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Folkehelsestrategier - fysisk aktivitet
Sammendrag
Styringsgruppen for folkehelse vedtok følgende den 12.11.2008:
Fysisk aktivitet med spesiell fokus på inaktive grupper skal være satsingsområde i 2009.
Virksomhetslederne får i oppdrag å vurdere dagens tiltak, eventuelt utarbeide nye tiltak som er
spesielt rettet inn for å nå inaktive grupper i befolkningen.
Denne saken vil gi en kort orientering om fysisk aktivitet i dag i den kommunale organisasjonen og
en mulig vei videre for å jobbe mer systematisk med inaktive grupper i befolkningen.
Saksopplysningene starter med en case for å presentere en modell som 11 kommuner i Nordland er
i gang med, såkalte Fysak -sentraler (frisklivssentraler).
Saken vil også si noe kort om samhandlingsreformen innenfor helsetjenestene som legges fram i
april d.å.

Saksopplysninger
Case 1 – dagens forløp.
Lars er en tidligere frisk 45 år gammel mann, moderat overvektig og røykende. Far har hatt
hjerteinfarkt og døde av hjertesykdom 68 år gammel, mor har type 2-diabetes. Han oppsøker sin
fastlege på grunn av skade på jobb. Sykmeldes i to uker med beskjed om å ta det med ro. Legen
fester seg ikke med hans overvekt og spør ikke om familiehistorien.
De neste syv årene har han noen få tilfeldige legekonsultasjoner. Fordi vekten åpenbart har
økt, får han beskjed av legen om å gå ned i vekt og slutte å røyke. Lars tar disse rådene til seg men
har vanskelig for å handle i tråd med rådene ettersom han ikke har oversikt over tilbud som finnes
og ellers har store jobbforpliktelser. Etter innleggelse for akutte brystsmerter får han påvist diabetes
på sykehuset.
Lars blir sykmeldt i tre måneder og skrives ut med en rekke medikamenter. Lars
friskmeldes, men greier ikke å fungere i jobb og ender etter hvert på attføring og til slutt på
uføretrygd.
Lars går opp i vekt og får høyere blodsukker. Han får også etter hvert nedsatt følelse i
føttene og det påvises en diabetisk nevropati. Han får gjentatte laserbehandlinger og etter hvert noe
nedsatt syn. Økende blodsukker har ført til at han har begynt med insulin.
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Case 2 – et alternativ forløp.
Hans er en tidligere frisk, 45 år gammel mann, moderat overvektig og røykende. Faren har hatt
hjerteinfarkt, døde av hjertesykdom 68 år gammel, moren har type 2-diabetes. Han oppsøker lege på
grunn av skade på jobb. Legen forholder seg til armen, men spør på grunn av hans store mage litt
om familie og hjerte- og karsykdom. Får fram opplysninger om foreldrenes sykdomshistorier og tar
et blodsukker som er på grensen til å være for høyt. Det avtales tid for en utredning med tanke på
diabetes. Resultatet av denne viser nedsatt glukosetoleranse (IGT). Blodtrykket er litt høyt, og
kolestolnivået er også noe ugunstig.
Legen henviser ham videre til en rådgiver som foretar en systematisk helsesamtale med
tanke på livsstil - endringer. Denne rådgiveren har oversikt over tilbudene som finnes hos ”Aktiv
Hverdag” og i pasientens nærmiljø og i den kommunale helsetjenesten og kan skreddersy et
program tilpasset pasienten. Rådgiveren gir ham råd om endring av levevaner, fysisk aktivitet, kost
og vektreduksjon og råd om hvordan motivasjon holdes oppe.
Ved en avtalt legekontroll etter seks måneder har han lagt om levevanene, blitt mer fysisk
aktiv. Blodtrykket er litt lavere, fastende blodsukker er normalt. Ved en ny avtalt kontroll etter ett år
gir han utrykk for at han trener regelmessig på treningssenter, vekta er stabil og formen god.
Blodtrykket har falt ytterligere og er nå nesten normalt. Kolesterolnivået er lavere. De blir enige om
at det nå ikke er behov for medikamentell behandling og avtaler årlige kontroller og fortsatt
oppfølging av rådgiver.
Bakgrunn:
Styringsgruppen for folkehelse vedtok følgende den 12.11.2008:
Satsingsområder – overordnet tema: Styringsgruppen for folkehelse bestemmer med dette at
fysisk aktivitet skal være satsingsområde i 2009, med spesiell fokus på inaktive grupper. En antar at
foreliggende data for Bodø kommune når det gjelder følgende parametrer kan si noe om utviklingen
i Bodø – samfunnet:
Ø Kreft, kvinner og menn
Ø Hjerte – kar, kvinner og menn
Ø Dødelighet kvinner og menn
Ø Vekt/høyde barn (BMI), etter hvert som slike opplysninger blir tilgjengelige
Ø Sykefravær (Bodø kommune og Bodø – samfunnet)
Ø Det undersøkes om det er muligheter for (praktisk og økonomisk) å ha en spørreundersøkelse i
Bodø – samfunnet om fysisk aktivitetsnivå i befolkningen.
Ø Kartlegging av fysisk aktivitetsnivå i Nordland, et prosjekt (KAN1) i regi av Helsedirektoratet
som Nfk og HBO er i gang med nå.
Ø Det undersøkes om hva som finnes av data når det gjelder fysisk aktivitet (treningssentra,
turorientering, sykle til jobb aksjon, organisert aktivitet idrett m.m.)
Virksomhetslederne får i oppdrag å vurdere dagens tiltak, eventuelt utarbeide nye tiltak som er
spesielt rettet inn for å nå inaktive grupper i befolkningen.
Fysisk aktivitet er et vidt begrep som omfatter for eksempel lek, friluftsliv, idrett, mosjon, trening,
trim, kroppsøving og fysisk arbeid. Alle aktiviteter hvor du beveger deg i hverdagen og bruker
kroppen er fysisk aktivitet.
Regelmessig fysisk aktivitet er viktig for normal vekst og utvikling og har en forebyggende effekt
mot en rekke sykdommer. Helsefremmende fysisk aktivitet gir også økt overskudd, virker positivt
på humøret, og er en fin mulighet til sosialt samvær.
Daglig fysisk aktivitet er viktig for barn, unge, voksne og eldre. Personer som er fysisk aktive lever
i gjennomsnitt lenger enn personer som er lite fysisk aktive. Det finnes god vitenskapelig
dokumentasjon for at jevnlig fysisk aktivitet gir en rekke helseeffekter.
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Effekter:
-

Sterkt redusere risikoen for å utvikle en form for hjerte- og karsykdom

-

Redusere risikoen for flere typer kreft

-

Minske risikoen for diabetes type 2

-

Bedre lungefunksjonen

-

Få større overskudd og mer trivsel

-

Forbedre evnen å mestre stress

-

Styrke immunforsvaret

-

Øke arbeidskapasiteten

-

Bedre blodsirkulasjonen

-

Redusere aldringsprosessen

-

Bedre funksjonsnivået

-

Bedre søvnkvalitet

-

Bedre mage- og tarmfunksjonen

-

Minske risikoen for å utvikle beinskjørhet

-

Bedre kroppsbalansen om minske risikoen for fall

-

Redusere risikoen for ryggbesvær

-

Bedre leddfunksjon og bevegelighet

-

Styrke muskulaturen

-

Forebygge fedme og bedre grunnlaget for å opprettholde riktig kroppsvekt

Personer som i utgangspunktet har et lavt fysisk aktivitetsnivå, vil få store helsegevinster i form av
redusert sykdomsrisiko, bedret livskvalitet og økt funksjonsdyktighet hvis de bli regelmessig fysisk
aktive slik at de oppfyller anbefalingene.
Et nytt ”konservativt besteanslag” på nåverdien av de positive helseeffektene er 3 mill. kr pr
person som går fra å være fysisk inaktiv til å bli moderat fysisk aktiv.
Fysak – sentraler i Nordland:
De fleste kommuner i Nordland er fysak – kommuner. 11 kommuner har gått et skritt videre og har
opprettet Fysak – sentraler. Bodø kommune er fysak kommune med ”Aktiv Hverdag” og fysak
Skjerstad som ”operative enheter”, men har ikke tatt skrittet videre med å opprette en egen sentral
for livsstil - endringer (Fysak – sentral).
Fysak – sentraler er en lavterskelmodell for endring av levevaner. På bakgrunn av ordningen
”Grønn Resept” som kom i 2003 har 5 fylker prøvd ut modeller for hvordan man kan følge opp
personer som får en slik resept fra legen sin. Hamarøy kommune har fått mye positiv fokus i
forbindelse med dette.
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Legene sender brukeren til en mottakssentral der en får tilbud om en helsesamtale med fokus på å
skape motivasjon og involvering. I en evaluering som nylig er foretatt av Møreforskning ”En resept
å gå for” synes 80 % av legene at denne ordningen dekker vesentlige behov hos brukeren. Å komme
i gang med å endre levevaner krever mye, og oppfølging er nødvendig. Samtidig er helsegevinsten
betydelig og samfunnet sparer store ressurser. Helsedirektoratet skal gi Helse – og
omsorgsdepartementet en tilrådning om videreføring av ordningen. I anbefalinger fra fylkene
Nordland, Buskerud, Oppland, Troms og Vest-Agder (oktober 2008) er det foreslått at finansiering
legges om slik at mottakssentralen får en takst pr bruker. Det er også foreslått at alt autorisert
helsepersonell i kommunen kan henvise og ikke bare legene. Men at fastlegen alltid får kopi av
denne henvisningen.
I kronikk i VG den 22.10.08 sier helse – og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen bl.a følgende:
”Jeg er ikke interessert i å fordele skylden for alt som er gått galt, mellom kommuner og
spesialisthelsetjenesten. Det er systemet som er feil! Hvis en kommune i dag satser på forebygging
og gode løsninger for å holde folk unna sykehus, så er det en ren utgift for kommunen. Hvis
kommunen lukker øynene for kloke løsninger, så sparer de penger. Staten tar regningen når folk
trenger sykehus. Jeg hører ofte kommuner si: Vi ønsker å ta imot pasienten, men vi har ikke
økonomi til å følge opp. Samtidig brukes 800 millioner på et dårlig sykehustilbud for disse
pasientene. Det er et tankekors. Vi får ikke systemet til å fungere på den måten – pasienten blir
kasteball i systemet, i stedet for at systemet ivaretar pasientens behov.”
Dette sitatet viser at ministeren er klar over disse utfordringene, og at det kan komme nye
finansieringsordninger for kommunal sektor, kanskje i forbindelse med den nye
samhandlingsreformen som legges fram i april.
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Fysisk aktivitet i den kommunale organisasjonen i dag:

Fysisk aktivitet
Turer og trim Psykiatrisk dagsenter
Dagsentervirksomheten, trening og trim
Aktiv hverdag
Fysak (Skjerstad)
Åpne haller og gymsaler for egenaktivitet for ungdom
Tilskuddsordninger for lag og foreninger
Redusert pris i anlegg for barn/ ungdom under 16 år
Fysisk aktivitet i barnehager- retningslinjer for fysisk aktivitet og
uteaktiviteter, natur, miljø og teknikk
Petter Puls (hoppetau-konkurranse)
Fysisk tilrettelegging med drift og investering av uteområder på
lekeplasser, skolegårder, skolegården, barnehager, turstier, lysløyper,
idrettsanlegg etc.
Prosjekt Ut er In barnehage

Spillemidler Nærmiljøanlegg- ordinære anlegg
Aktiv skolefri
Friskvernavtale for ansatte
Registreringsbok på Kaiservarden
Helsefremmende skole
1 time fysisk aktivitet
Bratt`n
”Stimuli” – prosjektet
Utstyrssentral (under planlegging)

Forankring
H/S
H/S
Kultur
Kultur/ idrett/ aktiv hverdag
Kultur/idrett
Kultur/ idrett
Kultur/ idrett
Kultur/ idrett
Barnehagekontoret
Saltvern skole
Kultur/ idrett
Maskinisten
friluftsbarnehage og Barnas
hus
Kultur/ idrett
Kultur/ idrett
P/O - kontoret
P/O - kontoret
Grunnskole
Grunnskole
Kultur
Kultur/ idrett i samarbeid m
Salten friluftsråd
Bratt`n, kultur, skoler og
barnehager

I skolen blir det mer fysisk aktivitet. Regjeringa har foreslått å øke uketimetallet på barnetrinnet
med 2 timer knyttet til fysisk aktivitet fra høsten 2009. Det er også etablert en rådgivningsgruppe
som skal komme med faglige innspill til hvordan arbeidet med fysisk aktivitet skal bli bedre i
skolen. Når det gjelder dagens ordning i Bodø – skolene så er inntrykket at de fleste skolene har
”aktivitetstime” midt på dagen som en fast ordning. Men man har pr. i dag ingen oversikt over
omfanget av aktivitetene på den enkelte skole. Dette vil bli tema i skolenes årsrapporter for dette
skoleåret som ferdigstilles ca. 1. juli d.å.
Samhandlingsreformen:
Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen har varslet en ny samhandlingsreform for
helsetjenesten i april d.å. I forbindelse med dette sier ministeren:
”- Alle snakker om disse problemene. Lange ventetider, pasientkøer, milliardsprekk i
sykehusøkonomien, mangelfull rehabilitering og for lite ressurser til forebygging. Norge bruker
mest i verden på helse, men får ikke mest igjen for hver krone. Det er systemet det er noe galt med.
Manglende kontakt mellom sykehus og kommuner er det viktigste hinderet for å gjøre
helsetjenesten enda bedre.”
I forbindelse med samhandlingsreformen er det utarbeidet flere notater. Det framkommer tydelig at
det vil bli satset mer på forebygging og helsefremmende virksomhet.
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Det er veldig sannsynlig at det vil bli utarbeidet nye finansieringsordninger i den forbindelse.
Aktiv Hverdag:
Aktiv Hverdag er en liten enhet innenfor kultur som får veldig mye ut av sine ressurser. Ca 2,5
årsverk får organisert mye aktivitet og sosiale treffpunkter for mange mennesker i Bodø kommune.
Det bør nevnes noen eksempler på aktivitet:
Ø Tennis og bowling for pensjonister
Ø Hverdagstrimmen
Ø Kondisjon og styrke på Friskhuset
Ø Svømming for minoritetsspråklige damer og jenter
Ø XL – trening i vann for overvektige
Ø Molotrimmen
Ø Trim for nærmiljøgruppe
Ø Friskvern i vann for ansatte i Bodø kommune
Ø Marka - trimmen
Ø Svømming for Hjertegruppa
Ø Postkassetrim, 11 postkasser på forskjellige steder i Bodømarka.
Skal Bodø kommune nå målet om å jobbe mer systematisk med inaktive grupper vil Aktiv Hverdag
bli en viktig samarbeidspartner. Noe av utfordringen blir å koble disse ressursene sammen med
helsetjenester for å sy sammen et mer helhetlig tilbud til personer som er i faresonen når det gjelder
livsstil – sykdommer.

Vurderinger
Forebygging og helsefremmende virksomhet er satt på dagsorden i forbindelse med
samhandlingsreformen. Det er derfor god timing når styringsgruppen for folkehelse ønsker at fysisk
aktivitet skal være satsingsområde i den kommunale organisasjonen i 2009.
Oversikten i saksframlegget viser at den kommunale organisasjonen utøver mye fysisk aktivitet
allerede. Og kommunen satser ressurser på dette, STImuli – prosjektet er for eksempel en
kommunal investering på mange millioner kroner.
Likevel er det antagelig mulig å jobbe mer systematisk enn i dag når det gjelder fysisk aktivitet. Det
vil si at den kommunale organisasjonen evaluerer sin virksomhet på dette området. Dette blir
spesielt viktig etter at Samhandlingsreformen er lagt fram i april for å innrette virksomheten etter de
signaler som kommer i den forbindelse. Kommunale virksomheter bør rapportere hva som er gjort i
forbindelse med fysisk aktivitet i årsmeldingen for 2009.
Men det som mangler i Bodø kommune er en systematisk oppfølging av personer som er i
faresonen når det gjelder livsstil - sykdommer. Å få til dette er svært viktig med bl.a tanke på den
generelle vektøkningen og diabetes II – utviklingen i befolkningen.
Å koble ressurser i Bodø kommune – leger, fysioterapeuter, annet helsepersonell, Aktiv Hverdag
m.m – er en stor utfordring fordi den kommunale organisasjonen er så stor og omfattende. Men
fordelen med en stor kommunal organisasjon er at man allerede har store ressurser, det blir
antagelig snakk om at man må jobbe på en annen måte når det gjelder personer som er i faresonen
pga livsstilen.
For å få til dette må det nedsettes en arbeidsgruppe på tvers av avdelingene i Bodø kommune. Det
er mulig at det er hensiktsmessig å bruke hele eller deler av folkehelse – og miljøforum som
allerede er etablert av rådmann til denne utviklingsprosessen.
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En person bør også få ansvar for framdrift og gjennomføring. Det er også mulig å søke om midler
fra Nordland Fylkeskommune, DA Bodø m.m for å utvikle nye samarbeidsløsninger som vil gagne
befolkningen i hele kommunen.

Konklusjon og anbefaling
Bodø kommune bør ha fysisk aktivitet som overordnet tema i 2009 i forbindelse med kommunens
folkehelsesatsing. I den forbindelse er det spesielt viktig å utvikle Fysak sentral (navnet bestemmes
senere) i Bodø kommune på lik linje med 11 andre kommuner i Nordland.
Rådmannen bør få i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe på tvers av avdelingene med målsetting å
utvikle Fysak – sentral/ Friskliv - sentral, eventuelt kan hele eller deler av folkehelse – og
miljøforum brukes i denne prosessen hvis dette er hensiktsmessig. Det bør undersøkes muligheter
for ekstern finansiering av forsøksordninger. Denne arbeidsgruppen rapporterer til styringsgruppen
for folkehelse.

Formannskapets behandling i møte den 28.01.2009:

Forslag
Forslag fra Knut Hernes (FRP):
Saken oversendes for komitebehandling.

Votering
Innstillingen enstemmig tiltrådt.
Det var enighet om at styringsgruppen for folkehelsearbeidet oppfordres til å involvere
bystyrekomiteene i det videre arbeid.

Formannskapets innstilling
Bodø Bystyre vedtar at fysisk aktivitet skal være overordnet folkehelsetema i 2009. Rådmannen får
i oppdrag å vurdere dagens tiltak, og resultatet av denne gjennomgangen tas inn i årsmeldingen for
2009.
Rådmannen får også i oppdrag å vurdere muligheten for å opprette ”Frisklivsentral” (navnet
bestemmes senere) i Bodø kommune på lik linje med 11 andre kommuner i Nordland.
Styringsgruppen for folkehelse holdes orientert om framdriften i dette arbeidet.

Forslag til innstilling
Bodø Bystyre vedtar at fysisk aktivitet skal være overordnet folkehelsetema i 2009. Rådmannen får
i oppdrag å vurdere dagens tiltak, og resultatet av denne gjennomgangen tas inn i årsmeldingen for
2009.
Rådmannen får også i oppdrag å vurdere muligheten for å opprette ”Frisklivsentral” (navnet
bestemmes senere) i Bodø kommune på lik linje med 11 andre kommuner i Nordland.
Styringsgruppen for folkehelse holdes orientert om framdriften i dette arbeidet.
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Svein Blix
rådmann

Saksbehandler: Tom Solli
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