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Sammendrag:

I møe 25. september 2011 gav AMU sín tílslutníng tíl at rådman skulle arbeíde vídere med et
sykefraværsprosjekt basert på erfaríngene fra Alstahaug kommune.
Nå foreHgger prosjektplanen ((Ned med sykefraværet í Fauske kommune)), jfr vedlegg.
Prosjektperioden vil gå fra august 2012 tí og med desember 2015.

Prosjektet vílbH gjennomført med økonömísk og fagHg støte fra Nordland fylkeskommune.
Fauske kommune er forespeílet økonomísk støte vía Folkehelseavtalen og
Pílotkommunesamarbeídet. Jfr K-sak 40/1 i.
Vídere víl det være et fagHg samarbeíd med Alstahaug kommune.

Tíl gjennomføring trengs en 100 % prosjektstílíng som frísklívskoordínator, denne kommer í
tílegg tíl stílíngen ví í dag har ved Frísklívsentralen.

Saksopplysninger:

I møte 25. september 2011 gav AMU sín tílslutníng tíl at rådman skulle arbeíde vídere med et
sykefraværsprosjekt basert på erfaríngene fra Alstahaug kommune. Nå foreHgger prosjektplanen
((Ned med sykefraværet í Fauske kommune)).

Som det framgår av prosjektbeskrívelsen er målet med prosjektet:

1. Bedre helse for den enkelte deltaker.
2. Økt arbeídskapasítet for den enkelte deltaker.

3. Bedre fysísk form



Når ví denne målsettíngen, som absolutt er reaHstísk, víser undersøkelser (Jfr.
prosjektbeskrívelse s. 3) at det víl kue gí en betydelíg reduksjon í sykefraværet.

Prosjektet er í samarbeíd med Nordland fylkeskommune og Alstahaug kommune. Gruen tíl
dette er det vellykkede pílotprosjekt í Alstahaug hvor bL.a. reduksjon í sykefraværet ga store
økonomíske ínnsparínger og Nordland fylkeskommune har et ønske om et større
erfaríngsgrulag på området.

Som en del av folkehelseavtalen mellom Fauske kommune og Nordland fylkeskommune
bevílger fylkeskommunen pr år kr 150.000,- tH FrískHvsentralen.
Som en av fylkeskommunens to pílotkommuner på folkehelse er det forventnínger om yterlígere
økonomísk støte tíl gode prosjekt, deler av beløpet Fauske kommune bHr tí1delt, kan brues tí
bla å finansíere ((sykefraværsprosjekteÍ)). Det er også en díalog med NAV om økonomísk bídrag,
og endeHg er det også muHg å be om økonomísk bístad vía SanandHngsreformen.

Saksbehandlers vurdering:

12010 var sykefraværet 9,0 % í Fauske kommune. Et stort sykefravær ínnebærer redusert
tjenesteproduksjon og store økonomíske utgífter pr. år. Gjennom prosjektet "Ned med
sykefraværet í Fauske kommune" skal sykemeldte og de som står í fare for å bH sykemeldt tílbys
systematísk bruk av frískHvsresept. Tílbudet skal knytes tí Fauske frískHvsentral.

Målgrppen er ansatte ved en eller flere enheter í Fauske kommune hvor sykefraværet er høy. I
samarbeíd med den ansatte, fastlegen og enhetsleder plukes deltakerne ut tíl frísklívsresept.

For å gjennomføre prosjektet sartídíg med de andre tHbud som er ved FriskHvsentralen víl det
kreve en 100 % prosjektstílíng som frískHvskoordínator í prosJektperíoden august 2012 dl og

med desember 2015.

INNSTILLING:

1. Fauske kommunestyre gír síntílslutníng tH opprettelse aven 100 %
prosjektstílíng knytettíl sykefraværsprosjektet "Ned med sykefraværet í Fauske
kommune" for períoden august 20i2 tíl og med desember 2015.

2. Før prosjektet íverksettes fremmer rådmannen egen sak på endeHg finansíeríng,
altematívt ínnarbeíder dette í budsjett 2013

AMU-004/12 VEDTAK- 20.03.2012

Innstílíngen ble enstemmíg vedtatt

Even Edíassen

Rådmann
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Innledning:
Sykefraværet blir ofte trukket frem fordi en ønsker å redusere det. Vi på Fysak og
fysioterapi avdelingen i kommunen har undret oss over at fysisk aktivitet ikke har stått på
listen over tiltak for å redusere sykefraværet. Befolkningsundersøkelser viser at 20 % av
befolkningen i Norge er fysisk ínaktive, 60% er delvis aktive. 20% er fysisk aktíve på nivå
med anbefalingene til Helsedírektoratet, om 30 minutter fysisk aktivitet pr dag(1). Det vil
være naturlig å anta at den samme fordeling vil gjelde for Alstahaug kommunes innbyggere
og ansatte, og at kommunen har mulighet å redusere sykefraværet blant sine ansatte ved å
legge til rette for at flere er regelmessig fysisk aktíve.

En nederlandsk studíe viser at langtids sykefravær er 30% lavere blant dem som er fysisk
aktive med høyere intensitet sammenlignet med dem som var inaktive(2). Mer enn 45% av
langtidsfraværet (over 8 uker) og nær 33 % av utgifter til uførhet skyldes
muskel/skjelettplager (3). I tilegg viser en finsk studie at risiko for å bli uføretrygdet vil øke
med 150% dersom man er i dårHg fysisk form, sammenlignet med om man er i god fysisk
form (4). Ut fra dette mener vi at det vil være helsekroner å spare dersom en kan redusere
disse plagene.

Alstahaug kommune hadde et sykefravær på 8,9% i 2008. En av de sektorene som hadde
høyest sykefravær var pleie og omsorg, med 10,6%. Hensikten med dette prosjektet var å
undersøke om sykefraværet gíkk ned dersom de ansatte begynte å trene. Vi snakket med
lederne for sykehjemmet og hjemmebasert omsorg og fikk tUby ansatte i risikogruppen,
trening 2x pr uke i ett år. De som var sykeiieldt, hadde vært sykemeldt, eller sto i fare for å
bli sykemeldt fikk tilbud om trening via sine ledere. Detvar 11 stk som takket ja ti å delta í

dette treningsprosjektet. 7 fra sykehjemmet og 4 fra hjemmebasert omsorg. Alle dísse var
kvinner, og alle trente de første 12 ukene. Gjennomsnittsalder: 47.9 (eldste 60, yngste 39). I
løpet av treningsperioden på 1 år var det 3 deltakere som falt fra. Gjennomsnittsalder for de 8
som ble igjen: 50.7år.

Arbeidskapasitet:
Arbeidskapasítet er avhengig av arbeidsøkonomi, maksimalt oksygenopptak og
melkesyreterskeL. Arbeidsøkonomi har vist seg å være trenbar ved maksimal styrketrening.
Maksimalt oksygenopptak (V02 maks) har vist seg å øke mest ved høy intensitets
intervalltrening. Forskning viser at melkesyreterskel ikke direkte er trenbart, men at den øker
ved økt oksygenopptak (5) En evaluering av effekten av trening ved 4 fysak- og
frisklivssentraler i Norge viser at systematisk gjennomført høyintensitets intervallrening,
kombinert med maksimal styrketrening, gav dobbelt så stor effekt som trening med moderat
intensitet (6). På bakgrunn av dette har vi valgt å bruke maksimal styrketreníng og høy
intensitets intervalltrening som treníngsmetode for å øke deltakernes totale arbeidskapasitet.

METODE:
Treningen:
Treningen foregikk i perioden februar 2009 til februar 2010. Den ble organisert på
formiddagen, på den roligste tiden på dagen for de som arbeidet på sykehjemmet. Det var
víktig at íkke arbeidspresset ble for stort for de som ble igjen på avdelingene, og íkke skulle
trene. De som var på jobb fikk trene í arbeidstíden og de som hadde frivakt kom på fritiden
sin. De trente mandag og onsdag 11.00 - i 2.30.
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Det ble gjennomført høyintensív utholdenhetstreníng i intervaller på 4 x 4 minutter. De trente
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Styrke:
Deltakerne trente beinpress, ned~rekk, push..u~~sit-up og ryggløft, . Måletvarågjennomføre
maksimal styketrening, nied'4~repøtTSJ~Iiën;ø'~~hiptstä.nj~îiå~2Ö~%,:a~~;¡~~rbei bie . ." ,._. ..
gjennomført på beinpress ogdiedtl\ekk;rføt1M~î$Øip i~k~'haø.dèìSOOØ"rtøn!bskuldrene. De som

hadde smerter i skuldren~ begYite'm~dHe.tel1e~ýékter og økte~~tt~r)h¡y,§m: pår de selv syntes det
gikk greit. De fleste gjoroe etter hvert nedtl',ekk¡ roran. Push-ups ble ihov,edsak gjenn()mført på
matte på gulvet, på tærnd' og rtë4it(ß)(krø.pp::;Nøeii ro~=tderdëii~,lJ(jïib eìler~,r~t:rl)~hey~ggá i

Sít-ups ble gjennomført pll'nulttê:på;glÌIYi~i;,:Q'SìutPãss~iJiii\rå\Qg¡:yj~îiskilí~hefsgraarorn~~i~;\:;j,"J
enkelt. Ryggløft ble gjennomført i benk. Noen brukte tiJteggß¥~J~ler'.lenß andre trente med
egen krop', ñ.:Øwls~lnbie, tnnas~~t IQtyae;spir~liâd1i~,b,e1i9;Vifô¡.aef.; \';;\"';';;~~":~:"";"" ,; ,,';... -.f! .,...,.. ','F"', ...."';;.,...i-:;..". -"..,r"~_"-'t..-.,. '..... ''' ","'" ~'_"_ "~"".~'~ ....:; .;¡..", .," ,;. ,.~ '-.-1'''''''-','":-.' .-".-',.._;.'i_.',.'....;.,' -'¡"'~;'"-;"'.~_ ,.-..-,

TESTING:
Høgskolen í Nesna testet deltakernes maksimale oksygenopptak (Vo2 maks) på tre4,~m~lI~Hr\r
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RESULTAT:

Oppmøte på trening:
Alle 11 deltakerne gjennomførte de første 12 ukene med trening. De trente i gjennomsnitt
14,8 ganger de første 12 ukene og 32,5 ganger resten av året. Når vi ser bort fra de 3
deltakerne som falt fra etter 12 uker, blir oppmøte 39,3 ganger resten av året. Dette betyr at de
i gjennomsnitt trente 1,2 ganger í uken de første 12 uker, og 0,8 ganger resten av året.
Deltakerne regístrerte selv oppmøte i en penn. Det vil være en feilkilde í disse tallene fordi
deltakerne kan ha glemt å registrere seg. Tallet for oppmøte vil uansett ikke være lavere enn
registrert. De har totalt brukt ca 780 timer til trening. De som hadde fri kom på fritid og de
som arbeidet gjorde trening i arbeidstiden. Hvor mange av disse timer som var i arbeídstíden
er derfor ikke mulig å beregne i ettertid. Det leder for sykehjem síer er at trening var på en
rolig tid på dagen og at det bare var positivt at de ansatte gikk for å trene.

Gjennomsnittlg Gjennomsnittlig
antall treninger for antall treninger for
hele gruppen: hver deltaker/pr

uke:
De første 12 uker 14,8 økter (n=11) 1,2 økter (n=8)
Hele året 32,5 økter (n=l1) 0,8 økter (n=8)

39,3 økter (it=8)
Tabell 1 viser gjennomsnittlig antall treninger pr uke for hele gruppen og fordelt på hver
enkelt deltaker.

V02-maks
Gjennomsnitts V02-maks ved oppstar for de 8 som trente hele året var 29,4mllkglmin. Det
tilsier at deltakerne hadde dårligere kondisjon enn gjennomsnittet av kvinner på deres alder.
Etter 1 år med trening var V02 maks 35.1mllkglmin. Det tilsvarer gjennomsníttlig fysisk fonn
for kvinner på 40 ,år, og tilsier at kondiSjon for deltakerne er over gjennomsnittet for kvinner
på deres alder. Forbedring i gjennomsnittsverdi på V02-maks etter 12 uker for de 11

deltakerne Var på 2,4 mllkglmin eller 8,5%.
De 8 som trente 1 år hadde en gjennomsnittlig forbedring i V02-maks på 5,7 mllkglmin eller
19 % etter 1 år med trening. En forbedring på 5ml betyr at en person kan utføre samme
mengde arbeid som før, med samme belasting, og med 10 slag lavere puls. Eller personen kan
utføre tyngre arbeid enn tídtigere, med samme puls som før. 5ml fremgang i 02-opptak
tilsvarer at man er ca 10 år yngre kondisjonsmessig. Det betyr også at de reduserer risiko for å
bli syk tilsvarende. Myers og medarbeidere viser i en studie at en forbedring på 3,5ml
reduserer dødelighet med 12-14 %.(7) Resultatet i dette prosjektet tilsier at deltagerne har
redusert dødeligheten sin med ca 20% (5,7ml/kglmin).

Vo2maks
Oppstart 28,4 mllkglmin (n=11)

29,4 mllkglmin (n=8)
Etter 12 uker 30,8 mllkglmín (n=l 1)

31,4 mllkg/mín (n=8)
Etter 1 år 35,1 mllkwmin (n=8)
Gjennomsnittlg + 2,4 ml02/kglmín etter 12 uker (n=ll)
endrinu: + 5,7 ml02/klÚmin etter 1 år (n=8)
Tabell 2 viser gjennomsnittlig maksimalt oksygenopptak målt i ml/kg/min, målt ved oppstart,
etter 12 uker og etter 1 år.
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GjennomsnittHg Kl ved oppstart uten de 3 personer som sluttet var 96, og etter 12 uker 97 og
101 (84-122)etteiJJari., ,ge,t,l).et~:;Rt deltåkem~~kpriltrieiT:k,ãfegòñen medgjennRmsriittHgform
både før Qg etter treningsperioden. Men de har høyere Kl, sÇ)m tilsi§rip'SleJ~~Qre;kbndisjon.
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hvèrdagsaktivítet lettere enn før.

Eltêr lår
Ena~j~~:\

Etter 12 uker
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Tabell 3 viser styrlæ istrekkapparatet i beina mâlt i beinpressapparat, ved start etter 12.qlfl'f'ogette,t¡..¿:U:F,j\;' h' __ '" ;.~,,;_--t,~/~,~ J.,ç,..',,~, J J.;;¡ 1.)L'-~/. ~

Oppstart

'fl " r ~:.: r

BMI \, ' \:"L\,:':,)I;."i!:! ;;'d.J'f,'!ij J:,'c"'Ntf '¡¡:"Og ¡ , "o'.n!mh ~,)¡ L r::¡
Det h,a5 \;~f1I!le(bi~p~~ ti\~Nl5RAJ .J\gwf~wft¥ ~hn~ltaltJl~!~2W.-trRn,t~;~l,h~~\~r¡ ,

:Ettér L ål:,J.r,Íc;
Endring

,),)_HJ

BMI alle 11 deltakére
30,5 (n==11)

31,2 (n==8)

30,2 (n==ll)

30,9 (n=8)

'3.0,;7ln9a~f )Xc' .,.".),

'i"' .R,~.~m~~;,)*,Mk~r(ij~~fl\\~;
.. 0,5, efter L år, n=8'- -- ., ','.,._.,.',..'." 'c. "." ~ \'\.\ :'_\'1

Tabell 4 viser gjennomsnittlig BMl ved oppstart, etter 12 uker og etter 1 âr. Minner om at det
var 11 som trente i 12 uker, og 8 som gjennomførte trening i 1 ar.

Oppstart

Etter 12 uker



Sykefravær
Det var en tydelig reduksjon í sykefraværet i prosjektperioden. For hele sykehjemmet var
reduksjon på 34,6%, og for de ansatte som trente var reduksjon i sykefravær på 54,8%.
Sykefraværet for hele kommunen hadde en Uten nedgang på 0.7%.

Hele De 11 som trente Hele kommunen
svkeh,iemmet
Daiier % Dal!er % Da.eer %

2008 1164 10,6 481,4 22 11000,1 8,9
2009 761,8 6,8 217,5 10,1 10919 8,8
Endrinl! - 402,2 -34,6 - 263,9 -54,8 - 81,1 - 0,7
Tabell 5 vìser sykefravær ì antall dager og % for 2008 og 2009.

Reduksjon i kostnader ved sykefravær på sykehjemmet
Vi har íkke nøyaktig oversikt over hvor lenge hver enkelt deltaker i prosjektet har vært syk,
og hvor mange dager de har vært syke av gangen. Det er derfor vanskeUg å komme med helt
konkrete tall på hvor mye penger som er spart. Det er beregnet lønn til en fagarbeíder, og flere
av de ansattê har høyere lønn enn dem. Kvelds og helgetilegg vil også medføre økte utgifter,
men det er heller ikke tatt med her. Vi mener at dette er derfor en relativt nøktern fremstiling.

En fagarbeider/pr Reduksjon (tilsvarer
daii 402 da.ger)

Første 16 dager 1735,- 697.470,-
17. daii til3mnd 217,- 87.234,-
Fravær utover 380,- 152.760,-
3mnd
Gjennomsnitt 777,33 312.488,-
Tabell 6 vìser kostnader ved sykefravær for en jågarbeìder, fordelt på ulìk lengde på fravær.

Vikar:
Leder for pleie og omsorg sier at det leies inn vikar for 80% av sykefraværet. Víkar koster
151,- pr time, eller 1132,50 per dag for en fagarbeider som jobber på dagtid.

Med sykefravær på 1164 dager, vil vikar i 80% av fraværet tilsvare 931 dager med vikar i
2008. Reduksjon i sykefravær til 762 dageri 2009, vil tilsvare vikar i 609 dager. Det er en
reduksjon í vikardager med 322 dager fra 2008 til 2009.

Dager med vikar Kostnader
2008 931 1.054.357,50
2009 609 689.692,50
Redtiks_ion: 322 364.665,-
Tabell 7 vìser antall dager med vìkar og beregnet kostnader for vìkar ì 2008 og 2009.

(Tallene er beregnet for enfagarbeìder, uten Ullegg. Det vìl derfor være en
mìnìmumskostnad.)



Kostnader fysak/fysioterapi: .... u,,
De første '$¡f:ilo~der va.ft qet.i.:tsiQt~J;i¡p~llt~r:i~gh:xettrening..;Restenay.prasjektperlpp~llpa J.
år var detl fysioterapeut som ledettreníngen. ",. .,'
Dett~kQstet;,;:,.: ,dJV'.d,¡;r:j, :,.! ii ì''íL;",:Hi, ¡ "y' ,,'j, ;/')(;

2 fysio x 14:ukeriiK' ;l¡,~,ti¡ne;=: 3QitiIl~r, 1Ç" ~l59,r(tilJet~,Rl1 :t~iQ ):;. ,il fl'iOAO,:,
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. " ¡. ~ ,T;t. ,s,šlJ1Iimenk¡4Ã,5QQk; n

I og med at dette var et prosjekt med testing av deltakere, har fysioterapeutene brukt mer tíd
til testing og planlegging enn til ¡viiii1ìge,;ij~iì:liìgsgiGpp'er:~a!QQtim~r¡~J4s"P;t.Jil~~:PQP:"j'~\:Q~:!;;j'

totale merkostnader for fysíoterapî ölê.~~~~;?;~lm::.:¡' " '...' ....', ',. ..,'..,... ....., ,:.... ' ,.",.,_'d':,...
~:~"...__,._ ____.'~.~'-i_.- . ...____~ _. _l_~.

"'. (tl'?' \ i' .-,. i
Hvorfor sette inn trening som ltîitâ~¡ré§i¡ttáiis+re'sýR~f~~y.;~~~li.'ft('HL ('L'i,. )uk..";' ~!t:ê:
Vi vet at treningen vi har tilbudtgIfêngjëñíìõmsïIittlìg'fysio1õ'gîsk"ftemgaftgt'Koì1disjÖñPå
10 år,~etter 10 ukers trening 2x uke (6). Deltakerne har v~rt tydelig positiv~t;il.~!n¡n~JiniH~"áj

effekt'tJlJWï~eil,~;9~ ;~~W~mYit¡~e,n,ÆlSjail,~R~t)(~"~9.Het\~¡e,til~er?l~n ,~9;¥!tr;\li~~~n;l);a~J~PiJ~ß".:)(J
ikk~ ~~rt~i Ø,9~b?l/e~;~WleJ,t;\liia"t1f\!t~t~~rn,~Ç(~i~l"Mlt~~ t%J¡ing,e!.W)tBe~I~,'PrfsJ~~fet,¿91t ,~iltl¡~\lqt"..

posi~Wtp,a\alikFhJ5e¿PP?lti;~elt~k~i;S)l?~H~Jie15~l)~le¡~P ¡Sa~ai~ll:r\¥J!SfJ,~;, ~8IlJil\lU¡Y8rt:e,:: i,.
hveA~Ri~~,~e,J~,tl~kk,et~g~~;~ÒmkPi~qeJ,~M!t~pa,~~\\e.9j;elfeiì.P~¡Pl ¡'..., ct¡'1lt~nÎ:B~¥ir'k~llqß¡,jl¡JJ\'::

mo!iverte deltakerne i P~~~l:Æte.t!\SW¿~Yí~",t, \liiBr~ ~nia",~,¡plc~¥lf~hJYW~.~lJjiiA,~.~rt'~7r ');,6;
aktiv, No¡¡m av de ansatte startet med a ga turer sammen. Detvar flere ansatte pa sykehjemmet
sP:R&etle,r"ø~~rtibalW~iA~.§!j :;~ l;~r:eiPl¡14r'i'JlIMt1\JJ$íÀ,9,ny.i~t tH ¥wi\t~itr~nlll~hP~ r;§~i¡lri9~\ n';o.J

tr,ein,e§Rl1h&l,tl'l99.Ei.tril;¡;J,:; ¡ ,Ì'~)('d..¡: . Hr'j ; \f .r i VP
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Det k,úi være flere .gllnl1~ntiLatsMketrav¡:ret ¡på .sMkehJet1ni~takklJrllt.Lqenne i;'erip.den,.bs.r." '"

t",'""l" "''':i,~rert't:!~A-~_-.f'dn1~",'~__l+:.nJ ~ :.~R''" .;.~--Ld' ~':'!~_~.! ,i, a.;fff~!~f'¿Jlf. i!~fi~c~ _ ---..-_-lÝ.,~~J~?-i!æpl~t!,ir;i_;t~ J,J-~~i.;~,,'f4f 'i.J1

gått så tlra~tí&~',iiedQN,e\Ì mel1 d.,~tlsenne,iwL eller.)I~deis~h,Jl~,.s¡vk.ehiemm.~~ ikKe,tii,.p,eßl1s!ltIe"

som v~rinyésYk¿;;ëìdt~".eìiè~ ;tòfrf~resøhe' iotåbrt'sÝkémeldt~~t.de'~ö~' fikktií~~IÁii:~';~;,;;:
delta í prosjektet. Vi antar derfor at prosjektet har hatt stor betydning for nedgang i
sykefrâN!8rP,tàtla)~e¡e~§jVJ ~.gq~~JJl¡¡Ç\~Wt,n1bo,JrølY¡\~Jqg¡UW,SPi~g,j iík~mWH!Jiillfllfik'~ft~r~4RtJ~l¡Hß ¡ V

J") rr1,~);;~- ~J:i;~~b1~~?rV~~.¡.)../'...rt::frHJfnrnctA .id'~~jgn.iti:) .l~.~ttLs- "cli!:nr~(~:-U"'i_:f :".p'.£:~~"jTl .. s,nif~:r~)

Selv qß1J~CletttrSNfFr#t~ìllt~lll¥1l¥jS~E ?$t~ß~Ill1 ~~WJlll;'i.fig. . R:~ftr!~mp~ÀYJlHi~~n~ç~ruJí2~~~i~o A

kan redusere sykefraværetbetraktehg. LedelSen sørget for at arbeidshverdagen for de ansatt~,,¡
bletilpâsset på ert braniåte. Selv om det er en del usíkkerhet rundt våre tall vil vi anta at "'"J,,
kòmm4nen har spart 639,000,- på ågjennomføre dette tiltaket. I tilegg har de1tâke,lle,li,att,y,n:,;. _ __"~.l"h~ ¡.",1";.,,.=",~..1.:(.~
st91¡~!~tam~~fi~t~Y1l\§t)9\~ 'L~tti¥l~t;~~iJ~rprliRlRs1íßBflSi;tet'!~YJ1J~&~~; k.~Jl,9i~jj~\htsg1kd :y¡j fj iP~¡H~, i

gjennonisn"tt1jie.ØlQQ~JìJ1~fl¡1iiltP~1!~er'~§t9.iolCl~\§lS~ f\lqel:,gj~nn~W~nl~l!~.~r¡;?f~llEi P~t¡ ?JeMrN,~h

de k~\\\~t~1:,\ja.i¡~eJ,n ~tl8;\!&~iÀffr~mq¥(lttPSJiaJA~;llelS~PllfS,si:g,.lS~iiullts~ttJ~ ilí~)U.~~knRi; ,e).g, ¡;..lLi i ¡iiplager. ;. ;
. -~; j" _~ fi t ;:rn.J..:.:."- lßri



Konklusjon:
Deltakerne i ,prosjektet har fàtt bedre helse og kommet í bedre fysisk form. De har blitt
sterkere og har økt sin arbeidskapasitet.
Sykefraværet ble redusert med 402 dager i 2009. Det tilsvarer en kostnadsreduksjon mellom
49.000 og 660.000,-, avhengig av hvor lenge hvert enkelt fravær har vart. Utgifer til
fYsioterapi er trukket fra. Et gjennomsnittlig fravær tilsvarer 312.488,-. I tilegg kommer
redusert utgifter til vikar. Når en trekker fra utgifter til fYsioterapeut, har kommunen spart
639.653,-.

Besparelse ved redusert fravær i 2009 - 312.488,-
Reduserte víkar utgifter i 2009' - 364.665,-
økt utgift fYsioterapi/Fysak + 37.500,-

Samlet reduksjon i utgifter for 2009: == - 639.653,-

I.,
, Mulighet videre:

Dersom det settes inn tiltak for hele kommunen, og en fàr tisvarende effekt som for hele
sykehjem, altså34,6 % reduksjon, vil det tilsvare 3806 færre sykefraværsdager. Ved en
gjennomsnittskostnad pr dag på 777,33, vile kommunen spart 2.958.817,9 på å tilby fysisk
aktívitet for utsatte grupper i 1 år. L tilegg kommer sparte utgifer for vikar. Dette vil variere
for de ulike avdelinger, og er derfor íkke tatt med i denne beregningen.

Kommunen er lA bedrift med ny lA avtàle hvor mål er å redusere sykefravær til 5.06% i løpet
. av 2013. Når vi bruker tall for 2009 og beregner 34.6% reduksjon i sykefraværet (samme som
for hele sykehjemmet i 2009), kommer vi til 6278 dager eller 5.7%. Et annet mål i den nye lA
avtalen er at arbeídstakere skal stå lengre i arbeid. Ved å bedre arbeidstakernes
arbeidskapasitet og bedre deres helse, har de bedre forutsetninger for å kunne stå lengre i
arbeidslivet.

Vi anbefaler at kommunen bruker trening i arbeidstiden målrettet i lA arbeidet, og tilbyr
trening ti utsatte grupper på alle avdelinger i kommunen. Vi anser dette som et
kostnadseffektivt tiltak, Som handler om å legge til rette for at folk skal ta ansvar for egen
helse.

Konimentar
Lege målte både blodtrykk, blodsukker og blodlipider. På grunn av lite og dårlig planlegging i
forkant, og manglende søknad RËK,.kan vi ikke gå videre inn på disse tallene. Ví har
imidlertid lært ti en eventuell annen gang at vi må søke REK på forhånd, og at vi må sikte
oss tilstrekkelig stort materiale.

Alle deltakerne har gitt skriftlig samtykke til at denne rapporten blir lagt ut.



I
i
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Fauske kommune har satt reduksjon av sykefraværet blant ansatte i kommunen pa
daq§9r9,~%)fP1R,'4ar§¥k~f,raV~r~t- ~!9.%,jrE~,H~~ei;k,RIJ,'lMD~,itt ,~t~rt~Xk,etra1(~r
inne,~~i,~r Jfeg,~,se'r-Jle,n~steRr99,~,ki:jóri ~Q 's,t9r~ '~kn,iiániJ~~~ ~tg ift~rdir;)f",:' ,,;,~ ,. ; .:r,
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kdffffûHe": tììttf~V~tgm;gffsl( b~ru~ia""fríŠi(Îí~s'r~S~p'tffòfày~ij¡rHéldtéôg ~dè\$ôrlr~läF'í'c e"
~-"_~': :~~_ \'CT.'~ _-"'.~ i-''.j,t.,.~" ."hi: ;:',-: ~__'.,I l':~~."-~ ,,,::~:- ~\ or'"~ ~~, .;".'t'---':._ t- :~:~: '."" ~'--:'(.~ ~_-,

fare for å bli sykemeldt. Tilbudet skal'J(nYtê'Slti'Pàùskê'frisKlivsentr'ah;\";':"

MALGRUPPE
Målgruppen er ansatte ved en eller flere enheter i Fauske kommune J:i,'lPr . "l'., f"
sykefraværet er høyt. I samarbeid med den ansatte, fastlegen og enß'ëtsíêâët ti,'

-~ (-.,J_,~,:",.::.r -~(", 3-i::'~ '-"-,' -"-'-,_ ',- : :'J".: ~'_j ?""::",.r-':, '" :, t;-:~, ;;_ ~plukkes deltakerne uUil;;lrisklivsrêseøt) ,;.¡ ., d"

MAbl

1. Bedre helse for den enkelte deltaker.
2. Økt ar'bi3iCl~~ãØâ'$'itêfifdt:âêf1\ eÐk~ltêttfëlta~stit¡ (\nir,

3. Bedtë~tYlšl(if"Øpmí~:irlr);'¡kit ns'

BAKGRUNN:;rk.çi

Sykefrav~ret ¡kommunene er høyt. Forskning viser at de som erregelfTr~¡si9JYSiSk,
aktive er 30 % mindre borte fra jobb enn de som er inaktive1. Bare 2d%?M~',t~i. ":~
befól~""iti¡g1tnt;f~I~lf(à.hÐgfälih;gè¡t ttì¥t3'0rffintlttêr5(;ã~ng:fY§frsia!á~11vit~t)¡irølg~1b

arbé'ta~rl ilJøiQ\:errs~ãl¡tãröêiagg'ivê¡r~vlrl~tíêr~ dlfål('fd';;ã\frèrfmèlfY$i~~tEikthiitÉÎti.'/
. i~:~) l"

lA avtal~.!l jljamrn,aJ;'flt'~~kßk~~~¡¡JlM~,~ibn;(ld¡tjl~r9cl ~qd'1gerH6g~~tf~~Dl~~r\.~. i~:f¡l%:Q.:¡ .--.

Forskmjn91ini,ern,1W~l$J' .aktlM¡itetx~9¡j.ria~k!i~it~tc;~r¡.gmf,lle~Q~~îtq~tlllljt'lJ~l~øo~Hmlanl~~¿at

fyai$kliQilkljYite~;~~e,R ;Jisi.k.~~J1JR~ li¥s§lUsMk,~sunrr~rt,¡J~;fl.(9rP~JS,etti,~,~~J:~r ¡fM~is~~~; t\¡';~;

inaktivitet den relative risikoen for disse sykdommene2. Det¡~(l~,gi~~H~~akMi¡~9t~rt~~l

fysisk inaktivit~t far~terker dertgenerelle aldringen. Deendring,eri kroppen, delvis,.
også. .i sinnet,(gbMiS~äRBè;~lfl~kPi\¡ßff21Hef~n'/,~Yfftfkeíi~W~têVllÖfMrtlht3fØ!~~j~v;'lý$f~R

inaktivitet, og amerikanske forskere har laget begrepet "the disusef'~L9Hdfdff~\l¡fß""
følgetilstanden etter langvarig fysisk inaktivitet3. Det er også en klar sammenheng

tl

i The ro1e of work abilty întile!l~íátiõN~hip;bètWi~iH'êtJbllbaPlicltý ,kiM ki¿kti~~iyb:'hi fi~diátiön.àhályki~::'(' ",

Stríjk JE;, Prope,r Kl, van. ~trale~NM~Wijngaar~ ~, van Me~hele1J W, 'ran. der,Beek 1\J:", .' .'~ , ",' ',,",. ,_

DepartøhVb'fPiàîlélãiá 'ObbJp'åtió.näPH~âHíi~ ÊN1ÙÔ\ÍñsÌiffté' fòrFìéäith h\iâ GareRe'sèalcß,VtrBh.Ivêtsíi!
Medical Center, Amsteraaì;ÜF1îê:Nethê~iåiids . '; . ¡ , :~.¡ , ,
2 Hjort PF, Waaler HT. Idrett, helse, økonomi. Rapport nr. 1 i seden Idrettens betydning for índivîd. 9gsammnn,

Oslo: Norges Idrettsforbund og Norges idrttshøgSköie~¡19961,
3 Bel'g&L".casséls JSrl'êd,'::ti sec,onçUlft'years. jP,rOmøting'beaJthandJ pl'eventingdísabjlty- Washington: PQ~'

Natîonal Academy Press, 1992. ",",-niiU
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mellom helse og sykefravær. Syke mennesker er mer borte fra arbeidet enn friske4.
Fysisk aktivitet har i tillegg positive virkninger på sinnet - man får bedre humør og
større evne til å tåle stressQ.

Frisklivssentralen i Alstadhaug gjennomførte i 2009/2010 et sykefraværsprosjekt på
sykehjemmet med meget godt resultat. Det var 11 personer med i proSjektet og de
oppnådde en reduksjon i sykefraværet med 54,8 %, noe som igjen vil gaven
reduksjon i utgifter på 640.000. Prosjektet gikk over ett år. Prosjektet gaven generell
sykefraværs nedgang på 34 % hele sykehjemmet.

PROSJEKTBESKRIVELSE

1.1. Organisering

Styringsgruppe:

Prosjektgruppe:

Referansegruppe:

Rådmann, kommunalsjefer og prosjektleder

Prosjektleder, Frisklivskoordinator, aktuelle enhetsledere,
kommuneoverlege, en hovedtilltsvalgt, hovedverneombud, IA-
kontakt

En representant for kommunelegene, en representant for
fysioterapeutene, en representant for folkehelSeavdelingen
Nordland fylkeskommune, NAV-arbeidslivsenteret.
Prosjektleder kaller inn referansegruppen ved behov.

1.2. Deltakere

- Der det er mulig tas det inn deltakere fra en enhet pr. inntak. Totalt fire enheter.
Kan være viktig med enhetsvise inntak da dette kan ha positiv innvirkning både
på den enkelte og på enheten. Totalt ca. 60 deltakere.

- De som får tilbud om å delta er de som er sykemeldt eller står i fare for å bli
sykemeldt. Utvelgelse gjøres av den enkelte avdelingsleder'. Der det er aktuelt
gjøres det i samråd med fastlegen tì den enkelte. Der det er aktuelt vil også NAV
være en samarbeidspart.

- Den enkelte deltaker får frisklivsresept og kommer til helsesamtale på
frisklivssentralen .

1.3. Varighet

Prosjektet har en varighet på tre (3) år med oppstart høsten 2012.

- Deltakerne får tilbud om trening 2 ganger i uka over 22 uker (tilnærma 6 mnd,

men inkL. fridager og ferier), med oppfølging fra frisklivsinstruktør.

4 Bruusgaard D., Tidsskrift Norske Lægeforening 1998; 118:1682
5 McAuley E. Enhancing psychological health through physical activity. I: Quinney HA, Gauvin L, Watt AET,

red. Towards active living. Cha.mpaign, IL: Human Kinetics, 1994.
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- Deretter vil de få tilrettelagt trening i yterligere 22 ukerpnen"~,S!utØrltinstr,Y,~t(4r:;B(l;

hv~r t~~n!tng 'eT P,!t~lt,,f~r,,q~ ~d~ J)t!PHgwriJ~niø.~ '. t44 ;H~er ,~()mtJs~~r~re,tt~r~ ip!J5,

terI.~r.~g.fri~:~~ll"" , . ",' """.",; , ". " ',,"';'c

!-.;-~j
1.4. Innhold/tilbud

Den enkelte deltaker
- Det bør tilrettelegges for trening i arbeidstiden, og tilpasses sektoren i samarp~jpmed ledere. ' . ..;"

~ _ _ _,' _ '. _ _~ . o ' _.. )(:~Ut~::.J~',_:L _~. _ni:::,..~~,__\t;,,¡,~~q_~¿'(r~~)r\'2~.:-(¿:f;jt~\~:i ~)).IE:J~:~~- Men gjerne med krav om aktivitet pa fritiden, etter hvert: Trening 2xuke i 1 ar.
f')~ ~ rH j'-- ~.. -""i

Deltakerne trener 4x4 intervalltrening med høy intensitet + maksimal stYrKëtrening
i 1 år, . Ettel ~itíKåîi¡~è ¡'vèlge¡'lìvöYdláì'í;'âe":~Kà'Fhøl~êi-Šé'gH¡:fysiškâWtìvitët.i;r!"

- Gruppetrening 2 x uka i 6 mnd med instruktør, deretter tilrettelag'ffrf'GiHgJh'êtffør
trening i arbeidstid uten instru~t,~X~ bmt~rtige"r~¡,e;.,m.mlfíß~"Rlißkkq~eJdft,,p;ßj'\i/\';

spesifisering av aat 6 mnd er 22 uker. (Ikke'regn~p~~tniØ¥~~f'~:"~~~~~J~a,I~~~;.~?n,

men når man tenker på jul, påske o,g sommerferiè'+''røödagërså'frOf jeg\Wênâre
omtrent deL) Vt;~ ,l,';

- Hver 6 mnd. Vii vi ta inn nye deltakere. Dvs. at i løpet av 3r~fV;VUo;\t'Ìßtarinrh61pOuljér

medr'Aöltp~~r~\! Q;§h~,~t~:,,~\eJy~r~~ ;~'#iP~9t)Jm~te'lYiJi9í~f.)tla~ ¥ttt~iv)~JHEf~~I¡~9'tR~,.);

rapportskriving. Her har vi justert ti 4 grupper, da siste gruppe¡¥JJt~~!filg1,1,.Rrmnd

igjen, ¡ff. at aHe totalt får tilbud om1 års trening. Dette kan vi vurdere åòppjustere
til 5 grupper, dersom vi får med noen til å gjøre mesteparten av rapportskri'lrrg¡¡.' ""

- llestl'-~!;i(brn(l i§jøl1,fìr~'igà'nle'f' ijlø-p~t~ä'N:p~øSj~~f'ettperiøtfe:¡i \leø¡'op~slart,etterd~ì¡61(J

12 og 24 mnd. Dette for å si noe om iangtid$effekt~ni:~w¡ prosjektet¡

- Sjekke blodtrykk, HDL og LDL kolesterol, samt fastende blodsukker ved samme

tidspunkt som kondisjonstestene. ., '.~,
- Hälg'gMšfil~ì~'~e¿tl~áfM~;J¡ti8llpÙhRt~MõfñE~6riêf~jd~~~~it~g~(l~r~t~i~taî~~,ß~~Illø§~'

hvor deltakerne er motivasjonsmessig, og evt. hviike' ~lhârê fåktorersoms"pilÈk""
inn i forhold til arbeid og sykemelding.

;'FeIñ)1$'âllitâl€ir 4'.15Jgãn'Qefiiîî,foi;l¡li:(j,SISi: :mêtl ;tf.er1trl~'. !Kàns~je';kãn"âis$Êr n;~

temasamtalene gjennomføres avenhetsleder og være et kon'taKtpunkf;lrnellöm\¿
leder og den enkelte ansatte Tror på etvis det kan være positiv å involvere hele
enheten på noen tidspunkt, for å vise at vi"hU~~1~'lA~II,~'~i";3 ;rr

EtJflf!;tf!fJ. ¡nrei? nnen:.)1"j:(J Gb .i.s,iSfl\iC\'f9Avej ,'PDPt,bn p¡¡jb\'h~ ,(;1(,\;/

- Tilb~g Rin.J~ip¡~~Jf~IR¡l¡IJ~'Jell~ÆN\U1'iH~'\,~timr!~B¡~~~avØftr'ii~)t~,R~t¡,~¡v.~;~~~

prosjektår' i forhold til helse og livsstiL. Dvs. tO\~llQ1 S ;~i~~\9~Sìij!c~B~lc~~;;b¡"'(

R:i9~J~~tB~ri~;q,e9~'1Q~ltttS,~B(I:,~~J~j¡;t~ntf3,~m~F¡~~L~(~'ti~~ r~n~~~t,~I,~i~~r:'l !:c'; ,. . "

,"of:

,-~_-,";- i:.
'...-'... f-J

~ : t
p
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TIDSPLAN/FRAMDRIFT

Det vil være hensiktsmessig å kjøre prosjektet over tre år (august 2012 - august
2015)", da vi vil få inn flere deltakere. Flere deltakere vil igjÈ!n gjøre at de resultatene
vi får blir mer reliable, hva antall angår. Studier viser varigheten av resultatene øker
ved oppfølging opptil ett år.

Ar 2012

- Ferdig detaljert prosjektplan 1. august

~ Tilbud

)ò Organisering (styringsgruppe, avtale med personal og tilltsvalgte m.m.)

)ò Finansiering

)ò Avtaler og prosedyrer rekruttering av deltakere

- Oppstart av tilbudet 16. august.

)ò Helsesamtaler og testing av deltakere

)ò Starte med trening

- Generelt skal det kunne legges tilrette for trening i arbeidstiden og krav om
trening på fritiden.

Ar 2013:

Underveis vurderes nye deltakere. Det må settes av tid til å samle inn og registrere
data på deltakerne Som er i gàng.

Ar 2014:

Underveis vurderes nye deltakere. Det må settes av tid til å samle inn og registrere
data på deltakerne som er i gang.

Ar 2015:

Gjennomføre resten av trening med de som er i gang, samt avslutte datainnsamling
og sluttøre en rapport.

FORVENTEDE RESULTATER
Vi forventer å se en betydelig nedgang i sykefraværet for de personene som deltar i
prosjektet. Dette forventer vi på bakgrunn av det vii dag vet om betydningen av
fysisk arbeidskapasitet for å stå i jobb.
Videre forventer vi å finne en betraktelig økt fysisk arbeidskapasitet hos deltakerne,
samt en bedre helse.
Det vii videre være interessant å se nærmere på hvilke måte bedre livskvalitet evt.
kan påvirke tilbakevendeise til arbeidslivet.
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1.5,;'ResuJtltmàUng\ -¡hi)' "1 " :~,.'l \'~;
Registrere sYkeltãVå3Pš'6r¥rbéj(J~HlgjJ¡:~s 'Wven(kvartåìi .

Fysiskifötm/arbejdsk~päsitet .. _., . .
:: rn~:./ 'h-'¡rÂ~2::U_':,'_'"i.:,_~- r;'r.\:", ~.
B lodprø~er:?,,, d

;-,,,. .; :,:~/,,,; ¡ i ~_ - ,_ I .

- l !Di3jtàkslh'è 'ŠkâllJênýlts.et!spflrrèskj~mâíìil forl1alå' tiIIÎVskVà'l'itetl'øg: '~gei'l';f¡ ni

'l1~ìsê'11i~láhftf.;; i c,,, (,.¿,n; r..t~.n h)l¡ v 'r;c',..~,

Skjema som benytes er SF36, evt. kortversjonen, og muligens COOP/Wôf.liKÄ.;t::f:

lit,U~~i MFig,~~mi:E("tiJ~~PH;9 kt."gr;, PM~nfR~¡ J~\~~.ntE(Jefl~Et~!,

liv

1.6\.~Räp;pø'rtr)b Ed
Bør undersøke muligheten for studentoppgaver (bãêhlerJ(og/êller;~l1ast~ré'fipgãveri)i;:Ì':)
ved universitet og høgskoler i Nord .- Norge.

FINANSIERINGSPLAN

K t d

r~
0'-" .~~.; --1 F~.-~' i . ~;. ;-

os na er ¿:',n. " "" rir,,! d.",!,¡')

2012 2013 2014v¡tú_ f:.i:,,¿,iQ1ti.¡; c' ::,-.

Lønn ansatte i frisklivsentralen 500 000 500 000 500 000 500 000

Rapportering og planlegging 64 300 30 000 80 000 20 000
.

Instruktør ti trening/ekstra 100 000 100 000 100 000 100 000
bemanning

Leie av lokaler tíl trening; 45000 O O O

Friskhuset Fauske

Testing 20 000 20 000 20 000 50 000

Sum kostnader totalt 729 300 650 000 700000 670 000

Inntekter

2012 2013 2014 2015

Egne midler 429300 350000 400000 470000

Nordland fylkeskommune 200000 200 000 200000 150000

NAV?/Arbeidslivsenteret 100000 100000 100000 50000

Sum inntekter totalt 729300 650000 700000 670000

1.7. Budsjettkommentar

Det er en viss usikkerhet til økonomisk støtte fra Nordland fylkeskommune og fra
NAV. Usikkerheten er først og fremst knytet til beløpenes størrelse. Instruktører i
prosjektet er kommunalt ansatte ved Frisklivsentralen. Det arbeides, ved hjelp av

7
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ekstern medfinansiering å utvide med en stiling ved Frisklivsentralen. I tilegg vil det i
perioder være behov ekstrahjelp, spesielt ved oppstart av nye grupper. .

I Alstahaug var det noe misnøye fra ansatte som ikke deltok i prosjektet i startasen,
da deltakere dro fra jobb i arbeidstiden for å trene. Etter hvert som prosjektet kom i
gang og ansatte så hvor mye mer deltakerne kunne yte på jobb enn tidligere,
forsvant misnøyen og alle syntes det var fint de fikk det tilbudet i arbeidstiden. Vi kan
ut i fra de erfaringer som nevnt ovenfor anta at vikarutgiftene blir minimale eller ikke
nødvendig.

Vi jobber med å få på plass nye Frisklivssentrallokaler, og det er forhåpentligvis på
plass i løpet av 2012. Når de lokalene kan tas i bruk vii behov for leie av lokaler ikke
være aktuelt lengre. Skulle forberede lokaliteter ikke la seg realisere vil det medføre
ekstra utgifter på ca kr. 45.000,- pr år.

Fauske kommune 12. mars 2012

Jakob Joh. Djupvik
Folkehelserådgìver
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Arkiv sakID.: 11/1157 I Saksbehandler: Jakob Diupvik
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret

Sak nr.: 043/1 L FORMNNSKAP Dato: 30.05.2011
040/11 KOMMUNESTYR 16.06.2011

FAUSKE KOMMUNE GÅR INN I ET SAMARBEID MED NORDLAND
FYLKESKOMMUNE OM Å BLI EN PILOTKOMMUNE INNEN
FOLKEHELSEARBEID

Vedlegg: Ingen

Bakgrunn

Fauske kommune har ínngått partnerskapsavtale med Nordland fylke om økt oppmerksomhet
mot folkehelsearbeíd. Formålet med avtalen er å etablere et gjensídíg forplíktende samarbeíd om
vídereutvíklíng og gjennomføring av folkehelsearbeídet. Avtalen skal bídra tí å fremme
folkehelsen for befolknngen í Fauske kommune.

Overordnet målsettíng for Fauske kommune er gode oppvekstsvílkår for alle som bor í
kommunen og kommunens satsíng på folkehelsearbeíd er en víktíg del av dette arbeídet.

Folkehelse er et overordnet og enhetsovergripende område som må ínngå í alle enheter síne
admínistratíve, faglíge og dríftsmessíge planer. Fauske kommune har mange tHtakaktívíteter
som er med og bídrar tílgod folkehelse tíl ínnbyggerne í kommune. Som et bevís på at Fauske
kommune er på rett veí í sítt folkehelsearbeíd er utnevnelsen som Årets folkehelsekommune for
2010,

Nordland fylkeskommune (NFK) í samarbeíd med Helsedírektoratet ønsker samarbeíd med
kommuner SoUl ønsker å markere seg í folkehelsearbeídet. Fylket har erfart at Fauske og Vefsn
skíller seg ut som kommuner med vílje og evne tíl å oppnå synlíge resultater ínnen dette området
og ønsker et samarbeíd med dísse som foregangskommuner. Representanter fra Fauske
kommune (ordfører, rådman og folkehelserådgíver) var ínvítert tí ínformasjons/ oppstarsmøte
med NFK í februar 2011.

Samarbeídet ínnebærer í første omgang å fà í gang et forprosjekt med en målsettíng om å bídra
tíl en målrettet og helhetlíg utvíklíng av Fauske í et folkehelseperspektív. Formålet er også å
utvíkle et metodísk arbeíd som tar síkte på å ínvolvere hele kommuneorganísasjonen (samt
eksterne ínstanser) í plan- og tíltaksarbeídet, slík at erfarngen fra dette í neste omgang kan nytes
ovenfor andre kommuner.



NFKs henvendelse har bakgru í utkastet tíl ny folkehelselov som ventes sluttbehandlet í 2011
med síkte på en antatt íverksettelse fra 01.01.12. Lovutkastet klargjør at hele
kommuneorganísasjonen skal ha ansvar for folkehelsearbeídet í kommunen og íkke som nå kun
helsetjenesten. Bak dette Hgger en erkjennelse som er hevdet av Verdens Helseorganísasjon
(WHO) í mange år:

20 % av folks helseplager kan løses av medísínsk personell. 80 % av folks helseplager må
følgeHg løses med tíltak utenfor helsetjenestene.

Saksbehandlers vurdering:

I denne omgang dreíer det seg om at kommunen víser ínteresse for å bH en pílotkoniune ínnen
temaet folkehelse. Dette ínnebærer en utarbeídelse av et forprosjekt í samarbeíd mellom
kommune, fylke og departement. En vídereføríng av forprosjektet víl bety at kommunen
forpHkter seg tíl å gå ínn í arbeídet med sterk ínvolveríng av både poHtísk, admínístratív og
fagHg ledelse og vídere med bred deltakelse/ínvolveríng av ínstanser í og utenfor kommunen.

Vídereføríngen av dette (om dette vedtas) må skje etter at nyt kommunestyre er konstítuert. Om
forprosjektet víser at det í fortsettelsen bør utredes planer for vídere folkehelsearbeíd, bør det nye
kommunestyret avgjøre hvílken status et sHkt arbeíd skal ha og ta stílíng tíl hvordan arbeídet
skal styres poHtísk í henhold tíl kommunens vedtatte retníngsHnjer for kommunens planarbeíd.

Arbeídet må også sees í samenheng med plan~ og bygníngslovens bestemmelser om
planstrategí og ny forventet folkehelselov:

PBL's bestemmelser om planstrategí ínnebærer at det tídHg í kommende valgperíode skal
behandles en sak í det nye kommunestyret som dreíer seg om hvílke planer í kommunen som
skal utgå, revíderes, vídereføres eller lages nye. Tíl gru for dette arbeídet skal det legges et

faktagrunnag (kunskapsgrulag) om Fauske kommune og ínnbyggernes levekår.
Ny folkehelselov legger opp tíl å klargjøre at folkehelsearbeíd (forebyggende og
helsefremmende arbeíd) er noe som måforegå í alle sektorer om det skal ha vìrkníng.

Når Nordland fylkeskommune ønsker Fauske kommune med í prosjektet har sín bakgru í
spesíelt 2 årsaker:

Fauske kommunen sín evne tíl å tenke helhetHg folkehelsearbeíd og tverretatHg systematísk
arbeíd, en sterk foranng poHtísk og at stílíngen som folkehelserådgíver er lagt í stab hos
rådmannen.
At Fauske kommune lagt 10kalsamfusutvíkHng som et vírkemíddel í folkehelsearbeídet, og
at kommunen samhandler med fylkeskommunen og fylkesmannen í utvíkHngen av
folkehelsearbeídet

UtvíkHng av forprosjektet víl skje í samarbeíd mellom kommunen, fylket og deparement.
Dersom arbeídet med dette avdekker problemstílínger sompoHtísk nívå bør ínvolveres í, víl
dette løpende bH framlagt for formanskapet.

Det er grunn tíl å anta at deltakelse í prosjektet kan utløse vesentlíge økonomíske mídler.

Etter rådmannens vuderíng bør Fauske kommune gå ínn í et samarbeíd med Nordland

fylkeskommune om å bH en pílotkommune på folkehelsearbeíd.



INNSTILLING:

Fauske kommune ínngår et samarbeíd med Nordland fylkeskommune om å bH
pílotkommune på folkehelsearbeíd.

FOR-043111 VEDTAK- 30.05.2011

Innstílíngen ble enstemmíg vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Fauske kommune ínngår et samarbeíd med Nordland fylkeskommune om å bH
pílotkommune på folkehelsearbeíd.

KOM-040/11 VEDTAK- 16.06.2011

Formanskapets ínnstílíng ble enstemmíg vedtatt.

VEDTAK:
Fauske kommune ínngår et sararbeíd med Nordland fylkeskommune om å bH
pílotkommune på folkehelsearbeíd.

~~,,~r~eftfleMis~'.,~
formannskapsse. tær

Utskrift sendes:
FoJk,ehelsekoordinator til videre forføying


