ÅRSmelding 2014
Østfold – et WHO Healthy Cities-fylke

Forord
Basert på erfaringer i 2014, og foregående år, kan vi
fastslå at folkehelsearbeid går i bølger. En kommune kan
vise stor entusiasme i forebyggende og helsefremmende
arbeid, for så å oppleve år hvor det er vanskeligere å
prioritere feltet. Vi tør fastslå at Østfoldhelsa bidrar til at
kommunene setter folkehelsearbeidet høyere på dagsorden og utøver en viktig støttefunksjon i oppfølgingen
av folkehelseloven. Partnerskapet øker også politikernes
oppmerksomhet og kompetanse om feltet. I flere kommuner ser vi at det er politikere som har gått i bresjen
for å sette tematikken høyere på dagsorden, som blant
annet har resultert i tilsetting av folkehelsekoordinatorer.

Ildsjeler har bestandig vært viktig i utviklingsarbeid.
Innenfor folkehelsefeltet har engasjerte enkeltmennesker alltid utgjort en forskjell. Gjennom folkehelseloven er
det etablert en systematikk som gjør at rammevilkårene
for disse bedres. En erfaring som partnerskapet gjør seg
er at ildsjeler fortsatt er helt avgjørende for en god samfunnsutvikling - også etter at folkehelseloven kom.
Blant viktige resultater i 2014 peker årsrapporten på følgende:
• F
 em kommuner har igangsatt en prosess for å styrke
sitt skade- og ulykkesforebyggende arbeid, ved å bli
sertifisert som et «trygt lokalsamfunn».

Det er for tidlig å konkludere med hvilke effekter folkehelseloven gir, men denne årsrapporten kan leses som
om at folkehelsearbeidet er blitt mer systematisk og
kunnskapsbasert i tråd med lovens intensjon.

• F
 em kommuner prøver ut helsekonsekvensvurderinger av politiske saker, med forskningsbasert
støtte fra Høgskolen i Østfold.

Den viser også at kommunene har et forbedringspotensial på å utvikle og igangsette konkrete forebyggende tiltak. Her spiller de regionale folkehelsemidlene en viktig
rolle. Allerede etter noen få års erfaring med ordningen,
tør vi fastslå at dette har vært en suksess.

• A
 rbeidet med helsefremmende skoler og barnehager
følges opp gjennom prosjektet 18.000 timer.
• D
 et ble ikke påvist avvik i Fylkesmannens tilsyn
med folkehelsearbeid (helseoversikter) i tre Østfoldkommuner.

Lovpålagt tjenesteyting og store nasjonale reformer spiser oppmerksomhet. Det går ut over samfunnsutviklingsprosesser av typen folkehelsearbeid i nærmiljøene. Disse
refleksjonene bygger ikke bare på erfaringer, men også
på annen forskning. En prosess som krever mye oppmerksomhet i disse dager er spørsmålet om kommunesammenslåinger.

• E
 n rekke spennende kommunale folkehelseprosjekter
ble igangsatt med støtte fra fylkeskommunen.
• D
 et ble laget en tverrsektoriell, fylkeskommunal
folkehelsestrategi for å imøtekomme lovens
bestemmelse om «helse i alt».

Inger-Christin Torp
styreleder

Ellen Solbrekke
nestleder, ordfører i Rakkestad
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1.1 Viktige nasjonale grep i folkehelsearbeidet i 2014
Trondheimserklæringen
Østfold fylkeskommune tiltrådte i 2014 Trondheimserklæringen, og vil følge opp budskapet fra deklarasjonen.
Trondheimserklæringen ble utarbeidet ved den 11. nordiske folkehelsekonferansen i august 2014. Erklæringens budskap er at folkehelse handler om samfunnsutvikling og at innsatsen må rettes mot grunnleggende
årsaker gjennom forpliktende styring i samspill mellom
aktører. Erklæringen utfordrer beslutningstakere til å ta
ansvar for folkehelsen og peker på sosial ulikhet som en
hovedutfordring, og retten til helse som grunnleggende.
Rettferdig fordeling av helse og trivsel er et politisk valg.
Politikk for rettferdig fordeling av helse og trivsel må ha
ressurser, strukturer og ekte politisk forpliktelse for å ha
effekt.

Folkehelsemeldingen 2015
Regjeringen legger fram ny folkehelsemelding våren
2015. Det ble invitert til å gi innspill til denne. Østfoldhelsa og fylkeskommunen viste innledningsvis til gjeldende folkehelsemelding (meld.St.34 (2012-2013)), og
at den nye folkehelsemeldingen må viderefører denne.
Videre pekte komiteen på at de tre valgte innsatsområdene (psykiske helse i folkehelsearbeidet, aktive eldre
og helsevennlige valg) alle er viktige å ivareta, men at
det brede folkehelsearbeidet må ivaretas. Det ble påpekt
at Trondheimserklæringen er en god plattform å bygge
videre på. Fylkeskommunen understreket at tiltak overfor
barn og unge må være den overordnede prioriterte oppgaven i folkehelsemeldingen.
Mal for befolkningsundersøkelser
Folkehelseinstituttet arbeider med å utarbeide en felles
mal for befolkningsundersøkelser. Et spørreskjema er
blitt utarbeidet. Ulike aktører har tatt del i utformingen av
denne malen, deriblant fem fylker (Østfold, Oslo, Hordaland, Oppland og Nordland), Statistisk sentralbyrå, Helsedirektoratet, KS, NTNU-HUNT og NTNU-Senter for
helsefremmende forskning. Spørreskjemaet dekker en
rekke temaer som for eksempel trivsel, trygghet, helse,
mestring, sosial støtte aktivitet, mat og livsstil.
Spørreskjemaet skal testes ut i Agderfylkene og Vestfold.
I denne piloten ønsker man å teste ut om spørreskjemaet
fungerer godt og om resultatene blir som forventet og
om de er sammenlignbare mellom fylkene. Hovedmodulen av spørreskjemaet kan bli noe endret etter erfaringer
fra pilotundersøkelsen våren 2015.
KS sitt læringsnettverk
KS opprettet i 2014 et læringsnettverk med utgangspunkt i kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med
lettere psykiske plager hos barn og unge og frafall i videregående skole. Overordnede målsettinger er å fremme
folkehelse og forebygging i kommunesektoren. Det skal
også stimulere til utviklingsarbeid innenfor feltet sosial
ulikhet, med hovedvekt på barn og unges problemer med
mestring, lettere psykiske plager og frafall i videregående skole. Østfold fylkeskommune deltar i styringsgruppa.

Østfoldhelsa ga innspill til folkehelsemeldingen som kom i 2015.
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1.2 Østfoldhelsas sentrale planverk, avtaler, mål
organisering og arbeidsmåter
• Kultur gir helse. Delmål Lokalsamfunn – Østfold skal

Regional folkehelseplan 2012-2015 (2024) dekker 7
delmål og 29 strategier og har vektlagt hva som er viktigst å arbeide med i den første handlingsprogramperioden. Ved valg av tiltak er i tillegg disse forutsetningene
tatt med i grunnlaget:

ha trygge og levende lokalsamfunn

• Frivillig innsats – Ung frivillighet. Delmål:

Lokalsamfunn – Østfold skal ha trygge og levende
lokalsamfunn.

a) Tiltaket skal komme til nytte for Østfoldsamfunnet
• S
 osial ulikhet i helse – barnefattigdom og levekår
for utsatte grupper. Delmål: Sosial ulikhet – Sosiale

b) T
 iltaket skal være nyskapende, og gi et varig løft for
folkehelsearbeidet i fylket

forskjeller i helse i Østfold skal utjevnes

c) Tiltaket skal fange utfordringsbildet i Østfold

• Dokumentasjon og konsekvensvurdering av tiltak.

d) T
 iltaket skal ivareta helhet – sikre at vi unngår
sektorisering

Delmål: Kunnskap – Folkehelsearbeidet i Østfold skal
være kunnskapsbasert

e) T
 iltaket skal ivareta eksisterende kunnskap og
erfaringer

• Helseovervåking. Delmål: Østfold fylkeskommune

f) T
 iltaket skal samsvare med fylkesplan «Østfold mot
2050» og regional folkehelseplan

– Rollen som regional aktør og som tjenesteutøver
innen folkehelse skal styrkes.

• Tverrsektoriell strategi for folkehelse. Delmål: Østfold

I regional folkehelseplan for Østfold er det besluttet at
følgende eksisterende tiltak skal videreføres:
• Partnerskapet Østfoldhelsa, videreutvikles, revidering
av samarbeidsavtaler

fylkeskommune – Rollen som regional aktør og som
tjenesteutøver innen folkehelse skal styrkes

• Rusproblemer, psykiske plager og kriminalitet

1.2.1 Partnerskapsavtale

• Flere freske folk» og «Aktiv på dagtid»

Folkehelsepartnerskap ble etablert som strategi og arbeidsform i 2002 (Stortingsmelding «Resept for et sunnere Norge»). Gjennom folkehelseloven har fylkeskommunen fått plikt til å understøtte folkehelsearbeidet i
kommunene, og være pådriver for og samordner av folkehelsearbeidet i fylket. Partnerskap er gitt som eksempel på arbeidsform. Arbeidet i partnerskapet skal legge
til rette for et kunnskaps- og erfaringsbasert folkehelsearbeid i Østfold.

• Hepro Community - Heprogress
• A
 rbeide for at flere skal fullføre og bestå
videregående
• Helsefremmende videregående skoler
• F
 ra Helsekilden til INSPIRIA: Vitensenter med
folkehelsefokus
• K
 ompetanse – videreutvikle opplæring i
folkehelsearbeid

Folkehelsepartnerskapet er organisert gjennom Østfoldhelsa, som et partnerskap som skal oppfylle folkehelsemålsettingene i fylkesplanen for Østfold. Foruten
Østfold fylkeskommune er samtlige kommuner i fylket
med som partnere. Også sykehuset Østfold, Høgskolen
i Østfold, Østfold Idrettskrets, Nasjonalforeningen for
folkehelsen, og Frivilligsentralene i Østfold er med. Fylkeskommunen har lederfunksjonen i Østfoldhelsa, med
en kommunal representant som nestleder. Sekretariatsfunksjonen dekkes av fylkeskommunen.

Av nye tiltak er følgende nedfelt:
• Aktiv folkehelsepolitikk og demokratiutvikling.

Delmål: Forankring – Folkehelsearbeidet skal fremme
bærekraftig planlegging

• H
 elsefremmende skoler og barnehager – tidlig
innsats. Delmål: Helsevalg – livsstil og levevaner som

har betydning for helsen skal bedres

• Overvekt og fysisk aktivitet – aldersgruppe 2-12.

Delmål: Helsevalg – livsstil og levevaner som har
betydning for helsen skal bedres.
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Østfoldhelsa arbeider på 4 nivåer:
• Lokalt: Samarbeid med kommuner og frivillige
organisasjoner, forankret i partnerskapsavtaler.
Integrering av folkehelse i all relevant, ordinær drift.

Overvåkningsrollen: For å kunne ivareta politikk- og
planleggerrollen bør fylkeskommunen ha en oversikt
over viktige folkehelseutfordringer og påvirkningsfaktorer lokalt og regionalt som kan følges over tid. Kunnskapsbaserte tilnærminger bør ha som ambisjon å ivareta evaluering, dokumentasjon av innsats og i noe grad
måling og sannsynliggjøring av effekter.

• R
 egionalt: Samarbeid med regionale aktører, forankret
i partnerskapsavtaler. Innsats for å implementere
folkehelse i fylkeskommunens egen drift.

Kompetanserollen: Det gis råd og veiledning til kommuner og frivillige krefter.

• N
 asjonalt: Samarbeid med nasjonale myndigheter.
Påvirkning av nasjonal folkehelsepolitikk. Medvirkning
i Sunne Kommuner, WHOs norske nettverk, samt
nettverk av trygge lokalsamfunn/Nasjonalt råd for
Trygge lokalsamfunn (observatør).

Fylkeskommunene må samtidig bidra til oppfylling av
nasjonale og regionale folkehelsemålsettinger, deriblant
gjennom kompetanseoppbygging. Rollen innebærer
også et ansvar for å informere befolkningen om helseforhold.

• Internasjonalt: Samarbeid med Verdens
Helseorganisasjon. Oppfølging av medlemsskapet i
nettverket av Healthy Cities og Regions for Health
Network. Initiering og deltagelse i internasjonale
folkehelseprosjekter

Stimulerings- og iverksetterrollen: Østfold fylkeskommune initierer og driver et folkehelsearbeid, både
selvstendig og i samarbeid med andre partnere.
Gjennom normative, pedagogiske, fysiske, økonomiske
og demokratiske virkemidler settes folkehelsepolitikk ut
i livet gjennom bruk av både «pisk og gulrot».

I Østfold fyller fylkeskommunen følgende roller i
sitt folkehelsearbeid:
Politikkrollen: Viktige deler av folkehelsearbeidet handler om å mobilisere innbyggere og nærmiljøer til å ta ansvar for egne liv og handlinger. Et velfungerende forebyggende og helsefremmende arbeid bør derfor bygge
på at beslutninger tas på lavest mulige nivå. All politikk
bør være mest mulig kunnskapsbasert og ha som overordnet målsetting å utjevne helseforskjeller.

Tjenesteutøver- og arbeidsgiverrollen: Som tjenesteutøver bør fylkeskommunen og kommunene initiere
og drive et selvstendig folkehelsearbeid, eksempelvis
innenfor tjenesteytingen. Spesielt viktig i dette arbeidet
vil det være å innrette tilbudene på en måte som ikke
forsterker, og aller helst reduserer, sosiale helseforskjeller. Også som arbeidsgiver plikter fylkeskommunene og
kommunene å arbeide helsefremmende overfor ansatte.

Pådriver- og utviklingsrollen: Fylkeskommunen skal
være en pådriver i folkehelsearbeidet. Gjennom visjoner,
forpliktende strategier, mobilisering og partnerskapsstrategier bør folkehelsearbeidet realisere handlingsrom,
skape gjensidig tillit mellom likeverdige aktører og utløse
den iboende helsefremmende kraften i fylket.

1.2.2 Hovedmål og delmål i fylkesplanen
«Østfold mot 2050», fylkesplan 2009-2012 har, under
hovedtemaet Levekår og folkehelse, følgende hovedmål:

«God livskvalitet for alle som bor i Østfold.»

Planleggerrollen: Planforankring i fylkeskommunens
overordnede planverk bør ivareta kontinuitet i folkehelsearbeidet og angi retningen for hele fylkets folkehelsearbeid. Gjennom dialog og rådgivning er det viktig å
skape forståelse for felles utfordringer og fremgangsmåter for å nå regionale og nasjonale folkehelsemål.

• Delmål folkehelsearbeid:

Folkehelsearbeidet i Østfold skal bidra til at forebyggende og helsefremmende arbeid gir positive resultater for
den enkelte og samfunnet. Østfold skal bli et ledende
fylke i å utjevne sosiale helseforskjeller.

Samordningsrollen: Folkehelsearbeidet skal samordne
ulike krefter i folkehelsearbeidet, på tvers av fag, nivåer
og sektorer for å sikre en hensiktsmessig ressursutnyttelse og mulighet for måloppnåelse.

• Delmål: Inkludering og integrering:

Østfold skal være et flerkulturelt samfunn der ulike kulturer respekterer hverandre. Innvandrere og deres etterkommere skal sikres likeverdige levekår og muligheter
for å delta i yrkes- og samfunnslivet.
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1.2.5 Folkehelsekoordinatorer

• Delmål: Universell utforming:

Aktiviteter, tilbud, produkter, byggverk og uteområder for
allmenn bruk skal utformes slik at de så langt det er mulig kan brukes av alle mennesker på en likestilt måte,
uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

Hver kommune har en folkehelsekoordinator i ulik stillingsstørrelse. En kommune definerer selv en koordinators funksjon, arbeidsområder og organisatoriske plassering. Østfoldhelsa har pekt på følgende roller/funksjoner
som en koordinator kan ivareta, for eksempel: pådriverrolle, koordinerende funksjon, utviklerrolle, kompetanseoppbygging, plan- og strategirolle. Spesielt viktig anses
den funksjonen som handler om å koordinere organisasjonenes interne folkehelsearbeid på tvers av sektorer
og virksomheter.

• Delmål: Barn og unge:

Alle barn og unge skal gis gode, likeverdige og utfordrende oppvekstmuligheter, som legger til rette for en
god psykisk og fysisk helse og stimulerer til aktiv samfunnsdeltagelse.
• Delmål: Utdanning:

1.2.6 Tverrsektorielt og nivåovergripende
samarbeid

Utdanningsnivået skal økes og frafall i opplæringsløpet
skal reduseres.

Hos de fleste partnere er det opprettet komiteer for folkehelse, som er organisert noe ulikt. Vanligvis består de
av politiske og administrative ledelse, samt frivillige organisasjoner. Koordinatormøtet fungerer blant annet som
et fagråd og et rådgivende forum for styret og sekretariat. Det skal bl.a. være drøftingsforum for faglige spørsmål som angår Østfoldhelsa, og virke for samarbeid mellom ulike offentlige organer som deltar i partnerskapet.
Hver partner møter med en representant på fire møter i
året. Det er tillegg opprettet ressursgrupper på prioriterte
områder, og det er ulike prosjektgrupper i drift.

1.2.3 Østfoldhelsas styre:
Østfoldhelsa er basert på samarbeid på tvers av fag og
nivåer. Det er lagt vekt på å gjøre organiseringen fleksibel, og å fordele ansvaret for måloppnåelse. For å sikre
likeverdigheten er det oppnevnt et styre for Østfoldhelsa,
som består av ledende politikere fra fylkeskommunen og
fra kommunene. Styret følger med i gjennomføringen av
folkehelsearbeidet, godkjenner handlingsplaner og årsmeldinger, og har ansvaret for partnerskapets måloppnåelse.
Styret består av:
Styreleder Inger-Christin Torp, Østfold fylkeskommune
Monica C. Gåsvatn, Østfold fylkeskommune
May E. Hansen, Østfold fylkeskommune
Nestleder Ellen Solbrække, Ordfører i Rakkestad
kommune
Reidar Kaabbel, Ordfører i Våler kommune
Håvard W. Osflaten, Ordfører i Hobøl kommune
Jon-Ivar Nygård, Ordfører i Fredrikstad kommune

1.2.4 Sekretariat
Folkehelseseksjonen er sekretariat for Østfoldhelsa, og
var i 2014 bemannet med 4 årsverk. Fra høsten økte
bemanningen slik at av de seks stillingshjemlene så var
fem besatt. Denne staben har ivaretatt sekretariatet for
Østfoldhelsa og dekket oppgaver som skal ivaretas av
fylkeskommunens folkehelseseksjon. Det er i tillegg
en rekke andre funksjoner i fylkeskommunen som har
folkehelse som en del av sin portefølje, eksempelvis en
idrettskonsulent, en folkehelserådgiver i tannhelsetjenesten i full stilling og Østfold Analyse.
Inger-Christin Torp, styreleder i Østfoldhelsa.
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1.3 Nettverk
1.3.1 WHO sitt internasjonale nettverk
«Healthy Cities»

1.3.2 Regions for Health Network
I 2014 har Østfold fylkeskommune har formelt deltatt
som observatør i Verdens Helseorganisasjons nettverk
«Regions for Health Network». Reelt har vi deltatt som
observatør siden 2012. Regions for Health Network ble
etablert i 1992, men har de siste årene vært gjenstand for
en revitalisering. En viktig del av arbeidsområdet handler
nå om å omsette Europas helsestrategi «Health 2020» til
praktisk handling. Denne har Norge undertegnet som et
av 53 medlemsland. En vesentlig del av denne strategien
handler om å redusere sosiale ulikheter i helse, samt å
arbeide etter prinsippet om helse i alt vi gjør. Regioner
som skal delta i nettverket er forventet å ha vilje og mulighet til å ta beslutninger på folkehelseområdet. De må
ha avsatt ressurser til feltet, og vise en evne til å skape og
utvikle partnerskap for folkehelsen og dele kunnskap og
erfaringer med andre. De må også overvåke sin regions
helsetilstand. Nettverket er praktisk innrettet og ønsker
å forplikte medlemmene til å levere konkrete resultater
som har overføringsverdi til andre europeiske regioner.

Østfold fylkeskommune har vært medlem av det europeiske WHO-nettverket Healthy Cities siden 2006.
For å oppnå status som «Healthy City» stiller Verdens
Helseorganisasjon en rekke krav til kvaliteten på folkehelsearbeidet. Nettverket gir folkehelsearbeidet i Østfold
en viktig kompetansetilførsel og et stort faglig nettverk.
Formålet med Healthy Cities er å sette helse på den politiske og sosiale agendaen. I 2014 gikk programmet inn i
en ny fase, hvor hovedfokuset er rettet mot sosial ulikhet
i helse, og bedret lederinvolvering og helsefremming i all
politikk.
Sunne kommuner
Sunne kommuner er et nasjonalt undernettverk av
Healthy Cities. Nettverket består av 17 kommuner og
5 fylkeskommuner. Nettverkets arbeid finansieres ved
kontingentene fra medlemmene og ved støtte fra staten.

Et arbeidsprogram for de neste årene er under utvikling,
og medlemmene er forpliktet til å engasjere seg i minst
ett av innsatsområdene. Medlemmene forplikter seg
også til å rapportere på fremdriften. Det forrige arbeidsprogrammet var veldig relevant for Østfold, og fokuserte på flere av de satsningsområdene som vi allerede
arbeider etter. Det er derfor grunn til å tro at også det
kommende arbeidsprogrammet vil være aktuelt. Medlemmene blir aktivt involvert i å utarbeide nettverkets planer. Deltagelse i nettverket vil gi fylkeskommunen tilgang
på kunnskap og erfaringer fra europeiske regioner som
ligger lenger fremme i folkehelsearbeid enn hva vi selv
gjør

Hovedmålet med Sunne kommuner er helhetstenkning
og vektlegging av forebyggende strategier i kommunalt og fylkeskommunalt arbeid. Langsiktig arbeid med
folkehelse, miljø og medvirkning er nevnt blant de store
utviklingssakene.

Østfold fylkeskommune ble i 2014 medlem av Regions for
Health Network.
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2. Regionalt
folkehelsearbeid
og oppfølging av
delmål
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2.1 Folkehelsearbeid i fylkeskommunens egen drift
2.1.1 Folkehelsearbeid
i tannhelsetjenesten

disse målene. Fylkeskommunen oppfordrer også kommunene til å jobbe med disse temaene gjennom sin planstrategi og gjennom handlingsdeler til samfunnsdelene,
slik at det blir en rød tråd helt fra mål til handling.

Tannhelseundervisning i barneskolen – tanntimen
Tannhelsetjenesten gir undervisning i tannhelse og
kosthold på et utvalg barneskoler i Østfold gjennom
et helsepedagogisk program rettet mot 2., 4., og 7.
klassetrinn. Det ble undervist på 56 skoler i 2014. Det
bygger på prinsippet «læring gjennom lek», og elevene
kommer selv fram til de riktige svarene ved å være
delaktige. Hovedmålet er at elevene skal få en positiv
holdning til egen helse/tannhelse. De skal forstå hvorfor
daglig tannpuss er viktig og hvorfor sunn og riktig kost er
viktig for generell helse og tannhelse.

Tematiske områder som kan trekkes frem, er sikring av
tilgjengelighet til utøvelse av friluftslivet og utforming av
gode, tilgjengelige og bærekraftige tettsteder og byer.
Ikke minst har fylkeskommunens planleggere fokus på
barn og unges oppvekstvilkår, både gjennom «Fylkesdelplan Barn og Unge» og gjennom oppfølging av «Statlig
planretningslinje for barn og unge i arealplanleggingen,
for bl.a. å sikre lekeområder av god kvalitet i kommunenes planer». I 2014 ble det holdt et fagseminar (Planforum) for kommunene om barn og unge i planleggingen.

Tannhelsetjenesten
samarbeidet
med
bachelorprogrammet i Tannpleie ved universitetet i
Oslo. Tredje års tannpleierstudenter fikk opplæring i
undervisningsmetoden, og fikk selv prøve undervisningen
på en skole i Østfold.

I 2014 ble Regional kystsoneplan for Østfold rullert.
Planarbeidet skapte stort engasjement og oppmerksomhet om areal- og interessekonflikter som oppstår i
utøvelse av friluftsliv på dette begrensede og attraktive
arealet.

Samarbeidsavtaler med de kommunale
omsorgstjenester
Tannhelsetjenesten har inngått separate samarbeidsavtaler med Pleie og Omsorgstjenesten for eldre og langtidssyke, Helsestasjonstjeneste og Skolehelsetjeneste,
Barnevern, Kommunal Rusomsorg og for Kommunal omsorg av psykisk utviklingshemmede. Målet er at pleie- eller omsorgspersonellet skal ha nok kunnskap til å utføre
godt munnstell på brukerne, at beboere på institusjon
skal ha rene tenner hver dag og at mottakerne av hjemmesykepleie skal få hjelp etter behov. – Og at alle som
har rettigheter etter Lov om Tannhelsetjenesten skal sikres den rettigheten.

I den regionale planstrategien for Østfold for perioden
2012-2015 ble det besluttet å lage en ny regional plan,
regional kompetanseplan. Den skal gi et grunnlag for
videre arbeid med å styrke den samlede kompetanse i
regionen. Planen ble sendt på høring høsten 2014 og
skal sluttbehandles i 2015. Folkehelsearbeid, og særlig
innsats for å redusere sosiale ulikheter i helse, er prioriterte områder i planen. Opplæringsavdelingen i fylkeskommunen har vært prosjektleder for arbeidet.
Friluftsliv
Plan- og miljøseksjonen jobber for å øke deltagelsen i alle
typer friluftsliv i fylket. Hovedvirkemidlene er uttalelser
i plansaker, tilskuddsmidler, rådgivning og partnerskap,
samt noen prosjekter. Friluftsliv inkluderer også jakt og
fiske.

Andre faste oppdrag i tannhelsetjenesten
Årlig samarbeidsmøte med helsestasjoner.

2.1.2 Folkehelsearbeid i planseksjonen

Fylkeskommunen bidrar med informasjon om muligheter
for friluftsliv, jakt og fiske gjennom mange kanaler. Turkart Østfold er en av de viktigste, men vi lager også brosjyrer, kart og bidrar til bokproduksjoner, samt at vi søker
å utnytte media i så stor grad som mulig. Samarbeid med
kommunene og frivilligheten er viktig for at vi skal oppnå
resultater. Vi arrangerer fellesmøter for kommunene på
områdene viltforvaltning og friluftsliv.

Planlegging etter plan- og bygningsloven er et viktig virkemiddel for folkehelsearbeidet. Gjennom planleggingen
fremmes gode eller dårlige bo- og levekvaliteter. Fylkeskommunen utarbeider regionale planer for Østfoldsamfunnet, både for strategiske faglige områder og for bruk
av fylkets arealer. Fylkeskommunen gir også uttalelser
til kommunale planer og kan sette foten ned dersom
kvaliteten på planforslag er for dårlig. Fylkeskommunen
oppfordrer kommunene til å ta inn mål for folkehelse
og levekår i samfunnsdelen av sine kommuneplaner, og
at arealdelene utformes som gode virkemidler for å nå

Det ble fordelt 2,4 millioner statlige friluftsmidler til tilrettelegging og aktiviteter i fylket. I tillegg ga fylkeskommunen økonomiske bidrag til ulike prosjekter.
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Seksjonen gir uttalelser til kommunale planer av alle
typer, om grønnstruktur, friluftsliv, vilt og fiske. Plan- og
miljøseksjonens bidrag til å sikre arealer til friluftslivet er
svært viktig.
Turskiltprosjektet er et samarbeid med Gjensidigestiftelsen
og frivillige lag og foreninger om skilting og merking
av turløyper/stier. Stier er også et av fokusområdene i
Friluftslivets år 2015. Seksjonen har brukt mye tid på
å planlegge aktiviteter i 2015. Plan- og miljøseksjonen
har også bidratt med midler og tidsressurser til
gjennomføringen av Sportsfiskers år 2014, som ble
arrangert av Norges Jeger og Fiskerforbund. Gjennom
Turkart Østfold har det vært arbeidet for å oppgradere
kartgrunnlag, stier og parkeringsplasser.

2.1.3 Folkehelsearbeid i videregående
skoler
Østfold-planen «Krafttak for læring 2012-2016» skal
sikre langsiktighet og systematikk. Den er avgrenset til
forhold som direkte berører kvalitetsutfordringer i den
13-årige grunnskoleopplæringen. I tillegg til de nasjonale
satsingene innen Ny Giv som nå har gått over i «Program
for bedre gjennomføring», skal planen supplere skolenes
ordinære arbeid, særlig innen områdene læ
ringsmiljø,
læringsarbeid og læringsresultater. Organisa
sjons- og
lederutvikling har vært, og er, viktige grep for å øke
andelen som gjennomfører og består.
Blant viktige resultater i 2014 kan følgende nevnes.
• Partnerskap for karriereveiledning er godt forankret og
videreføres gjennom planperioden.
• Forum for både sosialpedagogiske rådgivere og
spesialpedagogisk koordinatorer er etablert og i drift.

• FON-samarbeidet som startet i Nedre Glommaregionen er blitt spredt til hele fylket, og det er etablert
FON-samarbeid i alle regioner: «Fra praksisplass til
læreplass»: Dette er et samarbeid mellom Inntak – og
formidlingsseksjonen (F), OT (O) og Nav (N) som ble
igangsatt i organiserte former høsten 2011.
• Det er igangsatt en rekke prosjekter og tiltak for
å sikre lærlingeplasser til flest mulig. Østfolds
største jobbintervju har bidratt til å sette læreplassutfordringene på dagsorden og det jobbes med
ulike former for å styrke samarbeidet mellom skoler
og lokalt næringsliv. Det jobbes også aktivt med
Lærekandidatordningen / grunnkompetanse og
oppfølging av lærekandidater.
• For å øke gjennomføringsgraden holdes det
sommerskole i august på fire videregående skoler
i fylket for elever som har fått stryk i yrkesrettet
matematikk eller naturfag, der de følger et intensivkurs
på to uker med påfølgende eksamen. Tiltaket gir
svært gode resultater. For elever som etter skolestart
mener de har valgt feil utdanningsprogram, skal det
være mulig å bytte til et annet utdanningsprogram
hvis det er ledig kapasitet så langt det lar seg
gjøre utover høsten. Leksehjelpordninger er
igangsatt og LØFT (Læring Øvelse Tid Fremgang)
er intensivkurs som gjennomføres på alle skoler
for at flere skal ha mulighet til å fullføre og bestå.
Målgruppen er elever som skårer under kritisk grense
på kartleggingsprøvene på Vg1 og som ekstra
eksamenstrening for de som har behov for det. Det er
også etablert et nettverk av lærere som underviser på
påbygg med satsingsområder innen læring, refleksjon
og deling av praksis. I tillegg er det fortsatt et nært og
godt samarbeid med Ungt Entreprenørskap.

• Sosialfaglige rådgivere er tilsatt på alle videregående
skoler i fylket.
• Arbeidet er godt i gang med å følge opp Fylkestingets
vedtak om å utarbeide veiledende kvalitetskjennetegn
for helsesøstertjenesten.
• Det satses på å følge opp minoritetsspråklige.
Malakoff er fokusskole i fylkeskommunen, og skal
bistå de andre skolene med veiledning ved behov.
Det skal igangsettes et pilotprosjekt hvor Vg1 kan
tas over 2 år, samt forsøk med fadderordninger for
minoritetsgrupper. Østfold fylkeskommune har også
to minoritetsspråklige som i hovedsak skal arbeide
for å forhindre tvangsekteskap, og som for skoleåret
2015/16 vil få et utvidet mandat knyttet til arbeidet
med minoritetsspråkelige.

Gjennom Turskiltprosjektet har planseksjonen stort
fokus på skilting og merking av turløyper/stier.
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2.1.4 Helsefremmende arbeid på
videregående skoler

Akershus. Foreløpige resultater viser at 85 % av elevene
benytter seg av skolefruktordningen minst en gang pr
uke, og 45 % av elevene svarte at de benytter skolefruktordningen 4 – 5 dager i uka. Studien fant at det er
nær sammenheng med faktisk inntak av frukt og grønnsaker og deres nutrition literacy. Endelige resultater vil
foreligge i september 2015, og disse vil bli benyttet til å
målrette ernæringsarbeidet i skolene som er med i nettverk for helsefremmende skoler.

Arbeidet med helsefremmende videregående skoler er
forankret i fylkeskommunens plan «Krafttak for læring
2012 – 2016» og «Regional plan for folkehelse 2012
– 2015».
Formålet med arbeidet er å bidra til at flere elever gjennomfører det 13-årige opplæringsløpet, med bedre resultat. Arbeidet må også sees i sammenheng med prosjektet «Atten tusen timer», som handler om folkehelsearbeid
i barnehager og grunnskoler, med samme formål.

Helsedirektoratet er i gang med en prosess med å revidere anbefalinger for mat og måltider i barneskole og videregående skole, og Østfold fylkeskommune har deltatt
i dette arbeidet. De nye anbefalingene vil foreligge i løpet
av 2015, og de kommer til å følge Østfold sin restriktive linje for hva som anbefales/ikke anbefales solgt i en
skolekantine. Disse nye nasjonale anbefalingene dekker det behovet fylkeskommunen har for anbefalinger
for kantiner, og de kan derfor sannsynligvis erstatte våre
egne retningslinjer for kantiner.

Arbeidet er organisert i et nettverk for helsefremmende
videregående skoler. Fire skoler, som allerede er kvalifisert som helsefremmende skole deltar. I tillegg er fire
«nye» skoler, som er i gang med kvalifiseringsarbeidet,
med. Alle nettverksskolene har ressurs avsatt til folkehelsekoordinator. Folkehelseseksjonen leder nettverket
og har avsatt ressurser til arbeidet, herunder 80.000 kr i
støtte til hver av skolene som kan dokumentere koordinator i minimum 20 % stilling. Skolene har utarbeidet sin
instruks for folkehelsekoordinator, som bla. sier at koordinator skal jobbe for å opprettholde eller etablere status
som helsefremmende skole, lede samarbeidsgrupper på
egen skole og delta i det fylkesdekkende nettverket for
helsefremmende videregående skoler.

Østfold fylkeskommune fikk i 2014 250.000 kr i støtte
fra Helsedirektoratet fra tilskuddsordningen «Folkehelsetiltak av nasjonal betydning» til vårt prosjekt «Yrkesfagmodellen». Prosjektet har prøvd ut en modell som
gir elever på yrkesfag minimum 60 min fysisk aktivitet
på timeplanen hver uke, i tillegg til kroppsøving. Timen
hører inn under programfaget i utdanningsprogrammet,
og ledes av programfagslærer. Prosjektet har beskrevet kompetansemål i mange ulike programfag som kan
kobles opp mot tiltaket. Høgskolen i Østfold har bistått
fylkeskommunen i arbeidet. Om lag 340 elever på skolene Askim, Borg, Greåker og Mysen deltar i prosjektet.
Underveisrapporten viste at det er stort engasjement og
trivsel blant elever og lærere som deltar, men at arbeidet
krever noe kompetanseheving samt organisatorisk tilrettelegging. Sluttrapport er forventet i august 2015.

Kalnes videregående skole hadde i 2014 en ekstra ressurs for å utvikle skolens egen handlingsplan for psykisk helsearbeid, med utgangspunkt i fylkeskommunens
«Strategi for psykisk helsearbeid i videregående skole».
Handlingsplanen samler alle årshjul, rutiner og arbeidsinstrukser knyttet til helsefremmende arbeid på skolen
i ett dokument. Halden videregående skole har samlet
sitt forebyggende psykiske helsearbeid i «Pyramiden»,
et elektronisk verktøy som viser tiltak og tilbud for «alle,
noen og få».

Fem ungdomsskoler og fire videregående skoler deltar i Høgskolen i Østfold og Østfold fylkeskommunes
utviklingsprosjekt i kroppsøvingsfaget; «Interessedelt
kroppsøving». Prosjektet er basert på pilotprosjektet
«Kalnes-modellen», men i mye større skala. Elevene får
tilbud om et valg mellom to innretninger av kroppsøvingsundervisningen; idrettsglede eller bevegelsesglede.
Undervisning og vurdering er lagt opp etter de to innretningene. Prosjektet startet opp våren 2014 med en
spørreundersøkelse blant deltakerskolene og seks kontrollskoler. Skoleårene 2014-15 og 2015-16 gjennomføres interessedelt kroppsøvingsundervisning på de ni
deltakerskolene. Våren 2015 og 2016 gjennomføres så
den samme spørreundersøkelsen.

11 kantinemedarbeidere, herunder seks fra videregående
skolers kantiner gjennomførte i 2014 et tre semester
langt kompetansegivende kurs i institusjonskokkefaget.
Elevene tok tverrfaglig eksamen på vg3-nivå, og alle
besto med godt resultat. Kurset var et samarbeid med
Opplæringskontoret for offentlig sektor, og ble betalt
nesten i sin helhet av midler avsatt til ernæringsarbeid i
folkehelseseksjonen.
Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse på
fire videregående skoler om skolefruktordningen, ernæringskompetanse og nutrition literacy. Nutrition literacy
er et forholdsvis nytt perspektiv innenfor ernæringsfaget,
som ser på kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter for å kunne forstå og benytte ernæringsinformasjon. Studien er et masterarbeid ved Høgskolen i Oslo og

Undersøkelsen er en del av et større forskningsprosjekt
i regi av Norges idrettshøgskole, og det er forventet at
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den vil gi skoler og skoleeiere ny kunnskap om hva som
påvirker ungdom, herunder deres fysiske aktivitetsnivå.
Resultatene vil bli benyttet i utviklingsarbeid i kroppsøving både i grunnskole og videregående skole.
Mer informasjon om folkehelsearbeid i barnehage,
grunnskole og videregående skole finnes på www.ostfoldfk.no under folkehelse.

2.1.5 Fysisk aktivitet
Tilskudd til fysisk aktivitet
Østfold fylkeskommune forvaltet i 2014 en tilskuddsordning som skulle tilrettelegge for økt hverdagsaktivitet i
befolkningen med fokus på grupper eller personer med
et lavt fysisk aktivitetsnivå. Tilskuddsordningen skulle
initiere eller videreutvikle samarbeid om lavterskelaktiviteter i regi av frivillige organisasjoner i lokalmiljøet. Ett
sentralt mål var å bidra til å utjevne sosial ulikhet i helse.
I 2014 ble det utdelt totalt 937 500 kroner til 29 organisasjoner.

Midlene ble fordelt på følgende måte:
Søker	Tildelt beløp
1
Applaus produksjoner
70 000
2
Askim Frivilligsentral
40 000
3
Bowls Norge
20 000
4
Brystkreftforeningen Indre Østfold
3 000
5
Diabetesforbundet avd. Sarpsborg
3 000
6
Foreningen for kroniske smertepasienter
avd. Østfold
4 000
7
Fredrikstad Øst Frivilligsentral
30 000
8
Fredrikstad Idrettsforening
og Sarpsborg Idrettslag
20 000
9
Halden Frivilligsentral
25 000
10 Kongstensvømmerne
85 000
11 LHL Fredrikstad
15 000
12 Moss Frivilligsentral
27 500
13 Norsk Thyreoideaforbund Østfold
15 000
14 Norges Blindeforbund Østfold
15 000
15 NRF Moss og Omegn revmatikerforening 5 000
16 Rakkestad Revmatikerforening
4 000
17 Rolvsøy IF
15 000
18 Råde idrettslag
20 000
19 Råde seniordans
5 000
20 Sarpsborg idrettsråd
100 000
21 Sarpsborg revmatikerforening
2 000
22 Skaugen Gaard
0
23 Somalisk velferdsforening Østfold
4 000
24 Spydeberg rideklubb
14 000
25 Stiftelsen Fredrikstad Frivillighetssentraler 10 000
26 Storedal kultursenter
30 000
27 Trøgstad seniordans
2 000
28 Østfold idrettskrets
310 000
29 Østfold Røde kors
40 000
30 Østsiden seniordans
4 000
SUM	
937 500

2.1.6 Tverrfaglig folkehelsestrategi – intern
strategi for folkehelsearbeidet i Østfold
fylkeskommune
Bowls er blitt den nye folkehelsesporten i Østfold med rundt
200 aktive spillere. De mottok støtte fra Helsedirektoratet og
Østfoldhelsa i 2014. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

I arbeidet med å sikre at Østfold fylkeskommune skal
gi et samordnet og et helhetlig sett med tjenester, har
fylkesrådmannen fått utarbeidet en tverrsektoriell folkehelsestrategi. Fylkeskommunens samfunnsoppdrag
er å føre en helhetlig regional politikk som ivaretar nasjonale styringssignaler og lokale ønsker og behov. Folkehelsearbeid handler om samfunnsutvikling, og har det
fortrinn at det øker livskvaliteten, reduserer presset på
offentlige tjenester og styrker samfunnsøkonomien. God
folkehelse skapes gjennom god samfunnsutvikling, gjennom å påvirke en rekke forhold i samfunnet som bolig,
utdanning, arbeid og fysiske og sosiale miljøer. Gjennom
tre innsatsområder med tilknyttede tiltak skal fylkesrådmannen sikre at strategien følges opp.
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2.1.7 Om helseovervåkning

«Østfold Helseprofil 2011-2012»
Østfold Helseprofil ble gjennomført som spørreundersøkelse i 2011-2012 som en del av det internasjonale
prosjektet HEPROGRESS, som ledes av Østfold
fylkeskommune. Alle kommunene i Østfold deltok i
undersøkelsen. Et spørreskjema ble sendt til inntil 2500
innbyggere i alderen 18-79 år, i de kommunene der
innbyggertallet tilsa at det var mulig. I Fredrikstad og
Sarpsborg ble utvalgene ytterligere utvidet for å kunne
fremskaffe mer informasjon på geografiske regioner
innenfor de to byene. Totalt mottok 44.597 østfoldinger
spørreskjemaet og 17.440 fylte det ut. Svarprosenten i
undersøkelsen er 38,3.

Folkehelseloven med tilhørende forskrift stiller krav til
kommuner og fylkeskommuner om å ha oversikt over
helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative
faktorene som kan virke inn på denne. En slik oversikt danner
selve grunnlaget for et kunnskapsbasert, systematisk
og langsiktig folkehelsearbeid. Oversiktsdokumentet
utgjør et sentralt kunnskapsgrunnlag for arbeidet med
kommunens planstrategi og fastsetting av mål i planer
etter plan- og bygningsloven. Helsedirektoratet har laget
en veileder til forskrift om oversikt over helsetilstand.
Oversikten skal omfatte opplysninger om og vurderinger
av: a) befolkningssammensetning, b) oppvekst- og
levekårsforhold, c) fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt
miljø, d) skader og ulykker, e) helserelatert atferd og f)
helsetilstand.

Undersøkelsen har gitt kommunene i Østfold nyttig
informasjon om blant annet: Selvopplevd helse og
livskvalitet, helsetilstand, sykdom og plager, miljørelaterteog individuelle ressurser og risikofaktorer, sosial
deltagelse, håndtering og mestring av livets utfordringer.
Resultater fra undersøkelsen har vært presentert på
ulike måter, og i 2014 ble rapporten «Østfold Helseprofil
2011-2012» utarbeidet.

I Østfold har man hatt en arbeidsgruppe bestående
av deltagere fra Folkehelseseksjonen ved Østfold
fylkeskommune, representant fra NAV og Østfold analyse,
samt folkehelsekoordinatorer fra 6 kommuner i Østfold.
Gruppen har utarbeidet en mal for helseoversikten som
skal utarbeides i fylkeskommunen og i kommunene.
Arbeidet med en helseoversikt for fylket har pågått
høsten 2014, og publikasjonens førsteutgave ferdigstilles
i januar 2015.
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Q42_7 Har bostedet og ditt nærområde forstyrrende støy (fra industri, trafikk, jernbane etc.)?

Sluttrapporten fra Østfold Helseprofil 2011-2012 var ferdig i 2014, en av mange leveranser fra HEPROGRESS-prosjektet. Her fikk
kommunene lokale tall på en rekke områder, deriblant innbyggernes egne opplevelser av støy i nærmiljøet.
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2.2 Folkehelsearbeid i regi av partnerskapet Østfoldhelsa
2.2.1 Folkehelsearbeid i regi av Østfold
Idrettskrets
		
Aktiv på Dagtid (ApD)
1948 personer deltok på «Aktiv på dagtid i 2014». Det
er det laveste tallet siden 2010. «Aktiv på Dagtid» er et
treningstilbud på dagtid for personer som står helt eller
delvis utenfor arbeidslivet.
Brukerne må være bosatt i en av de deltakende kommunene og må være mellom 18 og 69 år.
ApD aktiviserer en gruppe som innenfor samfunnet ofte
er vanskelig å nå. Tilbudet har eksistert i 8 år, som viser
at tiltaket er bærekraftig over tid.
Det er utarbeidet en strategiplan i 2014, som kommunene har gitt innspill til. Strategiplanen tar for seg utviklingen og prioriteringer av ApD i tidsrommet 2014-2017.
Inkluderende arbeidslivsbedrifter deltar i ApD sitt tilbud.
Dette er med på å finansiere det generelle tilbudet. ØIK
har aktivt oppfordret til ytterligere bruk av tilbudet for
kommunens ansatte. Flere kommuner benytter nå tilbudet i faste ordninger, som bidrar til forutsigbar økonomi
for tiltaket. Dette gjelder Sarpsborg (ca. 85 personer),
Spydeberg (20 personer), Fredrikstad (30 personer),
Moss (20 personer), Mysen (10 personer) og Rygge (40
personer).
Gjennomsnittsalderen på brukeren i 2014 er 46 år.
I 2014 var andelen kvinner 66 %, og andel menn var
66%. Det har i 2014 vært deltagere fra 64 forskjellig
nasjoner.
Idrett- skole/SFO
VGS elever kommer ut til barneskoler som er med i prosjektet 1 gang pr. uke og gjennomfører 1 times aktivitet med elevene. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom
ØIK, barneskoler og videregående skoler/idrettslinje.
8 barneskoler i Fredrikstad kommune er med i tiltaket
der Fysak-økt har blitt gjennomført med elever fra Fredrik II vgs. idrettsfag.
13 barneskoler i Fredrikstad kommune er med i tiltaket
der fysisk aktivitet i SFO har blitt gjennomført med elever
fra Fredrik II vgs. idrettsfag. Opp mot 1500 elever har fått
tilbud om fysisk aktivitet i dette prosjektet. 100 ungdommer har fått erfaring i å planlegge, organisere og lede
fysisk aktivitet til barn.

Kirkeparken vgs. idrettsfag leverer instruktørkompetanse til 7 SFO i Moss. Dette tiltaket har blitt gjennomført
over 7 uker i vårhalvåret fordelt på 30 VGS elever og
210 barn.
St. Olav har etablert et lignende prosjekt fra høsten
2014. her samles barn fra 2 SFO på en kunstgressbane
2 ganger i uken. Barna får en innføring i idrettene St.Olav
samarbeider med; Håndball, innebandy og fotball.
200 barn hver uke er med på aktivitetene.
Samarbeid SFO/IL
SFOene henter inn idrettslag til å holde aktivitet for
barna. ØIK fører over honorar til idrettslagene, etter innsendt rapport fra SFO. Beløpet avtales mellom SFO og
idrettslag. I 2014 har ØIK ekspandert fra 3 til 7 SFO`er.
5 nye (Hjortsberg, Gimle, Rom, Ambjørnrød og Tindlund)
og 2 vi hadde med fra før; Rød og Grålum. Gudeberg har
tidligere vært med, men har valgt å gå ut av samarbeidet.
Idrettslag som har blitt benyttet: TX Kampsport, Gressvik BMX, Sarpsborg Danseklubb, Sarpsborg innebandy,
Skjeberg turn, Sentrum kampsport, Askim innebandy,
Askim Friidrett, Nedre glomma turn, Gimle IF, Halden
innebandy.
Allaktivitetsdager
Invitasjoner ble sendt alle 4. klasser i Østfold.
Arrangementet ble avholdt 5. og 6. november, bla.
med høy kvalitet på gjennomføring og innhold. Ansatte
i ØIK gjorde en ekstra innsats, og sammen med
hjelperne fra idrettslinja på St. Olav VGS og Frederik
II, samt YouMe-elever fra Tindlund ungdomsskole,
Cicignon ungdomsskole og Hvaler ungdomsskole, gikk
arrangementet knirkefritt. 47 skoler deltok med til sammen
1654 elever og 138 voksne ledsagere. Med bistand fra
Østfold Fotballkrets, Østfold Bandykrets, Norsk Friidrett
Østfold, Østfold Skøytekrets, Østfold Skikrets, Østfold
Bedriftsidrettskrets, Norges Håndballforbund Region
Øst, Nedre Glomma Turnforening, Østfold Brytekrets og
Styrkeløft/Vektløfteregionen. Alle barna fikk diplomer
av ØIK samt reflekser fra Trygg Trafikk. Hjelperne fra
videregående skole og YouMe-elevene fikk T-skjorter
med Østfold Idrettskrets sin logo.

2.2.2 Inspirias folkehelsearbeid
Østfold fylkeskommune og Inspiria Science Center inngikk i mai 2011 samarbeidsavtale omkring helsedelen
av senteret, som en oppfølger av satsingen på Helsekilden. Avtalen forplikter Østfold fylkeskommune til å støtte
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Inspiria med 700.000 kr (2011-verdi, indeksregulert) i
perioden 2011 – 2015.

met. Inspiria har også inngått et samarbeid med Kreftforeningen og Statens strålevern om helsefremmende
undervisning og workshop på tema sol/uv.

INSPIRIA har i 2014 hatt 80 000 besøkende personer. Ca 25 000 elever har vært på INSPIRIA og hatt
skoleprogrammer. 4588 elever har deltatt på undervisningsprogram om helse. 18 000 elever og 780 lærere
har deltatt på helse/science show mot tobakk/snus. 27
477 personer har deltatt på helsefremmende undervisningstilbud. Det har i 2014 vært 16 ulike programmer
med helsetema. I samarbeidsavtalen mellom Inspiria og
Østfold fylkeskommune er det spesielt lagt vekt på at
Inspiria skal jobbe rettet mot skolehelsetjenesten ved de
videregående skolene. I 2014 har det blitt gjennomført
tre enkeltstående fagdager for helsesøstre og sosialfaglige rådgivere i 2014. I tillegg ble det i september gjort
en todagers samling hvor arbeid med dataspillrelaterte
problemer, forebygging av dårlige valg og forebygging av
krenkelser av barn/ungdom på nettet sto på program-

For 2014/15 arrangeres lærerkurs for å øke forståelsen
av matematikk og fronte fysisk aktivitet som pedagogisk metode. Kurset evalueres av HiØ. Det er planlagt et
samarbeid med Østfold idrettskrets hvor fire lagkvelder
skal arrangeres på Inspiria. Det blir teambuilding, aktivitetsglede og læring for barna, samt ernæringskurs for
foreldre og trenere.
To klasser fra Son sjøskole er på Inspiria en gang i måneden hvor de får undervisning i helseprogram og kjemi/
fysikk/matte. Ernæringsprogrammet Matprat for videregående skoler til Spis for livet er videreutviklet og oppdatert. I 2015 er det planer om å bistå i foreldresatsingen
i prosjektet «Helhetlig forebygging for barn og unge» i
Sarpsborg. Helse skal inkluderes i de 5 nye miljøpro-

Inspiria bruker en rekke ulike effekter i sin formidling av helsebudskap til barn og unge, her representert ved Christine Hassel
Kristoffersen.
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grammene som skal utvikles. Videre skal det fokuseres
på fysisk aktivitet som metode og lærernettverk i lærerkurset om helsefremmende matematikk. Kurset skal ferdigstilles i 2015. Det vurderes et samarbeid med Matfold
og Den Kulturelle skolesekken (teaterstykket fra Oslo
som infallsdør til å snakke om døden, hjernens undring
rundt tid og sted og forsvarsmekanismer).

Høgskolen har fulgt opp avtalen med å utvikle en strategiplan på folkehelse som består av følgende elementer:

2.2.3 Helhetlig forebygging for barn og unge

I henhold til partnerskapsavtalen har Høgskolen i Østfold
blant annet oppnådd følgende resultater i 2014:

Helhetlig forebygging for barn og unge er et 3-årig pilotprosjekt i Sarpsborg kommune. Hensikten med prosjektet er å styrke barn og unges psykiske helse, og å
forebygge rusmisbruk og kriminalitet. Østfold fylkeskommune initierte prosjektet, og har forpliktet seg til å støtte
Sarpsborg kommune med 200 000 kroner årlig i perioden 2012-2014.
Prosjektet har hatt stort fokus på kunnskapsbaserte tilnærminger. Innretningen av prosjektet baserer seg på
omfattende undersøkelser av målgruppens situasjon,
og kunnskap om effektive tiltak og metoder. Prosjektets
overordnede føring er at alle barn i Sarpsborg skal ha
tilgang til likeverdig og sammenhengende forebyggende
innsats. Målgruppen for prosjektet er alle barn mellom 0
til 19 år.
Prosjektet har definert følgende strategier, som innarbeides i kommunedelplan for folkehelse:
-

Trygge, interesserte og aktive foreldre
Sosialt kompetente barn og unge
Barn er i rute med ferdigheter
Fysisk aktive barn og unge
Ernæring for hverdagen
Frivillighet lett tilgjengelig for barn og unge

I 2014 har prosjektgruppen jobbet med å organisere
kurs i «Motiverende samtale» for å heve kompetansen
til ansatte som jobber med barn og ungdom i Sarpsborg
kommune. I tillegg har arbeidet med å utvikle system og
metoder for foreldremøter begynt. Prosjektgruppe jobber også med å utrede «Den kulturelle bæremeisen» som
et verktøy for å oppnå mestring og sosial kompetanse.
Dessuten gjennomgås forebyggende program for sosial
kompetanse gjennom opplæringsløpet.

2.2.4 Folkehelsearbeid i regi av Høgskolen
i Østfold
Høgskolen i Østfold og Østfold Fylkeskommune inngikk
en fireårig partnerskapsavtale om folkehelse i 2011. Fylkeskommunen har støttet arbeidet med kr. 750.000.

1. Etablering av prosjektgruppe.
2. Kurs/ konferansegjennomføring årlig.
3. Utvikling og gjennomføring av videreutdanning.
4. Implementering i bachelorutdanningene.
5. Implementering i masterutdanninger.

• HiØs ekspertgruppe for sosiale ulikheter i helse
har skrevet flere kronikker som har blitt publisert i
Østfoldavisene.
• H
 iØ og ØFK samarbeider om erfaringsfylkeprosjektet
om helsekonsekvensvurderinger i regi av
Helsedirektoratet. HiØ er ansvarlig for å følgeevaluere prosjektet, og har forpliktet seg til å stille en
krone for hver krone Helsedirektoratet avsetter.
• I forbindelse med erfaringsfylkeprosjektet ble det
avholdt et seminar om helsekonsekvensvurderinger
ved HiØ.
• H
 iØ inngikk kontrakt med Universitetet i Latvia (UL)
om finansiering av et doktorgradsstipendiat.

2.2.5 Folkehelsefokus i LUK-prosjektet
Satsingen Lokal samfunnsutvikling i kommunene 2010
- 2014 (LUK) er en oppfølging av St. meld. nr. 25 (20082009) Lokal vekstkraft og framtidstru. Om distrikts- og
regionalpolitikken. Målet med LUK-satsingen er bedre
kompetanse og kapasitet til kontinuerlig å drive utviklingsarbeid i kommunene Gjennom LUK-prosjektet har
folkehelsearbeid vært et satsningsområde. Blant annet
er det lagt vekt på gode sted å bo og innsats for å utvikle
sosiale møteplasser. Prosjektet har rettet oppmerksomhet rundt universell utforming av sentrumsnære stier. Det
har vært også vært arbeidet med å få frem mer informasjon om innbyggernes egne synspunkter på sin helse og
de nærmiljøer de virker i knyttet til befolkningsundersøkelsen Østfold helseprofil 2011/2012.
Et delprosjekt under LUK er Livskvalitet-prosjektet, hvor
Østfold Idrettskrets har vært prosjektleder i nært samarbeid med folkehelseseksjonen i fylkeskommunen 2010
-2013. Flere av aktivitetene videreføres i kommunene i
samarbeid med folkehelseseksjonen ved Østfold fylkeskommune. I prosjektkommunene er det utviklet lokale
partnerskap og samarbeid med frivillige krefter for å gi
nye møteplasser i lokalsamfunnet.
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2.2.6 Resultater av høringsuttalelser

Flere kommuner har hatt livskafeer. Det er selvdrevne
seniormøteplasser hvor deltakerne har fått undervisning,
hatt erfaringsutveksling, i sosialt samvær lært av hverandre og dermed øke sin kunnskap om egen helse.

Styreleder for Østfoldhelsa og Østfoldhelsa sitt styre
har også i 2014 avgitt høringsuttalelse til planprogram
og kommuneplaner som har vært lagt ut til høring. Det
er Østfoldhelsas inntrykk at høringsuttalelsene har blitt
godt mottatt i kommunene, og har bidratt til å forsterke
fokus på folkehelse i planstrategiene.

Stigrupper og nye stier er etablert i alle deltakerkommunene. I kommunene Rakkestad og Sarpsborg var 70-80
personer tilstede på sti åpningen. Lokalt ble det vist engasjement og stolthet ovenfor hva en har vært med på
å utrette. Under åpningen av stien for alle i Sarpsborg
var det oppmøte fra frivilligsentraler, 2 barnehager, stavganggrupper og andre.

Høringsuttalelsene har blitt satt pris på i kommunene som
vurderer dem som «fyldige og grundige tilbakemeldinger».
En har også det inntrykk at veiledning til kommunene i
det faste regionale planmøte og de avholdte regionale
kompetanseseminarer har gitt resultater. Folkehelse og
Levekår er nå aktuelle drøftingstema i kommunenes
plansystem i Østfold.

Den type samarbeid og partnerskap med frivillige aktører
som er vist til ovenfor har medført til flere gode helsefremmende møteplasser i kommunene. Det er gledelig
å konstatere at dette positive samarbeidet ikke slutter
med at prosjektperioden tar slutt, men at utviklet samarbeid fortsetter. Det er vår vurdering at ved å følge opp
slike gode lokale partnerskap kan en bedre lykkes slik at
disse blir bærekraftige og fortsetter til glede for folkehelsen og lokalsamfunn. Et annet eksempel på denne type
samarbeid er kulespillet bowls som har blitt introdusert
til flere kommuner. Ved utgangen av 2014 har alle deltakerkommunene, og andre utenfor prosjektet, som bl.a
Våler, Skiptvet, Askim og Råde kjøpt materiell/bestilt og
startet med etableringen av nye aktivitetsgrupper.

Tilknyttet oppstart av kommunale planstrategier er kommunene pålagt i forskrift til Folkehelseloven å fremstille og offentliggjøre en lokal folkehelseoversikt som
plangrunnlag. Dette begynner nå å komme i flere kommuner i Østfold. Den neste utfordringen for kommunene
er at de lokale folkehelseutfordringer skal ha mål og tiltak i planverk og handlingsplaner/økonomiplanen.

2.2.7 Sosiale ulikheter i helse
Arbeidet med å utjevne sosiale ulikheter i helse har en
høy prioritet i Østfold. Fylkesplanen «Østfold mot 2015»
har formulert målsettingen at «Østfold skal bli et ledende
fylke i å utjevne sosiale helseforskjeller».
Arbeidet skjer på en rekke områder, ved å følge opp
handlingsprogrammet i Regional plan for folkehelse.
Prosjektet «Inkluderende Østfold – bedre levekår for
alle» ivaretar flere av målsettingene i handlingsprogrammet og følgende delprosjekter inngår:

Luk-midler har også blitt øremerket videre til oppfølging
av lokale møteplasser som organiserte grupper for folkehelsesporten Carpet Bowls (Teppe Bowls). Helsedirektoratet har i 2014 i tillegg støttet organisasjonen, Bowls
Norge med midler til instruktør, kurs og trening for lokale
grupper. Dette har resultert at vi nå har slike nye møteplasser for folkehelseporten Carpet Bowls i 15 av fylkets
18 kommuner. Grupper med basis i innvandrermiljøer er
også etablert og gruppene har hatt spillertreff på tvers av
kommunegrenser og over svenskegrensen.

1.	Systematisering av arbeidet med sosiale ulikheter i
helse

Kommunaldepartementets LUK-tilskudd ble også gitt for
2014 med mulighet for tiltak i 2015. Østfold fylkeskommune valgte å bruke disse resterende Luk-midlene direkte i tiltak for kommuner som ønsket å arbeide videre
med målsettingene fra prosjektet. Oppstartstilskudd på
kr 50 000 har vært gitt til kommunene: Råde, Hvaler,
Halden, Askim og Trøgstad som deltar i et kompetanseseminar på 4 dager for å bli sertifisert som et Trygt
lokalsamfunn.

2. Innsats rettet mot arbeidslivet
3. Prosjekt Grytidlig innsats
4. Byutvikling for å redusere sosiale ulikheter i helse
5. Ung frivillighet og demokratiutvikling
6.	Helsefremmende barnehager, grunnskoler og
videregående skoler (prosjekt 18.000 timer).
Det har vært arbeidet med alle delprosjektene i 2014.
300.000 ble tildelt Ungt Entreprenørskap sitt arbeid med
«Ung frivillighet og demokratiutvikling». Dernest ble det
bevilget 500.000 til Fredrikstad kommunes pilotprosjekt
om «Grytidlig innsats», som går inn i en fulldriftsfase andre halvår 2015.

Livskvalitetsprosjektet søkte opprinnelig Oslofjordfondet
om forskningsmidler for evaluering og Gjensidigestiftelsen til tiltak, men dette vant ikke frem. Prosjektet ble allikevel realisert med redusert budsjett / handlingsplan.
Ut fra gitte forutsetninger konkluderer sluttrapporten at
prosjektet ble vellykket.
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Østfoldhelsa har jobbet med å tilrettelegge for flere stier i Indre Østfold, som en del av LUK-prosjektet.

Grytidlig innsats
Grytidlig innsats er et prosjekt der Fredrikstad kommune,
i samarbeid med Østfold fylkeskommune og Høgskolen i
Østfold, skal utvikle, implementere og helsekonsekvensutrede et forebyggende tiltak for barn og unge. Prosjektet har som mål å utjevne sosiale forskjeller, bedre
mulighetene for gode foreldre-barn-relasjoner og styrke
barnas trivsel og helse på alle plan.
Folkehelseinnsats i barnas første leveår er viktig om man
skal lykkes med å redusere sosiale ulikheter i helse. Prosjektet har fokus på tidlig intervensjon og utjevning av
sosiale forskjeller gjennom ekstra hjemmebesøk i speog småbarnsalderen med fokus på foreldrerollen. I tillegg
planlegges noen temakvelder for foreldrene, både for å
oppnå kontinuitet og jevnt fokus, og for å involvere begge
foreldrene – også den som eventuelt er på jobb på dagtid
og ikke er tilstede ved hjemmebesøkene. De to (eller flere hvis rammebetingelsene er tilstede) hjemmebesøkene
og temakveldene planlegges i løpet av barnets to første
leveår. Prosjektet vil nå anslagsvis 250 barn/familier.
Helsesøstrene som gjennomfører hjemmebesøkene vil
også ta del i den ordinære oppfølgingen på helsestasjonen. Dette vil bidra til at foreldreveiledningsprogrammet
inngår som en mer naturlig del av den oppfølgingen som
skjer ved helsestasjonen og som tilbys alle foreldre. Helsesøstrene får flere anledninger til å treffe familien og til å
tilegne seg kunnskap om eventuelle utfordringer og ikke
minst forventes det at det vil skje en uformell erfaringsog kunnskapsoverføring mellom prosjekthelsesøstrene
og andre helsesøstre som arbeider i samme område.

2.2.8 Ressursgruppe skade- og
ulykkesforebygging
Arbeidet til ressursgruppa har metodisk og tematisk vært
lagt nært opp til nasjonale og internasjonale kriterier for
et «Trygt lokalsamfunn» (Safe Community). Trygge lokalsamfunn setter innbyggernes trygghet og sikkerhet
i fokus. Det arbeides tverrsektorielt for å sikre at ulike
perspektiv blir hørt og at det etableres langsiktige, bærekraftige løsninger. Antall møter har dette året vært redusert til fordel for undergrupper og realisering av felles
handlingsplan.
Fylkesnettverk for de kommunene som arbeider spesielt
med Trygge lokalsamfunnsmodellen og ressursgruppa
har prioritert å kartlegge ulykker og skader som et ledd
i kommunenes arbeid med helseovervåking. Erfaringsutveksling og noen fellesprosjekter har gitt flere av gruppas medlemmer faglig oppdatering og inspirasjon til eget
lokalt arbeid.
Østfoldhelsa har presentert elektronisk oversikt over
samtlige kommuners trafikksikkerhetsplaner (TS-planer). Trafikalt grunnkurs for innbyggere med innvandrerbakgrunn og unge med lærevansker som trenger litt utvidet undervisning ble planlagt for kommunene Askim og
Råde med oppstart 2015.
Sparebank 1 har i samarbeid med gruppa gjennomført
et brannforebyggende prosjekt – «Aksjon flytt en dunk».
En sikkerhetsrunde med bildedokumentasjon og møte
med kommunale virksomhetsledere ble gjennomført i
2014 i Halden kommune. Her ble alvorlige brannfeller
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2.2.9 Ressursgruppe tobakk

i form av feilplassering av søppeldunker beskrevet og
dokumentert. Dette er et prosjekt som nå er tilbudt flere
kommuner.

Ressursgruppa har arbeidet med FRI-programmet, samt
samarbeid med INSPIRIA om snusforebygging. Det
ble besluttet å legge ned gruppen i sin ordinære form.
I stedet igangsettes et nytt fagnettverk, som skal jobbe
med rus, psykisk helse og avhengighet. Dette er initiert
av fylkesmannen, men vil bli ledet av Østfoldhelsa.

Gruppa har forsøkt å få med flere kommuner i
samarbeide og med erfaringsutveksling i nettverk av
Trygt lokalsamfunn. 5 kommuner er nå i prosess for å bli
trygge lokalsamfunn.

2.2.10 Ressursgruppe ernæring og fysisk aktivitet i Østfoldhelsa 2014
Utfordring

Tiltak i 2014

Resultater i regi av ressursgruppen eller
samarbeidspartnere

Inaktivitet

Helsefremmende barnehager og
skoler

Prosjekt «Atten tusen timer» startet opp, 16 deltakende
virksomheter, fra ni kommuner. Styret for Østfoldhelsa
er styringsgruppe for prosjektet.

Aktiv skolevei

Seminar i mai gjennomført i samarbeid med FTU og
samferdsel-seksjonen. Ca 70 deltakere.

Aktiv på dagtid

Det jobbes med finansiering og videreføring av tilbudet

Forsøk med kroppsøving og en time
mer fysisk aktivitet på timeplanen i
videregående skoler

Eget forskningsprosjekt i kroppsøving, der ni skoler
deltar (fire vgs og fem ungdomsskoler). Første
artikkel påbegynt. Yrkesfagmodellen med en time
mer fysisk aktivitet i uka startet opp, fire vgs deltar.
Spørreundersøkelse gjennomført, gjentas i april 2015

Velg sunt på idrettsarenaen

Kurs for seks ulike idrettslag gjennomført.

Sunne kantiner

Eksamensforberedende kurs for kantineansatte fullført,
10 oppmeldte til eksamen, 9 gjennomført (en syk). Alle
bestått med godt resultat.

Fiskesprellkurs for ansatte i
barnehage og SFO

Gjennomført på Inspiria, i samarbeid med Urban Food.
100 deltakere.

Se på skolefruktordningen

Igangsatt samarbeid med høgskolen i Akershus,
spørreundersøkelse i masterarbeid om nutrition litteracy.
909 elever fra fire vgs deltatt (svarprosent 47 %).
Resultater presenteres våren 2015.

Økende
forekomst av
overvekt blant
barn og unge

Friskliv 2-12; Generelle tiltak for mer
fysisk aktivitet og bedre kosthold i
hverdagen – barnehage/skole, fritid.
Målrettede tiltak for overvektige barn
i alderen 2-12 år og familiene deres.

Prosjektet avsluttet. Avtale med Rygge kommune
inngått, for erfaringsspredning til andre kommuner/
interesserte helsestasjonstjenester om individrettede
tiltak. Generelle tiltak videreføres gjennom prosjekt
«Atten tusen timer».

Helseovervåking

Bidra til å framskaffe tall og analyser
til kommuner og fylkeskommunens
oversiktsarbeid

Bidratt inn i fylkeskommunens arbeid med
helseoversikt.

For lite frukt
og grønt og for
mye sukker i
kostholdet
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Høsten 2014 er benyttet til å forankre arbeidet med
helsefremmende barnehager og grunnskoler i de 14
virksomhetene som er med i prosjektet. Det er gjennomført
en kartleggingsundersøkelse blant de ansatte i de
14 virksomhetene ved prosjektstart. Kartleggingen
skal brukes til å peke ut innsatsområder i de ulike
virksomhetene. Det er også gjort en oppsummering av
generelle funn i undersøkelsen. Disse er bl.a.;
• B
 arnehage og ungdomstrinn kan med fordel jobbe
mer med aktivitetsnivået til barna/elevene.
• D
 et ser ut til at det er et lavt antall elever, i forhold til
hva det kunne ha vært som går eller sykler til skolen.
• D
 et bør sees på måltidsstruktur og
måltidsorganisering i enkelte av barnehagene. Flere
barnehager har medbrakt mat til mange måltider i
løpet av dagen.
• A
 rbeid med ernæring og kosthold oppleves i liten
grad som planlagte aktiviteter i barnehagene og i
skolefritidsordningen.
• A
 rbeid med ernæring og kosthold er i liten grad
tema ved avdelingsmøter og planleggingsmøter i
skolefritidsordningen.
Sunt kan også være godt! Østfoldhelsa arbeider for å etablere
sunne og attraktive tilbud på skolekantiner.

2.2.11 Prosjekt 18000 timer
Fra et barn begynner i barnehage som 1-åring og til det
går ut av 10.klasse som 15-åring, vil det ha tilbrakt mer
enn 18000 timer i barnehage og skole. 80% av alle 1 og
2-åringer og 96% av aller 3-5-åringer går i barnehage
(SSB, 2012). Alle barn og ungdommer er i grunnskolen.
Barnehage og skolen står dermed i en særstilling til å
kunne jobbe systematisk og godt med tidlig innsats og
folkehelse.
Helsefremmende barnehager og grunnskoler skal bidra
til trivsel og mestring for barn og unge, godt læringsutbytte, kunnskap om et godt og sunt kosthold, stimulering til fysisk aktivitet, samt fokus på psykisk helsearbeid.
Inn under sistnevnte kommer også arbeid med rusbruk/
avhengighet, mobbing, krenkende adferd og kriminalitet.
På sikt vil dette kunne bidra til utjevning av sosial ulikhet
og bedre folkehelse.
Ved prosjektstart i august 2014 er 9 barnehager og 5
skoler med i prosjektet, fordelt på 9 kommuner. Rektor
eller styrer, samt folkehelsekoordinator i kommunene er
medlem i prosjektgruppa, som møtes tre ganger i halvåret. Styringsgruppe er styret for Østfoldhelsa.

• B
 arns og elevers psykiske og fysiske helse er i
mindre grad enn ønskelig tema ved foreldremøter,
foreldresamtaler og elevsamtaler.

Prosjektgruppa har også jobbet med å utvikle kriterier
for hva vi forstår med helsefremmende barnehager og
grunnskoler. Disse er på høring våren 2015, og vil bli
vedtatt før sommerferien.

2.2.12 Prosjekt
Helsekonsekvensvurderinger
Som en operasjonalisering av folkehelseloven tok Helsedirektoratet våren 2013 et initiativ for å utvikle modeller og verktøy til bruk i praktisk folkehelsearbeid i
kommunene. Helsedirektoratet inviterte dermed landets
fylkeskommunene til å melde interesse for å delta i et
erfaringsfylkeprosjekt. Østfold fylkeskommune ble valgt
ut som erfaringsfylke innen tema helsekonsekvensvurderinger, mens Vestfold og Sør-Trøndelag ble plukket ut
innen oversiktsarbeid og folkehelsemål i økonomi- og
virksomhetsplaner.
Helsedirektoratet er i tillegg til å være initiativtaker til
prosjektet en faglig og økonomisk støttespiller. I tillegg
er de tre prosjektene knyttet til hvert sitt forskningsmiljø.
Høgskolen i Østfold har fått i oppdrag å følgeevaluere
utviklingsprosjektet i Østfold. De bidrar blant annet med
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I prosjekt 18.000 timer jobbes det blant annet med å sikre mer fysisk aktivitet i skoler og barnehager.

Formålet med prosjektet er å utvikle og teste ut metoder og verktøy for helsekonsekvensvurderinger i politisk
saksbehandling på kommunenivå. Hver kommune velger
1 til 5 politiske saker som de ønsker å konsekvensvurdere, og i samarbeid med de andre prosjektkommunene
utvikler de verktøy og metoder som er tilpasset de politiske sakene. Innen prosjektet avsluttes skal kommunene
levere fra seg en rapport som beskriver deres erfaringer
og kunnskaper fra prosjektet, og refleksjoner rundt hvordan helsekonsekvensvurderinger kan systematiseres i
kommunen.

en gjennomgang av erfaringer med helsekonsekvensvurderinger i tre kommuner i Østfold, samt en systematisk oversikt over kunnskap og erfaringer nasjonalt og
internasjonalt.
Helsekonsekvensutredninger defineres som en
kombinasjon av prosedyrer, metoder og verktøy som kan
brukes til å vurdere en politikk, strategi, program eller
prosjekt i forhold til potensielle konsekvenser for helsen
i en befolkning, og fordelingen av disse virkningene i
befolkningen. Helsekonsekvensvurderinger er dermed et
virkemiddel som kan sikre at folkehelseperspektivet blir
ivaretatt innen kommunens alle områder, ved å synliggjøre
hvilke konsekvenser en politikk, strategi eller prosjekt
kan ha for befolkningens helse, og fordelingen av disse
virkningene i befolkningen. Helsekonsekvensvurderinger
kan dermed være et virkemiddel for å systematisere
arbeidet med å utjevne sosial ulikhet i helse og bidra til
å følge opp folkehelselovens bestemmelser om «helse i
alt vi gjør».

Gjennom dette prosjektet ønsker vi å utvikle verktøy som
på en faglig god måte tydeliggjør helserelaterte spørsmål
og som samtidig er så enkelt at prosessen kan gjennomføres i en travel, kommunal hverdag. Dersom helsekonsekvensvurderinger blir utført systematisk i kommuner,
kan det bidra til å redusere sosial ulikhet i helse.

Østfold fylkeskommune inviterte alle fylkets kommuner
til å delta i prosjektet, og holdt et informasjonsmøte i begynnelsen av september 2014. Fem kommuner valgte å
delta: Moss, Fredrikstad, Råde, Trøgstad og Våler.
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3. Kommunalt
folkehelsearbeid
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3.1. Rapportering på regionale folkehelsemidler
Rygge kommune: Helsefremmende
barnehager og skoler.

Tilknyttet folkehelsepartnerskapet Østfoldhelsa har det
vært en fast årlig bevilgning på kr 1,8 mill fra fylkeskommunen til fordeling blant partnerkommunene, med i utgangspunktet et årlig tilskudd til hver deltakerkommune
på kr 100.000. I de reviderte partnerskapsavtalene ble
det vedtatt at de regionale folkehelsemidlene skal benyttes tiltaksrettet.

Tildelt beløp: 180.000.
Rygge kommune vil satse systematisk og helhetlig på
helsefremmende barnehager og skoler. I et samarbeid
med barnehager og skoler skal det innen utgangen av
2014 utarbeides en forpliktende plan med standarder for
matservering til hverdag og merkedager. Det skal bygges
kompetanse om hvordan fysisk aktivitet skal knyttes til
barnehagenes rammeplan/forskrifter og skolens planverk i ulike fag. I tillegg skal det utarbeides tilsvarende
strategier for kroppsøvingsfaget for grunnskolen i Rygge
som for videregående skoler i Østfold.

Under er det gjengitt en oversikt over tiltakene som ble
gitt tildeling. Knyttet til oversikten er det gitt en kort oppsummering av tiltakene.
Det kom inn 21 søknader fra 11 kommuner. Søknadene
viser et bredt spekter av gode folkehelsetiltak og totalt
syv kommuner ble tildelt midler til sine prosjekter i 2014.

Status: Prosjektet går over to år, men er noe forsinket
i oppstart slik at planlagt gjennomføring i 2014 i noen
grad gjøres i 2015. Har utarbeidet felles standarder for
matservering og gjennomfører planlagt opplæring for
kantineansatte. I ferd med å integrere helsefremmende
tiltak i undervisningsfag i ungdomsskolen, og arbeidet
med å integrere målene i FOU prosjekt innen oppstart av
ny ungdomsskole (2016) er påbegynt.

Hvaler kommune: Barnetråkkregistrering
– kartlegging av ferdselsveier, fritids- og
lekeområder/badeplasser.
Tildelt beløp: 49.000.
Prosjektet skal skaffe til veie kunnskap om ferdselsveier
som grunnlag for fremtidig reguleringsarbeid og skjøtsel
av eksisterende ferdselsveier. Kartleggingen skal utgjøre
et viktig bidrag til trafikksikkerhetsarbeidet i Hvaler kommune, samt bidra til økt allmenn kunnskap om det enkelte lokalsamfunn og øke andelen barn som går eller
sykler til skolen.

Fredrikstad kommune: Videreutvikling av
utsatte levekårssoner.
Tildelt beløp: 200.000.

Gjennom aktiviteter i skoler, barnehager og velforeninger, skapes økt forståelse for viktigheten av å se kultur,
helse og miljø i sammenheng.

Forbedre levekår i utsatte soner gjennom kunnskap om
lokale forhold og gjennom å synliggjøre lokale ressurser.
Utføre spørreundersøkelse i tre levekårssoner for å få
økt innsikt og forståelse for levekårsutfordringene.

Status: Medvirkning av barn og unge i kommunens planarbeid og spesielt i trafikksikkerhetsarbeid, knyttet til
rullering av kommunens arealplan. Deltakelse fra barnehager, barneskoler og ungdomsskolen i angivelse av
trafikkpunkter, bl.a. gang- og sykkelveier og sikre overganger. Framdrift i tråd med søknad og tidsplan.

Status: Prosjektet er planlagt over to år, men oppstart er
forskjøvet slik at hoveddelen gjennomføres i 2015. Erfaringsutveksling med innbyggerundersøkelsen i Sarpsborg fra 2013.
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Askim kommune: Robust ungdom

Moss kommune: Opplevelseskortet.

Tildelt beløp: 750.000.

Tildelt beløp: 250.000.

Styrking av psykisk helse og mestring blant ungdom.
Gjennom dette kan frafall i vgs reduseres og dermed
også redusere sosiale helseforskjeller. Det opprettes
en prosjektstilling for en veileder (helsesøster, psykolog, sosionom, annet.) Vedkommende skal arbeide med
tiltak som skal fremme livsmestring blant ungdom og
som skal være et forebyggende tiltak som skal nå alle
ungdommer på 9. trinn i regionen. Veilederen må kartlegge hvordan de ulike ungdomsskolene i Indre Østfold
arbeider og hvilket tilbud skolene allerede har. Tilbudet
skal være et supplement til allerede eksisterende tiltak
og må tilpasses ved den enkelte skole. Veilederen skal
ha undervisning på alle ungdomsskolene, samarbeide
med helsesøstre og andre, delta i samtalegrupper og
oppfølgingsarbeid. Det forutsettes flere besøk (2-4) for
hver klasse i en gitt periode, september 2014 – februar
2015. Dette må imidlertid også tilpasses hver skole. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom syv kommuner
i Indre Østfold. Det avholdes 1-2 tverrfaglige samlinger
i løpet av prosjektperioden for diskusjon av problemstillinger og evaluering, kommunalt/interkommunalt. Gjennomføringen skal skje i regi av Helsehuset – Enhet for
Samfunnsmedisin, som også er satt opp som prosjektansvarlig. Prosjektet forankres i Rådmannsgruppen i Indre
Østfold og hos skolens ledelse i den enkelte kommune.
Deltakende kommuner: Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker,
Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad.

Opplevelseskortet er en ordning som skal gi barn og
unge i aldersgruppen 2-16 år i lavinntektsfamilier gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter. Kortet gir gratis adgang for barn og unge sammen med en venn eller
foresatt og er et samarbeid mellom NAV, kommunen og
private kultur- og fritidsaktører. Det er viktig for alle barn
og unge å få ta del i opplevelser som gir trivsel, kompetanse og verdigrunnlag, hvilket bygger både sosial og
kulturell kompetanse. Det er et sterkt fokus fra sentrale
myndigheter på «barnefattigdom» og behovet for tiltak
er stort. Målsetting er å styrke det enkelte lokalsamfunn
samt utjevne sosial ulikhet i helse, barnefattigdom og levekår for utsatte grupper.

Status: Ikke gjennomført – tilskudd ikke utbetalt. Prosjektet var forholdsvis omfattende og krevde innsats
fra søkerkommunene samt at det skulle ansettes egen
prosjektleder. Prosjektet ble først utsatt i tid, før det på
slutten av 2014 ble signalisert at gjennomføring av prosjektet ble vanskelig. Formell beskjed om dette ble gitt i
januar 2015.

Status: Framdrift er i tråd med søknad. Sommer 2014
ble det delt ut cirka 100 kort til barn og unge til sommeropplevelser. I tillegg ble det delt ut 50 kort til kultur- og
fritidsopplevelser for høsten, samt 40 kort til vinteropplevelser.

Med støtte fra fylkeskommunen og Østfoldhelsa, har
Moss kommune tatt del i den nasjonale satsningen på
opplevelseskortet.
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Sarpsborg kommune: Byutvikling i
Østre bydel, Sarpsborg for å redusere
levekårsforskjeller.

Rakkestad kommune: Utjevning av sosial
ulikhet i helse.
Tildelt: 171.000.

Tildelt beløp: 200.000.
Det er flere overvektige barn i Rakkestad enn
gjennomsnittet for landet for øvrig. Rakkestad har
derfor valgt å fokusere på økt aktivitet både på SFO og
ungdomsskoletrinnene, samt sunnere kosthold for barn
på 1.-4. trinn.

Østre bydel i Sarpsborg peker seg ut som et av områdene med størst levekårsutfordringer forbundet med
boforhold, arbeidsledighet, inntekt, fattigdom, sosialhjelp,
utdanningsnivå, utflyttingsfrekvens som påvirker stedstilhørighet, m.m.

Det innebærer økt aktivisering av barna i SFO-tiden, enten
i gymsal eller ute. En kontaktperson på SFO koordinerer
de frivillige, som kan være elever på videregående trinn
eller fra idrettslinjen, ledere fra lokale idrettslag, eller
kompetente «unge eldre».

Kommunen har som mål å gjøre bydelen mer attraktiv,
tettere og med større variasjon i boligtilbud og befolkningssammensetning. Østre bydel har en stor andel innvandrere og vanskeligstilte som det er viktig å involvere
i demokratiske prosesser. Mange av dem leier bolig. En
betydelig andel av beboerne er også enslige eldre.

Et tilbud om trening kun for jenter på ungdomsskolen
rett etter skoletid, som henvender seg spesielt til jenter
med innvandrerbakgrunn.

Prosjektet tar sikte på å skape et godt grunnlag for endringsprosesser og positiv byutvikling med involvering
av beboere og samarbeid med eiere og næringsaktører.
Aktiv og likeverdig involvering vil styrke mestrings- og
medvirkningskompetansen og gi økt deltakelse i demokrati og samfunnsliv. Bruk av workshops, utforming av
midlertidige byrom og oppussingsdugnad for å skape
engasjement og tilhørighet i eget nærmiljø er planlagt.

Et samarbeid med «matformidler» Marit R. Westlie for å
kurse og inspirere ansatte på SFO til å servere sunnere
mat til barna. Kostholdkurs som primært retter seg mot
foresatte til barn med ikke-vestlig bakgrunn for å veilede
dem i bruk av sunne, norske matvarer som finnes i nærmiljøet, samt å inspirere dem til å bruke disse i sitt kosthold. Dette vil også gi foreldrene muligheten til å danne
sosiale nettverk.

Prosjektet vil bestå av analyser av fysiske, sosiale og kulturelle aspekt. For områdeutvikling anvendes for eksempel Local Action Plan.

Status: Framdrift i tråd med søknad.

Målsetting er å bedre levekårene i sentrum østre bydel
og redusere levekårsforskjellene. Prosjektet skal bidra til
å redusere antall vanskeligstilte på boligmarkedet, skape
og utvikle lokale arenaer for deltakelse og aktivitet i nærmiljøet, og synliggjøre området som et attraktivt område
å bo, leve og etablere bedrifter i. Prosjektet skal også utforske, evaluere og utvikle nye metoder for medvirkning,
medbestemmelse, deltakelse og inkludering, konkret
gjennom f. eks oppussingsdugnad, midlertidighet og evt.
Kunstprosjekt og workshops med innbyggere, næringsdrivende og utbyggere.
Status: Byutvikling med oppstart 2013 – avslutning
2016. Fremdrift noe forsinket. Flere tiltak i 2015. Har
gjort kunnskapsinnhenting, analyser og møter med
grunneiere. Intervjuer er gjennomført. Aktiviteter som f.
eks «Verdensrommet» og sykkelkurs for innvandringskvinner er startet opp. I 2015 skal analyser gjøres med
grunnlag i beboernes situasjon, oversikt over arenaer og
foreninger.
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3.2 Årsrapporter fra kommunene
Oppsummering av kommunenes rapporteringer på partnerskapsavtalen for 2014
Tallene angir hvor mange kommuner som har krysset av i de ulike rubrikkene.
		
Kommunale forpliktelser i partnerskapsavtalen
Er ikke
		
prioritert
			
			

Vi er blitt
noe bedre
på dette
i 2014

Vi er blitt
bedre på
dette
i 2014

Vi er blitt
mye bedre
på dette
i 2014

Folkehelsearbeidet er forankret hos partnerne gjennom økt

3

8

4

kompetanse og kunnskap
		
Et helhetlig og tverrsektorielt arbeid er forbedret		

4

5

6

2

3

9

Folkehelse er synliggjort som lokalpolitisk tema, og er
innarbeidet i planverk
		
Lokale tiltak er gjennomført, og gir synlige resultater		

2

6

7

4

8

3

Praktiske metoder for folkehelsearbeidet er utviklet
i samarbeid med lokalmiljø, institusjoner, organisasjoner
og andre aktører

5

5

4

1

Innsatsen er dokumentert

1

4

6

3*

Partnerne har en helseoversikt over sine utfordringer og
ressurser, som et utgangspunkt for prioriteringer

1

* Ikke fylt ut av alle kommunene.
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30

4. Vedlegg:
Rapportering
på partnerskapsavtalen fra
15 kommuner

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48
x

Innsatsen er dokumentert

____________________
Rådmann

x

x

Praktiske metoder for
folkehelsearbeidet er utviklet i
samarbeid med lokalmiljø,
institusjoner, organisasjoner og
andre aktører

Lokale tiltak er gjennomført, og gir
synlige resultater

Folkehelse er synliggjort som
lokalpolitisk tema, og er innarbeidet i
planverk

Partnerne har en helseoversikt over
sine utfordringer og ressurser, som
et utgangspunkt for prioriteringer

x

Et helhetlig og tverrsektorielt arbeid
er forbedret

Vi er blitt noe bedre
på dette i 2014
x

Er ikke
prioritert

Folkehelsearbeidet er forankret hos
partnerne gjennom økt kompetanse
og kunnskap

Kommunenavn: Hobøl

ÅRSRAPPORTERING FOR ØSTFOLDHELSA 2014

Bowls tiltak for
eldre.

Vi er blitt mye
bedre på dette i
2014

Line Sødal
Folkehelsekoordinator

Ansatt ny SLT
koordinator i
25% stilling.

Vi er blitt
bedre på
dette i 2014

Det er ansatt ny
folkehelsekoordinator april15.
Ny folkehelsegruppe skal
bestå av
folkehelsekoordinator,
politikere og
frivillighetssentralen.

Noe vi ønsker å prioritere i
2015.

Evt. utfyllende
kommentarer

(Kryss av (x) for kommunens status i oppfølgingen av avtalen):
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Interne muligheter;
Det å få et strukturert samarbeid med de frivillige lag og organisasjonene, er en intern mulighet her i Hobøl. Det vil si at vi må avklare hva de ulike
organisasjonene gjør, slik at vi sikrer at det er ulike aktiviteter for de ulike aldersgruppene i kommunene. Dette vil gi oversikt og unngå dobbelt booking av
arrangementer etc. Med bakgrunn i at vi kan sikre tilbud for alle aldersgrupper og ulike aktiviteter. Pr i dag er det lite aktiviteter for ungdom og voksne.
Ny folkehelsegruppe er vedtatt, men har ikke kommet i gang. Den vil bestå av varaordfører, representanter fra idrettsråd, frivilligsentral, folkehelsekoordinator
og 2 valgte representanter fra friluftsorganisasjoner i kommunen. Denne vil sikre politisk forankring av folkehelsearbeidet til kommunen.

Hvilke eksterne og interne muligheter ser vi som kan forenkle vårt arbeid med å etterleve kapittel 2 i folkehelseloven?

Hvilke eksterne og interne trusler ser vi som kan vanskeliggjøre vår arbeid med å etterleve kapittel 2 i folkehelseloven?
Fortsatt trange økonomiske rammer, som vil gjøre at vi fortsatt har lite ressurser til blant annet forebyggende arbeid ovenfor barn og unge. Eksempler på dette
er psykisk helsetjeneste og rusarbeid.
Lite avsatt tid til faglig oppdatering og utvikling innen de ulike tjenesteområder, da de økonomiske rammene er trange og det er økonomi som fort blir styrende
innen tjenestene.
Ofte nye politiske vedtak som gjør at organisasjonen aldri får «satt» seg. Dette hemmer kontinuitet og forutsigbarhet.
Det er få støtte funksjoner i administrasjon og flere medarbeidere med liten stillingsprosent.
Sterk befolkningsvekst (blant de største i Norge for 2013) uten samtidig å styrke de ulike tjenesteområder som skal sikre at befolkningen får de tjenester de
har krav på.

Hva er våre svakheter i arbeidet med å etterleve ansvaret beskrevet i kapittel 2 i folkehelseloven?
Kommunen har liten økonomisk handlefrihet og få ressurser til konkret og ensartet folkehelsearbeid. Det er få møteplasser for Hobøls befolkning. Kommunen
har få muligheter til å tilby kommunale boliger til vanskeligstilte.
I tillegg ser vi at skoleresultatene for elevene svinger mye. Dvs grunnskole poeng er svake over flere år.

Hver av virksomhetene har en aktiv holdning til folkehelse, uten nødvendigvis alltid å være seg bevisst at det er folkehelse! Eksempel på det er at de ulike
tjenestene benytter naturen rundt seg i ulike oppgaver og opplevelser, samt har god kjennskap til nærområder og miljø.
Kommunen har SLT koordinator i 25% stilling, noe som bidrar til å samkjøre de lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltakene i kommunen. Det
gjennomføres tverrfaglige møter og vi har igangsatt «trygghetsvandring» for å sikre at kommunale bygg og områder er oversiktlige og i tråd med regelverket.
Ny rusmiddelpolitisk handlingsplan er vedtatt i 2014. Tiltaksteam er igangsatt på ungdomskolen.

Hva er våre styrker i arbeidet med å etterleve kapittel 2 i folkehelseloven?
Vi er en liten og oversiktlig kommune. Innbyggerne er fordelt på tre tettsteder med hver sin skole og barnehage. Kommunen har mange aktive og engasjerte
frivillige lag og organisasjoner. Vi har utpekt egen folkehelsekoordinator som deltar i tverretatlige og tverrfaglige møter. Vi har interkommunalt samarbeid. Det
er vedtatt en plan for bekjempelse av barnefattigdom. En revidering av boligsosial handlingsplan ble gjennomført og vedtatt våren 2014.

Året 2014 startet ledelsen en organisasjonsgjennomgang, det ble brukt mye tid på et grundig arbeid. Resultatet ble en omorganisering av struktur i
ledergruppen. Dette tok mye tid også utover høsten. Tidligere folkehelsekoordinator sa opp sin stilling i 2014.
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Positive / negative erfaringer i arbeidet med folkehelseloven
I alle år har det vært få ressurser til faktisk folkehelsearbeid. Imidlertid har virksomhet kultur vært en aktiv bidragsyter som blant annet har sikret utvikling av
turstier med benker til befolkningen. De ulike idrettslagene i kommunen er også aktivt med på å sikre vedlikehold av turstier og anlegg i kommunen. Dette er
godt folkehelsearbeid og er viktige bidragsyter for kommunen.
Skolene og barnehagene benytter aktivt naturen rundt seg i kommunen i sin undervisning og opplegg i barnehagen.
Kommunen har fått på plass kommunale planer som bekjempelse av barnefattigdom, revidering av rusmiddelpolitikk handlingsplan og boligsosial
handlingsplan. Dette er viktige bidrag i kommunens behandling av sosiale ulikheter av og blant befolkningen. Folkehelsekoordinatoren ønsker at kommunen
også skal få på plass en Folkehelseplan. Det vil sikre at kommunen får en mer planlagt og forutsigbar aktivitet rundt folkehelsearbeidet og tydeliggjøre behov
for konkrete tiltak.
Med tanke på oversikt over helsetilstanden benytter kommunen seg særskilt av Folkehelseprofilen fra Folkehelseinstituttet, men ser at dette arbeidet kan
utvikles enda mer og bli integrert og gjort til «vårt» eget. De ulike kommunale tjenester må få økt eierskap til FOLKEHELSE, og mangel på ressurser legger en
demper på dette.

Kommunen har 5 mål for folkehelsearbeidet i sin kommuneplan. Vi mangler å konkretisere dette, dvs å eie målene i det praktiske arbeidet som gjøres hver
dag.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er pådrivere for å sikre universell utforming på alle kommunale bygninger og aktiviteter. Det har vært
gjennomført befaringer.

Ny utbygging, og økt tilflytting av mennesker i etableringsfasen kan være gode bidrag til å øke tilgangen på lokalt engasjement i kommunen.

Omlegging av trase E-18 vil bli gjennomført og kan skape en tryggere ferdselsvei mellom de ulike stedene i kommunen.

Kommunen har vedtatt ny boligsosialhandlingsplan som bidrar til blant annet endring av Startlånsordning for vanskeligstilte, samt planer for flere nye
kommunale boliger, noe som vil bidra til å utjevne sosiale forskjeller i kommunen.
Kommunen vedtok ny rusmiddelpolitisk handlingsplan som gjør at fokuset også på denne vanskeligstilte gruppen er diskutert.
Kommunen har vedtatt en plan for bekjempelse av barnefattigdom, noe som gjør at kommunen har et generelt fokus på å utjevne sosiale helseforskjeller i
kommunen.
Virksomhet Pleie- og omsorg har stort fokus på endring av sine interne rutiner, noe som bidrar til å øke fokus på forebyggende tiltak til den eldre delen av
befolkningen. Virksomheten ønsker nå å få til en kartlegging av alle 75 åringer. Det er for å kartlegge eventuelle behov for å sikre hjemmet, slik at den eldre
kan bo trygt hjemme lengre noe som vil kunne gi en stor helsemessig gevinst og være folkehelse! Organisasjonen er endringsvillig og det finnes mye
engasjement og kompetanse blant medarbeiderne.
Alle tjenestelederne ønsker å ha ett tverrfaglig fokus i sitt daglige arbeid.
Kommunen deltar i prosjektet «Saman om…». Tre-part samarbeid, noe som tilfører fokus på medarbeiderskap, lederskap og kompetanse mobilisering med et
innovativt perspektiv. Hobøl kommune har gjennomført medarbeiderundersøkelser og har igangsatt brukerundersøkelser. Arbeidet med kompetanse
kartlegging er igangsatt.
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X

Innsatsen er dokumentert

__Tor-Anders Olsen________
Rådmann

X

Praktiske metoder for
folkehelsearbeidet er utviklet i
samarbeid med lokalmiljø,
institusjoner, organisasjoner og
andre aktører

X

X
X

Vi er blitt mye
bedre på dette i
2014

Oversiktsdokument ferdigstilt
februar 205.

Evt. utfyllende
kommentarer

_Else Berit Baccouche_____
Folkehelsekoordinator

Vi er blitt
bedre på
dette i 2014
X

X

Vi er blitt noe bedre
på dette i 2014

(Kryss av (x) for kommunens status i oppfølgingen av avtalen):

Lokale tiltak er gjennomført, og gir
synlige resultater

Folkehelse er synliggjort som
lokalpolitisk tema, og er innarbeidet i
planverk

Partnerne har en helseoversikt over
sine utfordringer og ressurser, som
et utgangspunkt for prioriteringer

Et helhetlig og tverrsektorielt arbeid
er forbedret

Folkehelsearbeidet er forankret hos
partnerne gjennom økt kompetanse
og kunnskap

Er ikke
prioritert

Kommunenavn: ___Trøgstad_____________
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