspunkt. 

Det norske konsumet av brus per innbygger er høyt 

sammenliknet med andre europeiske land. Fluor i 

tannpasta har imidlertid bidratt til en betydelig 

bedring i tannhelsen blant barn og voksne 

(www.sml.no). 

 

Overhalla 

kommune 

 

NTFK, ved Kari 

Strand 

Demens Demens er fellesbetegnelsen på flere sykdommer som medfører 

kognitiv svikt, forbundet med funksjonstap i hjernen. I sjeldne tilfelle 

kan demens være forårsaket av vitaminmangel, kronisk rusmisbruk, 

hodeskader, stoffskiftesykdom eller annen sykdom. De aller fleste 

demenstilfellene er likevel knyttet til høy alder, og tilstanden betegnes 

da som aldersdemens (www.fhi.no). 

 

I følge folkehelseinstituttet er antallet personer med demens 

vanskelig å tallfeste. Imidlertid kan en anta at cirka 1,5 % av 

befolkningen har en demenstilstand (www.fhi.no). I Overhalla vil det 

bety cirka 55 personer.  

Demenssykdom har store konsekvenser for den 

enkelte og familien. Tjenestene til personer med 

demens omfatter både kommune- og 

spesialisthelsetjenesten og legger beslag på store 

økonomiske og personellmessige ressurser med stor 

samfunnsøkonomisk betydning.  Konsekvensene av 

mangler ved tjenesteytingen kan være alvorlige. 

Tjenester som ytes er ofte grunnleggende for liv, 

helse og livskvalitet (legemiddelhåndtering, 

ernæring, miljøbehandling og lignende.) Personer 

med demens tilhører en utsatt gruppe som vanskelig 

https://helsedirek

toratet.no/nasjon

al-faglig-

retningslinje-om-

utredning-av-

demenssykdom-

og-oppfolging-

av-personer-med-

demens-og-

deres-parorende 

 

http://www.sml.no/
http://www.fhi.no/
http://www.fhi.no/
https://helsedirektoratet.no/nasjonal-faglig-retningslinje-om-utredning-av-demenssykdom-og-oppfolging-av-personer-med-demens-og-deres-parorende
https://helsedirektoratet.no/nasjonal-faglig-retningslinje-om-utredning-av-demenssykdom-og-oppfolging-av-personer-med-demens-og-deres-parorende
https://helsedirektoratet.no/nasjonal-faglig-retningslinje-om-utredning-av-demenssykdom-og-oppfolging-av-personer-med-demens-og-deres-parorende
https://helsedirektoratet.no/nasjonal-faglig-retningslinje-om-utredning-av-demenssykdom-og-oppfolging-av-personer-med-demens-og-deres-parorende
https://helsedirektoratet.no/nasjonal-faglig-retningslinje-om-utredning-av-demenssykdom-og-oppfolging-av-personer-med-demens-og-deres-parorende
https://helsedirektoratet.no/nasjonal-faglig-retningslinje-om-utredning-av-demenssykdom-og-oppfolging-av-personer-med-demens-og-deres-parorende
https://helsedirektoratet.no/nasjonal-faglig-retningslinje-om-utredning-av-demenssykdom-og-oppfolging-av-personer-med-demens-og-deres-parorende
https://helsedirektoratet.no/nasjonal-faglig-retningslinje-om-utredning-av-demenssykdom-og-oppfolging-av-personer-med-demens-og-deres-parorende
https://helsedirektoratet.no/nasjonal-faglig-retningslinje-om-utredning-av-demenssykdom-og-oppfolging-av-personer-med-demens-og-deres-parorende
https://helsedirektoratet.no/nasjonal-faglig-retningslinje-om-utredning-av-demenssykdom-og-oppfolging-av-personer-med-demens-og-deres-parorende
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Overhalla kommune har egen demensavdeling på sykeheimen, 

tilgjengelige avlastningstilbud for hjemmeboende med demens og 

hjemmetjenesten gir tilbud til hjemmeboende med demens. 

vil kunne ivareta egne interesser 

(Helsedirektoratet.no). Noen symptomer på demens: 

Glemsomhet som påvirker arbeidsevnen, problemer 

med å utføre vanlige oppgaver, språkproblemer, 

desorientering om tid og sted, svekket dømmekraft, 

problemer med abstrakt tenkning, feilplassering av 

gjenstander, forandring i humør og atferd og tap av 

initiativ og interesser. 

(https://helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-

nerver/demens/demenssymptomer). 

http://www.fhi.n

o/eway/default.as

px?pid=239&trg

=Content_7242&

Main_6157=723

9:0:25,8904&Ma

inContent_7239=

7242:0:25,8906&

Content_7242=7

244:110544::0:72

43:3:::0:0 

Dødsårsaks-

registeret 

Oppsummert fra årene 2010 – 2013, hyppigste dødsårsaker, antall 

personer, begge kjønn: 

 Andre Hjerte og kar Kreft Åndedrett 

Osen 12 6 6 3 

Namsos 221 243 219 93 

Namdalseid 10 26 11 7 

Overhalla 30 35 29 4 

Fosnes 15 4 9 3 

Flatanger 21 11 8 4 

Kilde: www.fhi.no  

 http://www.fhi.n

o/helseregistre/do

dsaarsaksregister

et 

 

 

 

 

 

 

 

https://helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/demens/demenssymptomer
https://helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/demens/demenssymptomer
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_7242&Main_6157=7239:0:25,8904&MainContent_7239=7242:0:25,8906&Content_7242=7244:110544::0:7243:3:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_7242&Main_6157=7239:0:25,8904&MainContent_7239=7242:0:25,8906&Content_7242=7244:110544::0:7243:3:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_7242&Main_6157=7239:0:25,8904&MainContent_7239=7242:0:25,8906&Content_7242=7244:110544::0:7243:3:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_7242&Main_6157=7239:0:25,8904&MainContent_7239=7242:0:25,8906&Content_7242=7244:110544::0:7243:3:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_7242&Main_6157=7239:0:25,8904&MainContent_7239=7242:0:25,8906&Content_7242=7244:110544::0:7243:3:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_7242&Main_6157=7239:0:25,8904&MainContent_7239=7242:0:25,8906&Content_7242=7244:110544::0:7243:3:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_7242&Main_6157=7239:0:25,8904&MainContent_7239=7242:0:25,8906&Content_7242=7244:110544::0:7243:3:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_7242&Main_6157=7239:0:25,8904&MainContent_7239=7242:0:25,8906&Content_7242=7244:110544::0:7243:3:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_7242&Main_6157=7239:0:25,8904&MainContent_7239=7242:0:25,8906&Content_7242=7244:110544::0:7243:3:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_7242&Main_6157=7239:0:25,8904&MainContent_7239=7242:0:25,8906&Content_7242=7244:110544::0:7243:3:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_7242&Main_6157=7239:0:25,8904&MainContent_7239=7242:0:25,8906&Content_7242=7244:110544::0:7243:3:::0:0
http://www.fhi.no/
http://www.fhi.no/helseregistre/dodsaarsaksregisteret
http://www.fhi.no/helseregistre/dodsaarsaksregisteret
http://www.fhi.no/helseregistre/dodsaarsaksregisteret
http://www.fhi.no/helseregistre/dodsaarsaksregisteret
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Medika-

mentbruk 

Antall brukere av medikamenter i alderen 0 – 74 år pr. 1000 

(www.fhi.no) 

 

Ingen større avvik for Overhalla kommune i forhold til 

gjennomsnittet for fylket. Det er ikke kjørt statistisk beregning på 

aktuelle tall (Holien). 

 

Folkehelseinstituttet beskriver at halvparten av den norske befolkning 

bruker reseptfrie smertestillende legemidler minst en gang i uken. 

Inaktive personer eller personer som har kronisk smerte bruker mer 

smertestillende enn andre, og kvinner bruker mer enn menn 

(www.fhi.no). 

Medikament Overhalla Nord- 

Trøndelag 

Diabetesmidler 0-74 år 32 28 

Diabetes type 2, 30-74 år 33 36 

Midler mot hjerte- og 

karsykdommer, 0-74 år 

151 132 

Kolesterol - senkende midler 

0-74 år 

78 72 

Midler mot KOLS og astma 

45-74 år 

72 82 

Midler mot psykiske lidelser 

0-74 år 

118 122 

Smertestillende midler 0-74 år 280 238 

Legemiddelbehandling spiller en viktig rolle i å 

forebygge og redusere sykelighet og dødelighet, 

men kan også forårsake bivirkninger og andre 

legemiddelrelaterte problemer (www.fhi.no). 

 

 

www.ntnu.no/hu

nt  

Kommune – 

overlege  

Haldor T. Holien 

www.fhi.no 

 

 

 

http://www.fhi.no/
http://www.fhi.no/
http://www.ntnu.no/hunt
http://www.ntnu.no/hunt
http://www.fhi.no/

