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Innledning 
I denne rapporten skal vi se på bruken av helsekonsekvensvurderinger (heretter HKV) i 

kommunal saksbehandling. Utgangspunktet for dette er at Østfold er et forsøksfylke der 

vurdering av konsekvenser for folkehelsen tas inn på flere nivåer i kommunalt og 

fylkeskommunalt arbeid. Vi fokuserer på saksdokumenter fra tre kommuner som alle har tatt 

inn konsekvenser for folkehelse i sine saksbehandlingsmaler. Vi ser først og fremst på 

hvordan dette punktet synliggjøres i saksfremleggene, altså det som blir skriftliggjort og 

offentlig tilgjengelig i etterkant. Det innebærer at mange diskusjoner og vurderinger underveis 

i prosessen som ikke er med i det endelige saksfremlegget heller ikke er med i våre analyser. 

På den måten har vi sett på sakene på den samme måten som den presenteres for politikerne, 

og det er også poenget. Vi har også snakket med ansatte i de aktuelle kommunene (oftest 

folkehelsekoordinatoren, men også noen andre) om hvilke erfaringer de tre kommunene har 

hatt med HKV. Under erfaringskonferansen ved HiØ 5.desember 2014 framkom det 

ytterligere kommentarer både fra kommunene vi har med i rapporten og fra andre deltakere. 

Vi har forsøkt å ta dette med der det er hensiktsmessig.  

Folkehelse som forskningsfelt og vårt teoretiske ståsted 
Forskning innenfor folkehelse henter kunnskap fra flere fagfelt, oftest fra medisinske områder 

og ulike samfunnsfag, men også tekniske- og naturvitenskapelige fag har stor betydning. Hva 

som definerer området varierer litt i forhold til problemstillingene, men i denne rapporten 

forholder vi oss primært til sosial epidemiologi. Heller ikke dette er entydig definert, men 

dreier seg om å studere forholdet mellom sosiale faktorer og helse på ulike måter (Mæland, 

Elstad, Næss og Westin, 2009). Tradisjonelt befatter sosial epidemiologi seg med spørsmålet 

om hvordan helse er sosialt fordelt, eventuelt hvordan fordelingen endres over tid, en 

deskriptiv tilnærming. Det kan også handle om hvilke sosiale faktorer som påvirker folks 

helse, etiologisk tilnærming, og hvordan vi kan forklare disse sammenhengene, en fortolkende 

tilnærming (ibid).  
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Hypotesen om at ulikheter i helse er koblet til sosial tilhørighet har bred støtte, dette 

redegjøres det blant annet for i ”Gradientutfordringen- sosial- og helsedirektoratets 

handlingsplan mot sosiale ulikheter i helse”fra 2005.Videre viser studier at samfunnets 

struktur påvirker befolkningens helse. Dette gjennomgås blant annet av Wilkinson (2005) i 

boka ”The impact of Inequality”. En interessant norsk studie gjort av van der Wel (2007) 

konkluderer med at sosial kapital ikke påvirker helse dersom andre kontekstuelle variabler 

kontrolleres for. Sted derimot, ser ut til å påvirke helse. Datagrunnlaget i studien kunne vært 

bedre, så man bør ikke bli for bastant i antagelsene. Det interessante er likevel at studien 

utfordrer oppfatningen av den direkte sammenhengen mellom sosial status og helse, ved å 

påpeke at sosial tilhørighet like mye handler om ”tilhørighet” i vid betydning. Dette 

aktualiserer HKV i en rekke politiske saker fordi beslutninger som tas på kommunenivå kan 

ha stor betydning for innbyggernes helse og velvære. Dersom dette ikke kun påvirkes av 

sosial status i ulike definisjoner er påvirkningsmuligheten gjennom lokale avgjørelser kanskje 

større enn mange har trodd. Dataene i van der Wels (2007) studie er hentet fra ulike bydeler i 

Oslo, hvilket tyder på at det ikke er store geografiske forskjeller som påvirker helsen, men 

heller nærområdets sosiale miljø. Fokuset i studien er effekten av kontekstuelle psykososiale 

fenomener; sosial tilhørighet, generalisert tillitt, sosiale nettverk og sosial deltagelse.  

Man skulle kanskje tro at sosial inkludering økte i takt med mindre absolutt fattigdom og 

bedre generell velferd. Internasjonale studier tyder dessverre ikke på det; i Storbritannia ser 

man for eksempel at den relative deprivasjonen i spesifikke nabolag har økt i takt med mindre 

absolutt fattigdom (Gregory et.al (1999) i Lupton & Power (2002). Fattigdom ser ut til å bli 

mer konsentrert til visse nabolag. Dette henger igjen sammen med tilgangen til arbeid, 

boligpriser, utbygging, kriminalitet og en rekke andre variabler. Lupton og Power (2002) 

redegjør for hvordan lokale myndigheter kan påvirke denne utviklingen, og i tilknytning til 

dette kan Richardson & Mumford (2002) redegjørelse for sammenhengen mellom samfunn, 
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nabolag og sosial infrastruktur muligens gi oss et teoretisk bakteppe knyttet til 

påvirkningsfaktorene i utviklingen av inkluderende- eller ekskluderende lokalsamfunn.  

Helse og sykdom er samhørige begreper, men de er til en hver tid relative og danner ikke 

gjensidig utelukkende kategorier. Alle mennesker har helse, men graderingen av god/dårlig 

henger sammen med fravær eller tilstedeværelse av sykdom eller skade i ulik grad. Det er 

derfor vanskelig å måle helse helt konkret, og ofte ender man opp med å enten velge ut visse 

diagnoser eller la befolkningen selv rapportere egen helsetilstand. Det knytter seg naturlig nok 

en rekke metodiske problemer til forskning på dette feltet (Mæland m.fl, 2009), og vi kommer 

ikke til å gå inn i disse utfordringene foruten å poengtere at hvordan man løser disse 

utfordringene og hvilke målemetoder man anvender vil påvirke både vår og andres oppfatning 

om befolkningens helsetilstand.  

Det vi derimot vil fokusere på er hvilke deler av folkehelseområdet som vektlegges i 

saksbehandlingen i de tre kommunene og hvordan dette ser ut til å henge sammen med 

oppfattelsen av begrepet ”folkehelse”. 

Forskning og politikk 
Grunnleggende omstendigheter i menneskers liv handler om hvordan de har mulighet til å 

leva sine liv samt i hvilken utstrekning de har helse. Ofte fokuserer arbeid med folkehelse på 

det materielle miljøet i form av forurensning, gift, støy, mugg eller trafikksikkerhet. Dette er 

utvilsomt viktig for helsen, men kanskje er det slik at like sentrale premisser for god helse i 

det norske velferdssamfunnet handler om psykososiale omstendigheter i det sosiale miljøet? 

Politiske beslutninger påvirker befolkningens helse på alle disse områdene. Dersom man 

ønsker best mulig helse i kommunens befolkning bør derfor både saksbehandlere og politikere 

være klar over disse sammenhengene og hvilke konsekvenser ulike beslutninger kan få. 

Gjæver og Torgersen (2009) tar utgangspunkt i Margaret Whiteheads modell ”Action 

spectrum on inequalities in health” (Whitehead 1998) for å beskrive utviklingen i Norge, og 
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poengterer at norske myndigheter startet arbeidet med helseulikheter relativt sent (Gjæver & 

Torgersen, 2009 s.341). Videre drøfter de den dynamiske dimensjonen ved denne utviklingen, 

noe som mangler i Whiteheads skjema men som har stor betydning for forholdet mellom 

forskning og politikk (ibid s.348). Vi vil senere bruke Gjæver & Torgersens oversettelse av 

Whitehead og vil forsøke å sette dette inn i en kommunal kontekst, samtidig som vi drøfter 

dynamikken i lokalpolitisk folkehelsearbeid. For å komme videre med arbeidet i kommunene 

er det sannsynligvis nyttig å diskutere hvilke av alle de kjente faktorene som påvirker helsen i 

en befolkning som faller innunder områder kommunalt styre rår over og hvilke det vil være 

nær umulig å gjøre noe med. På den måten kan man kanskje nærme seg en modell eller et 

skjema der det er mulig å vurdere helsekonsekvenser i politiske saker innenfor de tids- og 

kostnadsrammene det er realistisk å bruke.  

 

Motivasjon for arbeid - motivasjon for liv og helse? 
Folkehelsen ser ut til å påvirkes av tre vesentlige kategorier: Materielt miljø, sosialt miljø og 

ulikhet. Hver av disse kan i seg selv påvirke helsen i kommunen, og de henger til dels 

sammen. I boka ”motivation to work” (Hertzberg m.fl. 1959) deles arbeidstilfredshet inn i to 

grupper; hygienefaktorer og trivselsfaktorer. Mens trivselsfaktorene påvirker tilfredshet, 

påvirker hygienefaktorene utilfredshet. Man ser eksempelvis på lønn som en hygienefaktor 

som ligger til grunn for godt arbeidsmiljø, og anerkjennelse som trivsel (eller motivasjon) 

som viktig for godt arbeidsmiljø men mindre viktig enn lønn. På samme måte kan vi kanskje 

forstå materielt miljø og sosialt miljø som to ulike påvirkningsfaktorer for helse; mugg, gift 

eller farlig trafikk er ”uhelsefaktorer” som kan gi skade eller sykdom i befolkningen. Dette er 

helt vesentlig å fokusere på for å unngå unødvendig sykdom, skade og uhelse og må ligge 

som et grunnleggende premiss i alle politiske beslutninger. Trivselsfaktorene ligger i det 

sosiale miljøet og dreier seg om faktorer som tillitt, tilhørighet og deltagelse. Det vil være 
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forståelig at selv om dette oppfattes som viktig for helsen, likevel anses å være sekundært i 

forhold til gift, trafikk og lignende. Nå kjenner de fleste av oss noen som velger jobb basert på 

andre faktorer enn lønn. Anerkjennelse eller opplevelsen av arbeidets innhold som 

meningsfylt kan være viktigere enn lønnen, enten denne er lavere enn andre jobber eller 

utbetales uregelmessig (faktorer som iflg Hertzberg påvirker utilfredshet). På samme måte er 

det ikke sikkert de største helseutfordringene i en kommune er mangel på rent drikkevann 

eller for mange farlige trafikkstrekninger. Psykiske lidelser, mobbing, sosial isolasjon eller 

mangel på tillitt er kanskje like store utfordringer både økonomisk og helsemessig. Ingen 

ønsker en farlig skolevei eller giftalger i badevannet. Men samfunn som har gode sosiale 

miljøer løser dette bedre enn samfunn der dette er dårligere. Eksempelvis vil man kunne 

reduserer foreldrekjøring hvis foreldrene stoler på at de som må kjøre er forsiktige slik at de 

som bor nærmest lar barna gå eller sykle. Motsatt begynner alle å kjøre barna til døra fordi de 

er redde for at andre kjører på barna deres i morgenstresset. Dette er et eksempel på 

generalisert tillitt, der andre foreldre og andre bilister tillegges egenskaper av å være 

forsiktige eller uforsiktige. Andre farer på skoleveien knyttet til mobbing, kidnapping o.l. 

handler også om tillitt, og kan påvirke bruk av bil som igjen påvirker utslipp, støy, enda 

farligere trafikkbilde osv.   

Giftalgene kan håndteres, men det er viktig at informasjonssystemene fungerer slik at ingen 

bader der i mellomtiden. Her vil både elektronisk, skriftlig og muntlig kommunikasjon 

mellom kommunen og innbyggerne seg imellom være viktig –ved mistanke må det være 

tydelig hvem som skal ha informasjon og denne må spres til aktuelle berørte gjennom 

nettverk og deltagelse. 

 Mobbing og utestenging forekommer i alle samfunn, men dette øker betraktelig i samfunn 

med store sosiale ulikheter (jmf. Wilkinson & Pickett, 2010). Man vet ikke alltid hvorfor noen 

mobbes, det betyr ikke at kommunen ikke har ansvar. Et klart ansvar er tilrettelegging for 
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varslingsrutiner men ikke minst tilrettelegging for å bidra til tiltak som virker forebyggende. 

Kostnadene ved noen sosiale aktiviteter eller lignende gjennom skolene koster sannsynligvis 

mindre enn mange anti-mobbe program. Kommunepolitikere kan nok ikke alene utjevne 

inntektsforskjellene i kommunen, men de kan støtte aktiviteter som skaper kjennskap og 

samarbeid, altså sosial tilhørighet.(For videre lesning om ulikhet og helse i Norge viser vi til 

kunnskapsoversikten utgitt av Høgskolen i Oslo og Akershus: Dahl, Bergsli og Van der Wel, 

2014) 

Politiske beslutninger kan altså forbedre befolkningens helse gjennom utjevning av sosiale 

ulikheter. Kommunale beslutninger bidrar til å øke eller minske sosial ulikhet blant annet 

gjennom sin satsning på skole, sosiale tjenester og en rekke andre tiltak. Men utjevning av 

sosial ulikhet viser seg svært vanskelig og tidkrevende, så sannsynligvis bør dette også være 

en statlig (eller verdslig) oppgave. På kommunalt nivå innebærer det at saksbehandleren som 

forbereder politiske beslutninger kan generere viktig kunnskap om sin lokale befolkning, 

lokalsamfunn og helse.  

Metode- dokumentanalyse fra tre kommuner 
Gjennom såkalte helsekonsekvensvurderinger kan saksbehandler kartlegge hvilke effekter en 

politisk beslutning kan få for befolkningen. Hensikten med helsekonsekvensvurderingen er 

dermed at de skal påvirke hvilke beslutninger politikerne tar i ulike saker. Vi har brukt saker 

som ligger tilgjengelig for offentligheten, og som nevnt innledningsvis betyr det at bare den 

teksten politikere og andre kan se er det vi analyserer. Bakgrunnen for dette er at det er dette 

grunnlaget, sammen med eventuell egen bakgrunnskunnskap politikere tar beslutninger på. 

Siden politikere har svært ulik fagbakgrunn kan vi ikke tillegge dette annen betydning enn at 

det åpenbart vil variere både fra kommune til kommune og fra periode til periode hvilke 

kunnskaper de har om folkehelse eller sosial epidemiologi. Saksbehandlerne har på sin side 

gode kunnskaper på sine fagområder, men heller ikke de har nødvendigvis inngående 
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kunnskap om helsefaktorer, folkehelse eller tilhørende områder. Derfor har alle kommunene i 

dette prosjektet en folkehelsekoordinator med større kunnskap om nettopp det feltet. De kan 

benytte seg av denne ved behov, et poeng vil kommer tilbake til i analysen. Begrunnelsen for 

å bruke det som ligger skriftlig tilgjengelig er to-delt: vi ønsket å se det grunnlaget politikerne 

får før de tar avgjørelsene, og samtidig er det dette grunnlaget befolkningen forøvrig, bedrifter 

og andre involverte kan se dersom de ønsker å vite hva som ligger til grunn for en senere 

avgjørelse. 

Dokumentanalysen bygger på politiske beslutningssaker i de tre Østfoldkommunene Råde, 

Moss og Fredrikstad med fokus på om og hvordan behandlingen av sakene omtaler folkehelse 

og levekår. 90 saker fra de tre kommunene er undersøkt. Tre områder ble valgt ut: oppvekst, 

plan- og bygg samt kultur. Vi har sett på saker både fra utvalget og bystyret/kommunestyret. 

Utvalgene har noe ulike navn i de tre kommunene, men vi har likevel forsøkt å finne saker 

som dekker de samme temaene eller områdene. 

 Tanken med utvalget var å velge områder som var så heterogene som mulig samt å velge 

områder der vurdering av en politisk beslutnings konsekvenser for helse var aktuell. Det 

omfattet å undersøke ulike dokumenter fra saksbehandlingen av politiske beslutningssaker. 

Dokumentene var møteinkallninger, protokoll, presentasjon av saker fra konsulentfirmaer som 

eksempelvis Rambøll samt underlag fra saksbehandleren. I gjennomgangen har søkelyset 

ligget på nøkkelordene folkehelse, levekår, helse, helsekonsekvensvurdering og 

helsekonsekvensutredning. 

Gjennomgangen har altså studert om det skjer vurdering av helsa og levekår i politiske 

beslutninger om eksempelvis bygging av større boligområder, veier eller  handelsområder. 

Studien har også undersøkt hvor helsokonsekvensvurderinger har blitt gjennomført ved 
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beslutninger koblet till kultur og oppvekst. Rapporten kommer til å redegjøre allmenne 

tendenser i gjennomgangen. Det vil derfor ikke henvises spesifikt til de ulike kommunene. 

Funn og analyse 
Vi har som nevnt gjennomgått saker i tre kommuner med fokus på hvordan HKV presenteres 

skriftlig overfor utvalg og politisk styre. Kommunene bruker ikke begrepet 

«helsekonsekvensvurderinger» eller forkortelsen «HKV» men formuleringer som 

«konsekvenser for folkehelse» eller «konsekvenser for helse og samfunn». Det er disse 

punktene i saksmalene vi vektlegger sterkest i våre analyser, men det sees i lys av 

saksframlegget som helhet samt relevante vedlegg. Funnene kan grovt sett inndeles i tre 

hovedkategorier 

- Vurderinger som er ganske utfyllende og innholdsrike 

- Vurderinger som er korte og forenklede, «oneliners» 

- Vurderinger som ikke er der 

Som illustrasjoner på dette har vi plukket ut seks signifikante eksempler. Vi kunne valgt andre 

eksempler, og det var ikke helt lett å begrense oss. De vi landet på er valgt fordi vi mener de 

tar for seg typer av saker som de fleste kommuner har relativt ofte samtidig som de gir et 

bilde av variasjonen i formuleringene og viser ”typiske” vurderinger som vi fant flere steder. 

Eksempel 1: 

Utmåling av økonomisk sosialhjelp til livsopphold, med innføring av reduserte satser for 

aldersgruppen 18-25 år: 
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HKV: 

«En befolkning med forsvarlig inntektssikring, et stabilt boforhold, og med noe sosialt 

nettverk, vil helsemessig sett komme langt bedre ut enn de som opplever ustabilitet innenfor 

ett eller flere av disse områdene. Økt fokus på arbeid vil på sikt bidra til økonomisk 

selvhjulpenhet, og med det et bedre liv for den enkelte» 

  

Andre punkter i denne saken inneholder omfattende opplysninger om folkehelseprofilen i 

kommunen og kommentarer rundt utfordringer med hensyn til utdanning, arbeid og lignende. 

Utnyttelsen av punktet om folkehelse kunne vært bedre, men konklusjonene tyder likevel på 

at det her er foretatt vurderinger. En viktig opplysning er at det parallelt med reduksjon i 

sosialhjelp tilbys flere aktivitetstiltak og oppfølging som skal hjelpe unge i arbeid. Dette 

forklarer den siste setningen i vurderingen. Vi ser ikke behovet for å gjenta opplysninger i 

punktet om folkehelse som står under andre punkter. Likevel kan det ha noe for seg å henvise 

tilbake til de relevante punktene for å understreke sammenhengen mellom dette og folkehelse. 

Spesielt er dette et poeng der sammenhengen krever noe kunnskap utover generell 

allmennkunnskap for å forstås. Det er ikke alle politikere som er like godt kjent med alle 

fagfelt, og sammenhenger mellom helse, arbeid og inntekt er et komplisert område der nyere 

forskningsresultater ikke nødvendigvis er allmennkunnskap. En poengtering av eventuelle 

utgifter knyttet til sykdom (i dette tilfellet kan det være relevant å inkludere psykiske lidelser) 

kan høre med under dette punktet, og i dette tilfellet også faren for økning i depresjon, rus og 

kriminalitet dersom en inntektsreduksjon ikke kombineres med klare alternativer i form av 

arbeid innen rimelig tid.  
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Eksempel 2: 

Vurdering fra to ulike søknader om skjenkebevilling, en butikk og en restaurant: 

HKV: 

a)«Folkehelsekonsekvenser ved bruk av alkohol er kjent. Dette er et salgssted for alkohol, og 

de har angitt en normal salgsmengde i sin søknad. Det er flere ulike steder i nærområdet som 

også selger alkohol. Det anses derfor ikke som om dette stedet vil gi særskilte konsekvenser 

på den lokale folkehelsen» 

b)«Folkehelsekonsekvenser ved bruk av alkohol er kjent. Dette stedet er beregnet for et 

voksent publikum og har angitt en estimert moderat salgsmengde i sin søknad. Det er flere 

ulike steder i nærområdet som også selger alkohol. Det anses derfor ikke som om dette stedet 

vil gi særskilte konsekvenser på den lokale folkehelsen.» 

Her ser vi at vurderingene er nesten identiske, spesielt første setning er interessant siden den 

viser til noe som er kjent, men hva er kjent? Forskningsfeltet rundt alkohol er stort og til dels 

spriker resultatene. Mens det nok er bred enighet om at et altfor stort inntak er helseskadelig, 

er det mer usikkert hvilken mengde som er «for stor» rent fysisk, hva som skaper psykiske 

eller sosiale vansker som sykefravær, utfordrende atferd overfor andre mennesker el.l. og 

hvilken mengde som bidrar til god livskvalitet og lavere kolesterol. Det er heller ikke enkelt å 

vurdere hvordan dette henger sammen med skjenkebevilling eller utsalgssteder. Det er derfor 

ikke helt enkelt å vite hva det vises til som «kjent», så hvordan skulle det påvirke 

beslutningen? Vår antagelse i disse sakene er at saksbehandleren er klar over minst to ting: 

For det første at alkohol og skjenking er svært verdiladet og henger sammen med både 

holdninger, tro og tradisjoner som betyr mye for mange, også politikere. Uansett vurdering vil 

noen kunne føle seg støtt eller krenket, og det er uheldig. For det andre er det forsket mye på 

dette feltet men det er vanskelig å finne helt entydige svar, og ikke minst er det vanskelig å 
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vurdere sammenhengen mellom disse resultatene og en konkret sak om bevilling. Samtidig 

blir det umulig å svare «ingen» på folkehelsekonsekvenser slik man gjør i en del andre saker, 

til det er tross alt sammenhengene mellom alkohol og sosiale, psykiske og fysiske problemer 

for velkjent. Det er derfor ikke så rart at man finner en slik rund formulering uten egentlig 

betydning. Dermed tilkjennegir man at det finnes kjente, relevante sammenhenger men uten at 

denne formuleringen vil påvirke saken. 

Fellestrekk i de følgende argumentene er moderat salgsmengde og nær beliggenhet til andre 

utsalgssteder. Det er vanskelig å se hvilken relevans dette skulle ha på folkehelsen, utenom 

det argumentet som gis, nettopp at siden det dreier seg om moderate mengder og at det 

allerede selges alkohol i området får dette konkrete utsalget liten betydning. Dette er 

sannsynligvis et greit argument, og en eventuell debatt flyttes til mer overordnede 

retningslinjer for kommunen. Sånn sett kan man vurdere om de også er feilplassert i dette 

punktet, med mindre det foreligger klare argumenter for at samling av alkoholutsalg på visse 

steder gir positive eller negative konsekvenser for folkehelsen. Mengden hvert sted selger 

henger heller ikke nødvendigvis sammen med helsekonsekvensene siden det kommer an på 

antallet mennesker som inntar denne solgte mengden.  

Et godt argument for å ha bortimot like vurderinger er at lignende saker bør behandles 

rettferdig og nokså likt. I saker der utfallet i stor grad avhenger av lover og retningslinjer og 

der konsekvenser for folkehelsen er svært vanskelig å vurdere vil standardformuleringer være 

velegnet. Det kan være fornuftig å arbeide fram gode standardformuleringer for slike saker og 

kanskje henvise til relevante kilder for nærmere forklaring. Dette kan gjerne være «oneliners» 

eller nærmest slike, så lenge de kan oppfattes som uttrykk for at dette er områder som 

eventuelt må helsekonsekvensvurderes mer prinsipielt eller på et annet nivå. 
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Eksempel 3: 

Etablering av frivillighetssentral: 

HKV: 

«En frivilligsentral vil kunne stimulere til økt aktivitet og bedre helse blant bygdas 

innbyggere. Spesielt vil de som ikke har et tilbud på dagtid kunne få en møteplass og et 

nettverk på tvers av generasjoner, kjønn og etnisitet. Helsegevinsten vil være at flere av 

bygdas innbyggere vil være i stand til å klare hverdagens utfordringer uten hjelp fra det 

offentlige. Aktiviteter på tvers av generasjoner, kjønn og etnisitet vil kunne gi deltagerne 

større tilhørighet til bygda og lokalmiljøet sitt. Å kjenne naboen kan gi trygghet som igjen 

fører til nye, stabile sosiale nettverk.  

Å ha noe å gå til, der du blir savnet om du ikke kommer, gir tilhørighet og en meningsfylt 

hverdag. Det styrker opplevelse av egen mestring, egenverdi og livskvalitet.» 

Dette var en av ganske få vurderinger vi synes var svært gode. Styrken her er først og fremst 

at det faktisk er foretatt en vurdering som er synlig i saksfremlegget og som innbyggere eller 

andre interesserte kan lese i ettertid. Dernest merker vi oss at vurderingen vektlegger helse i 

vid forstand og trekker inn både sosiale og psykologiske faktorer i selve vurderingen. I tillegg 

er setningene skrevet ut og argumentene fullført slik at man vet hvorfor noe forventes å få 

positive effekter. Det kunne i prinsippet være noe også på den negative siden, men ikke alle 

saker har negative sider som er av betydning. Det vi etterlyser noen steder er et scenario som 

vurderer konsekvensene av et eventuelt nei. Det er jo i prinsippet bare å «snu» 

argumentasjonen, noe som kan være unødvendig bruk av begrenset plass i saksmalene. I 

akkurat denne saken er ikke det så vesentlig å lage et slikt scenario, men andre saker kan ha 

nytte av å se begge sider. Det kan bli mer aktuelt å vurdere dette f.eks. når det kommer til 

vurderingene av konkret driftsform.   
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Eksempel 4: 

Utbygging av småhus, men også kombinert bebyggelse av næringsbygg/leiligheter: 

HKV: 

«Planforslaget anses ikke å ha spesielle folkehelsekonsekvenser med unntak at det i 

forbindelse med utbygging av NN vil bli etablert tursti og friområde som vil legge til rette for 

fysisk aktivitet.»  

Dette mener vi er lav utnyttelsesgrad av et punkt som kunne vært betraktelig bedre brukt. 

Boligområder og utbygging av disse vi i de fleste tilfeller få folkehelsekonsekvenser utover 

etableringen av tursti og friområde. Uten å ha inngående kjennskap til området det er snakk 

om er det tydelig at debatten ift næringsbygg/butikk etc er sentral sammen med vurdering av 

lekearealer, tilgjengelighet til offentlig transport, parkering etc. Vår antagelse er at kommunen 

i denne saken kunne hatt stor nytte av en bredere (folke-)helsekonsekvensvurdering. 

Før oppstart av dokumentanalysen diskuterte vi temaet i gruppa, og en av tingene vi forventet 

å finne var mange såkalte ”oneliners” og ”kopi-og-lim-formuleringer”. Med dette mente vi 

korte standardfraser som kunne settes inn i saksmalen og kopieres fra sak til sak. Slike 

praktiske løsninger er vanlig der ansatte blir bedt om å fylle ut punkter de egentlig ikke har 

tid, kunnskap eller ønske om å bruke ressurser på. Analysen viste at vi delvis tok feil; bruken 

av ”oneliners” og ”kopi-og-lim-formuleringer” som HKV er på langt nær like utbredt som vi 

forventet. Likevel fant vi noen, som for eksempel disse:  

 

 

 



14 
 

Eksempel 5: 

«Økt satsing på forebygging forventes å gi vesentlige positive effekter for folkehelsa.»  

«Folkehelseprofilen for XXXX, utarbeidet av Folkehelseinstituttet januar 2012, viser at vi har 

utfordringer innen levekår, helse og utdanningsnivå i kommunen.»  

«Konsekvenser for levevilkår og folkehelse er forholdsvis små ettersom planens omfang er 

relativt lite.»  

Det kan finnes gode grunner til å ha standardiserte formuleringer i lignende saker. Dels 

handler dette om byråkratiets funksjon og målsetting om effektivitet, dels handler det om 

rettferdighet og et prinsipp der lignende saker bør behandles relativt likt. En forutsetning for 

at dette skal ha nytteverdi er da at formuleringen innehar relevante opplysninger som bygger 

på kunnskap innenfor et gitt felt. Som vi ser av eksemplene over kan det i den første 

formuleringen sporen en slik bakgrunn. Man har en generell tro på at forebygging er bra for 

folkehelsen, og siden den aktuelle saken gjelder forebygging er den ergo et positivt bidrag til 

folkehelsen.  

Den andre formuleringen er i grunn ingen vurdering, men en konstatering av kommunens 

utfordringer. Det redegjøres noe mer rundt dette i andre punkter tidligere i saken. Dette kan 

forklare den korte HKV-formuleringen, men sammenhengen mellom aktuell sak og bedring 

av utdanningsnivå, helse og levekår bør framgå tydeligere. 

Den siste formuleringen er kanskje den vi synes er mest problematisk. Her ligger det en 

implisitt påstand om at fordi planen er relativt liten er også helsekonsekvensene små. Dette er 

en generalisering som kan slå tilbake, dersom man i fremtiden fortsetter å unngå vurderinger 

av helsekonsekvenser i alle mindre planer. Størrelsen på planen behøver ikke å henge sammen 

med effekten på folkehelsen dersom dette omfatter små ting med stor betydning. 
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En gjennomgående tendens i de tre kommunenes arbeid med HKV er at man sjelden 

presenterer ulike scenarier i en sak samt at man heller ikke beskriver hvilke konsekvenser for 

helse og levekår ulike scenarier skulle kunne få. Ofte anvendes standardformuleringer som 

eksemplene over, og oftest i positive allmenne ordelag beskrives det at det er viktig med 

folkehelse og at et politisk ja til det eneste alternativet som foreslås kan få positive 

konsekvenser for folkehelsen i kommunen.  

Det framkommer at politikere stort sett ønsker konkrete forslag fra rådmennene, og selv om 

noen synes det er fint med alternativer er dette ikke alltid ønskelig eller realistisk. Derimot 

mener vi et minimum må være en vurdering av både ja og nei til rådmannens forslag. Om 

man i det hele tatt skal kunne kalle noe en vurdering må dette innebære en viss grad av for-

og-mot eller i det minste fremsette ett argument som taler for en avgjørelse i en retning 

framfor en annen. I framtiden bør utviklingen HKV i kommunene fokusere mer på å vurdere 

hvilke konsekvenser en politisk beslutning som sier ja til saken får for helse og levekår samt 

hvilke konsekvenser en politisk beslutning som sier nei til saken får for helse og levekår. 

I en av kommunene ser behandlingen av bygg- og plansaker ut til å ha brukt en retorikk som 

fører til at man ikke behøver å gjennomføre noen konsekvensvurdering av saken. 
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Eksempel 6: 

«Forslag til detaljregulering for XXXX plan-XXXXXX  

Sentrum 

Høring og offentlig ettersyn 

Plankonsulent: Rambøll AS 

Rådmannens innstilling 

Rådmannen anbefaler planutvalget å fatte slikt vedtak: 

Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. 

XXXXXX, 18.12.2012 

Økonomiske konsekvenser 

Ikke relevant. 

Konsekvenser levekår/folkehelse 

Antatte konsekvenser er tilfredsstillende belyst i plandokumentene. 

Ansattes medbestemmelse 

Ikke relevant.» 

 

I saksdokumentene skrives det at det ikke i følge loven trengs noen konsekvensanalyse. I 

beslutningsdokumentene skrives det at «antatte konsekvenser» er belyst i saksdokumentene. 

Det finnes ikke noe annet handlingsalternativ enn det eneste som foreslås i møteinnkallingen. 

Man skriver at «antatte konsekvenser er tilfredsstillende belyst i plandokumentene» men i 

plandokumentene finnes det altså ikke noe resonnement om konsekvenser for helse og 

levekår. Men derimot finnes det ofte en henvisning til paragraf 1.1 i PBL som innebærer en 

bedømming at det ikke behøver gjøres en bedømming (Paragraf 1-1 i PBL: «..fremme 

befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller..»).  

 

(Klipp fra saksbehandlingsdokumentet) 
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Dermed finnes det ikke noen vurdering av «antatte konsekvenser» koblet til ulike 

handlingsalternativer. Dette er et eksempel på sirkel-unngåelse av konsekvensvurdering. Litt 

tilspisset skulle man kunne si at ingenting konstrueres til en vurdering som er luft. 

Et idealbilde av helsekonsekvensvurdering 
På papiret er HKV en integrert del i kommunal saksforberedelse til behandling av politiske 

saker i politiske organ i kommunene. Når det bør gjennomføres helsekonsekvensvurderinger, 

og hvor omfattende vurderingene bør være, og hvordan de bør utformes, vil være avhengig av 

en kost-nytte vurdering, med vekt på en faglig vurdering av det aktuelle saksområdet. 

Gjennomgangen viser et stort utviklingspotensial i kommunene når det gjelder HKV.  

Dette begrunner vi i følgende funn: 

1. En del saksbehandlere trenger mer kunnskap om hvordan både materielle og 

psykososiale aspekter i politiske saker kan påvirke befolkningens helse og levekår. 

Kommunene bør finne et passelig nivå når det gjelder HKV, da dette området kan bli 

hvor stort om omfattende man vil. Mangel på yttergrenser for området kan gjøre at 

saksbehandlere, og forskere, gir opp og finner alternative løsninger fordi det å virkelig 

gå inn i problematikken virker som en uoverkommelig oppgave. Det bør derfor 

utvikles et praktisk skjema eller en sjekkliste som kan anvendes i saksbehandlingen 

når HKV skal utføres. Man må nok erkjenne at det er umulig å dekke alle mulige 

aspekter av helsekonsekvenser i hver sak, men forsøke å finne et nivå der de viktigste 

faktorene belyses tilstrekkelig slik at politikerne kan ta en informert beslutning. 

2. Naturligvis er også markedskreftene sterke i kommunene, som har stort behov for nye 

arbeidsplasser. Det kan lede til att langsiktig planlegging for utjevning av ulikheter i 

helse må vike for kortsiktig økonomisk gevinst. Her blir det viktig med tilstrekkelig 

kunnskap; og fokus på sammenhenger. Arbeid og økonomisk sikkerhet er viktig for 

folkehelsen, så er det en vurdering av gevinst og forsakelser i hver enkelt sak. Det er 



18 
 

viktig at utfordringer (f.eks. økt trafikk, støy) blir sett i forhold til styrker (f.eks.arbeid, 

utvikling, handel) slik at ikke folkehelse oppfattes som en utviklingsbrems men heller 

blir en drøftingsvariabel som kvalifiserer politikerne til å utvikle kommunene i den 

retningen de ønsker.  

3. I forlengelsen av dette må man erkjenne at arbeidet med HKV i kommunene er 

politisk verdibasert. Det handler om i hvilken grad det politiske styret i en kommune 

mener at utjevning av ulikheter i helse og utviklingen av befolkningens helse og 

levekår er et politisk anliggende eller om det er opp til hvert enkelt individ å 

opprettholde egen helse og levekår.  Dernest om utjevning er et mål i seg selv, eller 

hvor store ulikheter man godtar eller ønsker.  

De tre kommunene; likheter og forskjeller i erfaring med HKV 
Kommune A: 

-Konsekvenser for folkehelse er fast punkt i saksmalen.  

-Ansatte i kommuneadministrasjon oppfattes i all hovedsak som positive til å ha et 

folkehelseperspektiv i politiske saker, og det gjør det mulig å samarbeide om praktiske 

løsninger for å få dette med. 

-«Oneliners» er ikke et utpreget mønster i denne kommunen, men vi finner det likevel i noen 

saker. 

-Det er naturlig at en del saker ikke har åpenbare folkehelsekonsekvenser, men man bør 

diskutere hvilke. Det er egentlig slik i dag også at ikke alle punktene skal benyttes i alle saker, 

men dette er nok ikke helt tydelig i all saksbehandling. 

-Kommunen ønsker seg opplæring i HKV, noe som ligger inne i dette prosjektet.  
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Kommune B: 

-Konsekvenser for folkehelse er fast punkt i saksmalen.  

-Kommunen har utviklet et hjelpeverktøy som ligger tilgjengelig for saksbehandlerne. Dette 

er godt, men fortsatt under utvikling og kommunen ønsker å bruke blant annet dette prosjektet 

til å videreutvikle verktøyet. 

-«Oneliners» er ikke et utpreget mønster i denne kommunen, men vi finner det likevel i noen 

saker. 

-Noen formuleringer er relativt lange, og har fornuftig innhold men brukes mange steder og 

framstår derfor litt standardiserte. Saker av samme karakter kan naturlig nok ha lignende 

vurderinger, men likevel bør man kanskje legge vekt på mer individuell vurdering, om 

nytteverdien skal stige. 

Kommune C: 

- Forespørsel om konsekvensvurdering håndteres byråkratisk korrekt 

- Folkehelse/levekår er med i møteinnkalling og politiske beslutninger i alle utvalg. 

- «Intet om intet» blir et formelt «noe» 

- Utstrakt bruk av «oneliners» og «kopi-og-lim-formuleringer» 

- Begrepene HKV/HKU er ikke brukt i Folkehelseplanen fra 2014 eller i 

saksbehandling av politiske beslutninger 
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Drøfting av helsekonsekvensvurdering som kommunalt verktøy i 

folkehelsearbeidet 
Som nevnt har Margaret Whitehead (1998) utviklet en modell for politikkutvikling mot 

sosiale ulikheter i helse. 

 

Figur 1 Margaret Whiteheads ”Action spectrum on inequalities in health”(oversatt og gjengitt 

i Gjæver & Torgersen 2009). 
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Denne er i følge (Gjæver & Torgersen 2009) blant annet brukt av Dahl (2002) som hevder at 

Norge på det tidspunktet befant seg i den øvre delen av modellen. I følge Gjæver & Torgersen 

(2009) kom Norge relativt sent i gang med arbeidet mot helseulikheter, og sammenligner oss 

blant annet med Sverige som ansås å ha kommet langt på relativt kort tid. Modellen er i 

utgangspunktet laget for å beskrive prosesser på nasjonalt nivå og baserer seg på spredning 

eller diffusjon av ideer om sosial ulikhet i helse hentet fra offentlige, politiske dokumenter fra 

en rekke europeiske land (ibid). Vi mener denne illustrasjon også kan beskrive prosessen i de 

kommunene vi har undersøkt. Først foretar man en måling som tilsier at det finnes sosial 

ulikhet i helse. Kommunene henviser ofte til slike målinger, både i plandokumenter og 

enkeltsaker. Dernest må man erkjenne at dette er reelt og ikke bare talltriksing. Det virker som 

både politikere og administrasjon tar utfordringen alvorlig og erkjenner problemet. På 

bevisstgjøringsnivået kjenner man nok igjen mye av jobben folkehelsekoordinatorene 

bedriver, her dreier det seg om å se sammenhenger mellom sosial ulikhet i helse og 

kommunale saker og dette er ofte krevede både kunnskapsmessig og verdimessig. Hvis vi 

antar at man i hvert fall delvis ser disse sammenhengene, i det minste til en viss grad, deler 

modellen seg i to: en retning fører til fornektelse eller likegyldighet, og her finner vi den delen 

av ansatte og politikere som på tross av kunnskap og innsikt i både problemet og 

sammenhengene ikke ønsker å utjevne disse ulikhetene. Går man den andre veien fører denne 

innsikten til en bekymring. Mange sier de er bekymret for tilstanden i sin kommune og 

utviklingen framover, men bekymring alene gjør ingen forskjell. Her er det våre analyser 

kommer inn, for mens man bekymrer seg og kunnskapsmengden om feltet øker i form av 

stadig nye områder som faller innunder folkehelse-begrepet kan dette lett føre til det 

Whitehead definerer som ”mental sperre”; det blir så stort, komplekst og uhåndgripelig at 

man gir opp –ikke som fornektelse for problemet men som en overlevelsesstrategi der 

motsatsen, å vise vilje til handling, synes å innebære en umenneskelig mengde jobb.  
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Den videre gangen om denne mentale sperren ikke slår inn består av tre stadier; enkeltstående 

initiativ, mer strukturerte initiativ og omfattende og koordinert politikk. På utsiden ser det ut 

til at Østfold fylke er på dette siste punktet; man fører en omfattende og koordinert 

folkehelsepolitikk med en mengde tiltak der ”helse i alt” gjennomføres i all kommunal 

planlegging. I tillegg til dette forsøker man nå å få folkehelseperspektivet inn i alle politiske 

saker ved innføringen av HKV som standard. Utfordringen er at selv om planer, papirer og 

saksdokumenter formelt har med et folkehelseperspektiv betyr ikke det at kommunens planer 

og vedtak fører til bedre folkehelse. En av årsakene til dette tror vi er at når noe blir veldig 

stort og altomfattende er det fare for både fornektelse, likegyldighet og mental sperre når det 

kommer til konkret handling.  

Gjæver & Torgersen (2009) mener Whiteheads modell også kan tolkes dynamisk selv om 

dette ikke beskrives i originalen. Dynamikken kan bidra til å forklare hvordan et samfunn 

beveger seg fra ett nivå til det neste i dynamisk interaksjon mellom forskning og politikk 

tilbake til videre forskning og så videre. I vårt materiale kan de se ut som om kommunene er 

på flere nivåer i Whiteheads modell samtidig, og det kan synes som om ”omfattende og 

koordinert politikk” i noen tilfeller stopper opp som gode intensjoner hvis ikke forskningen 

kan peke på konkrete forslag til tiltak. Det har vært, og er, stor mangel på forskning som klart 

peker ut effektive tiltak for å utjevne sosiale helseforskjeller. Dette gjør det igjen vanskelig for 

den enkelte saksbehandler i kommunen å velge strategiske virkemidler. Det ser derfor ikke ut 

til å være nok at nasjonen, fylket eller kommunen når det siste nivået i Whiteheads modell og 

har omfattende og koordinert politikk med mindre forskningen tydeligere kan peke på 

konkrete effektive tiltak denne politikken kan forholde seg til.    
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Problemer med å håndtere arbeidet med HKV  

Et viktig spørsmål er hvilke omstendigheter i kommunene som gjør at arbeidet med HKV 

ikke etableres. Kort sammenfattet peker denne erfaringsoppsummeringen på fem aspekter 

som gjør at arbeidet med HKV i kommunene har et stort utviklingspotensial. For det 

første mangler det kunnskaper hos saksbehandlerne om folkehelse, psykososiale aspekter 

koblet til helse og materielle forholds påvirkning på levekår. For det andre finnes det en 

pedagogisk vanskelighet som handler om hvordan det er mulig å innføre rutiner for HKV i 

en hverdag som allerede er full av oppgaver. For det tredje er det ikke sjelden 

kapitalsterke interesser for utvikling av bedrifter og arbeidsplasser får forrang foran 

langsiktige planer for å utvikle levekår og helse i befolkningen. For det fjerde tar arbeidet 

med HKV kommunale ressurser og krever omfattende innsats dersom det skal få effekt i 

befolkningen. For det femte er spørsmålet om arbeidet med HKV normativ og politisk 

farget, ulike partier oppfatter det som mer eller mindre viktig å arbeide med utjevning av 

ulikheter i helse og utvikle levekår i hele befolkningen. Kommunene har altså fem 

problemer å håndtere i arbeidet med HKV: 

1. Et kunnskapsproblem 

2. Et pedagogisk problem 

3. Et bedriftsøkonomisk problem 

4. Et internt økonomisk problem 

5. Et politisk «verdibasert» problem 

Gjennomgangen viser at det finnes tre ulike incitament i kommunene som gjør at HKV er en 

del av saksbehandlingen av politiske saker. Det første handler om en ytre drivkraft der lover 

og regelverk mer eller mindre tvinger kommunene til å ivareta folkehelse og levekår i de 

politiske vedtakene. En andre drivkraft finnes hos profesjonen saksbehandler og at de i 
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administreringen av sakene definerer folkehelse og levekår som viktige omstendigheter å 

ivareta. En tredje drivkraft er politisk ideologisk og innebærer at beslutningstagere mener at 

det er viktig å utjevne ulikheter i helse og levekår i befolkningen. De tre drivkreftene, 

incitamentene er da:    

- Lover og regelverk – Eksternt incitament 

- Profesjonen «saksbehandler» og administrering av saker – Internt incitament 

- Politiske beslutninger kan utjevne ulikheter i helse – Politisk incitament 

Forslag til videre satsning og kommunenes behov fremover 
1. Klargjøre hva en konsekvensvurdering skal inneholde 

2. Løfte inn resonnement om sosiale bestemmelsesfaktorer for helse 

3. Vurdere om alle saker skal helsekonsekvensvurderes 

Slik det fungerer i dag er punktet med i saksmalen for de aktuelle kommunene, men bare en 

av kommunene har fungerende hjelpeverktøy innebygget i systemet. Andre kommuner (som 

ikke er med i denne undersøkelsen) har utviklet veiledere eller hjelpeverktøy, og i det videre 

arbeidet kan det være nyttig å se på disse. En start vil være å dele vurderingene inn i noen 

områder (eksempelvis fysiske, psykiske og sosiale konsekvenser) og deretter definere 

omfanget av konsekvensene samt etterstrebe både positive og negative effekter. Et 

grunnskjema kunne da se ut omtrent som dette: 
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Fysiske helsekonsekvenser Positive: 

Negative: 

Påvirker mange innbyggere:___ 

Påvirker en del innbyggere:___ 

Påvirker noen få innbyggere:___ 

Psykiske helsekonsekvenser Positive: 

Negative: 

Påvirker mange innbyggere:___ 

Påvirker en del innbyggere:___ 

Påvirker noen få innbyggere:___ 

Sosiale helsekonsekvenser Positive: 

Negative: 

Påvirker mange innbyggere:___ 

Påvirker en del innbyggere:___ 

Påvirker noen få innbyggere:___ 

 

I tilknytning til dette bør det utarbeides en enkel veileder som kort redegjør for grunnleggende 

sosial epidemiologi og foreløpige forskningsresultater på andre aktuelle områder. Det blir 

viktig å tilføre tankesett som gjør vurderingene faglige og ikke mytiske. Eksempelvis 

oppfattes ofte markedskrefter og bedriftsinteresser å stå i motsetning til folkehelseinteresser. 

Slik behøver det ikke være, arbeid og helse er eksempelvis positivt korrelert og arbeidsplasser 

kan derfor ha positiv effekt på befolkningsgruppers helse. Etableringen kan samtidig gi noen 

utfordringer, eksempelvis økt trafikk, og da må dette settes i forhold til hverandre. 

Samfunnsøkonomiske og sosialepidemiologiske analyser er kompliserte oppgaver og man kan 

ikke forvente at alle saksbehandlere behersker dette. Likevel kan en god veileder med 

relevante hjelpeverktøy være med på å gi ideer til tankesett og argumentasjon som, kombinert 

med lokalkunnskap, setter helse og sosial utjevning inn i de aktuelle sammenhengene på en 

måte som kan tilføre saken noe. Dersom folkehelse framstilles som en utviklingsbremsende 

faktor som bare handler om naturstier og grønn te i kantina blir det vanskelig å komme noen 

vei. Folkehelsekoordinatoren i Råde kommune må ofte vise fram konkrete regnestykker når 

saker som skal opp handler om forebygging og folkehelse. Fordi slike saker ofte ikke er 

intuitivt lønnsomme blir det viktig å ha gode statistikker eller andre målbare henvisninger. Et 
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slikt eksempel var utdelingen av sandstrøbokser til eldre mennesker som koster kommunen en 

del. Sett i forhold til hva bare ett enkelt lårhalsbrudd koster i form av langvarig behov for 

hjemmetjenester blir det likevel lønnsomt.  

Det blir viktig å løfte fram sammenhenger som handler om mange innbyggeres helse, og helse 

i vid forstand. Mobbing er et eksempel som rammer på tvers av sosial tilhørighet og virker 

vanskelig å utrydde. Derfor er kunnskapen om at dette øker i takt med sosial ulikhet relevant 

for alle og bør trekkes inn både som sosial, psykisk og fysisk faktor der dette kan passe. 

Kriminalitet er også en ting som angår alle, på ulike måter. Hvordan man begrenser 

forekomsten av f.eks. barneran som har vært mye diskutert angår alle som har barn eller 

barnebarn, og alle sosiale lag. Kunnskap om hva samfunnet tjener på sosial utjevning, ikke 

bare på helsebudsjettet, men også i form av trygghet og frihet kan sette dette på dagsorden 

også der betydningen ikke umiddelbart trekkes fram som viktig.  

Kommunelegen i Råde formulerte det omtrent slik «folkehelse handler om å legge til rette for 

at folk skal kunne ta vare på helsa si selv». Dette synes vi er en god formulering, som både 

tilkjennegir at kommunen har et ansvar og samtidig balanserer dette ansvaret med individets 

frihet og selvstendighet.  

Det er en fare for at «helse i alt» ender med «helse i ingenting». Gjæver & Torgersen (2009) 

spør seg også om norsk helseulikhetspolitikk har gått for fort og er for svakt fundamentert. Vi 

kan ikke gi noe endelig svar på dette, men konstaterer at kunnskapsutviklingen bør prioriteres 

parallelt med pålegget om vurdering i kommunale saket. Dersom alle saker skal ha HKV som 

standard uten at det tilføres midler, erfaringskunnskap eller forskning risikerer vi at 

utviklingen av «klipp-og-lim-formuleringer» og «sirkel-unngåelser» brer om seg mens sosiale 

ulikheter og helseforskjeller fortsetter å øke. Vi opplever at viljen til å snu dette er tilstede i 

kommunene, de ønsker å utvikle gode verktøy og de ønsker å øke kompetansen både hos 
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politikere og administrasjon for å få dette til. Som vi påpeker er feltet stort og dels vanskelig 

både å forske på og få oversikt over. Arbeidet som gjøres både fra sentralt hold og lokalt 

peker i riktig retning men en slags avgrensing og noen tydeligere fokusområder i årene 

framover vil kunne underlette arbeidet og fore bygge «mentale sperrer» hos de som settes til å 

arbeide med dette. Man må sannsynligvis erkjenne at arbeid med utjevning av sosiale 

ulikheter har et langsiktig perspektiv, men setter kommunen seg overkommelige mål 

underveis oppleves det kanskje som mer nyttig og mindre overveldende.   
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