
Vedlegg 3 

Innspill etter Folkemøte om framtidas helse- og omsorgstjenester i Nord-Odal 
 

Spørsmål benyttet under folkemøtet: 

Hva er gode nok helsetjenester i framtida? 

Hvordan kan Nord-Odal kommune hjelpe tjenestemottakerne til større delaktighet i eget liv? 

Hvordan kan Nord-Odal kommune tilrettelegge for organisert og godt samarbeid med de frivillige? 

Hvordan kan Nord-Odal kommune bidra til å ivareta pårørende som støttespillere for sine nære? 

Hva bør prioriteres når kommunen får økt ansvar og mindre tilgang på ressurser? 

I fremtiden vil enkelte tjenester ivaretas av velferdsteknologiske løsninger. Hvordan vil dette påvirke 
tjenestebildet? 

 

Oppsummering av innspill som kom i kafèdialog med møtedeltakere: (Ca 20 personer møtte) 

 Trygghet er viktig, forutsigbarhet 
 Tjenester etter behov, rett hjelp til rett tid,  
 Hjelp til selvhjelp. Ansvarliggjøre pasienter 
 Dekke grunnleggende behov er ikke godt nok. Godt nok er individuelt 
 Det er ønskelig med mer brukermedvirkning, det er avgjørende. Og nærlys og fjernlys må 

være påkoblet samtidig.  
 Senke folks forventninger til det offentlige 

 

 Prioritere forebyggende arbeid. Spesielt med barn og unge 
 Prioritere tidlig innsats. Tidlig innsats for å forebygge helsetap. 
 Prioritere folkehelsearbeid. Hverdagsaktivitet i alle aldre er viktig. 

o Dagsenter? 
o  Ungdomsklubb? 
o Folkehelsekoordinator?  
o SLT-koordinator? 

 

 Må gjøre Nord-Odal til et attraktivt sted å bo. Nord-Odal må bli flinkere til å markedsføre seg 
utad 

 Det er ønskelig at Nord- Odal kommune skal være en inkluderende kommune.  
o Eldre vennlig samfunn.  
o Forhindre sosialt utenforskap. Støttekontakt? 

 
Ny vekst- og kompetanse er viktig bidrag i kommunen.  Som ufør må du kunne 
fortsette å jobbe. 

 



 Frivilligheten må inn og bidra til et aktivt liv lengst mulig. Avhengige av frivillighet i framtiden 
for å stimulere og aktivisere den eldre.  

o Frivillighetskoordinator? 

 

 Velferdsteknologi. 
 For stor vekt på teknologi, hvor mange ikke klarer å henge med i utviklingen? Hvordan nå ut 
til alle brukere?  
Mangel på informasjon. Smart telefon?  
Helsemessige utfordringer til å klare å benytte velferdsteknologi. 

 

 Pårørende må ivaretas for å kunne stå i pårørenderollen. 
Utrygghet for mange pårørende. 
Stor belastning på pårørende, både for den som bor i samme hus, nærheten eller som bor et 
stykke unna. Bruker mye av fritiden/ arbeidstiden for å skulle følge til lege etc. 

 Kommunen må være proaktive, før de pårørende blir utslitt. 
 Frivillighet og flere avlastningsplasser for å avlaste ektefeller/pårørende.  

 

 Flere trygghetsboliger.  
 Fokus på ernæring med tidlig innsats. Ernæringsfysiolog som kan brukes i alle aldre 
 Bruke vurderingsteamet, de er innom alle som søker, ser på alle søknader med alle øyne.  

 

 Dårlig informasjon på hjemmesiden.  

Må være tydelige hvilke muligheter og tilbud som eksisterer velge i, både blant kommunale 
tjenester og generelt i kommunen, 

 

 Ivareta allerede kompetanse som finnes for å beholde/ øke befolkningsveksten, som har 
betydningen for kommunens inntekter.  

o Fokus på utdanning.  
o Rekruttering.  


