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Forord

Denne rapporten markerer den formelle av-
slutningen av Erfaringsfylkeprosjektet i Østfold. 
Rapporten beskriver utvikling og utprøving av 
modeller og verktøy for enkle helsekonsekven-
svurderinger i fem Østfoldkommuner, og inngår i 
en rekke av rapporter fra prosjektet. 
I tillegg til denne hovedrapporten, som inne-
holder beskrivelser av gjennomføringen og er-
faringene fra prosjektet, følger også rapportene 

fra de fem prosjektkommunene. Det er også lagt 
ved skisser på tre verktøy (flytskjema, veileder, 
saksbehandlerverktøy) som man kan ta utgangs-
punkt i, og tilpasse til eget bruk.
Rapporten kan være nyttig for de som er invol-
vert i utviklingen eller implementeringen av en-
kle helsekonsekvenser i politisk saksbehandling, 
både på kommune- og fylkeskommunenivå.

Sara Linnea Hovden & Anni Skipstein 
Sarpsborg, 30. juni 2015
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Bakgrunn

I mars 2014 inviterte Helsedirektoratet landets  
fylker til et samarbeid om å utvikle og formidle  
erfaringer på områdene oversikt, folkehelse i plan 
og helsekonsekvensvurderinger. Som et ledd i ar-
beidet med å implementere folkehelseloven fra 
2012 ønsket man å utvikle og formidle erfaringer 
med hvordan folkehelsearbeidet utøves i praksis 
i kommunene, og hva som kan være gode mo-
deller for videre arbeid. Østfold fylkeskommune 
søkte om, og ble tildelt rollen som erfaringsfylke 
på arbeidet med helsekonsekvensvurderinger. 

Det var flere grunner til at Østfold fylkeskom-
mune ønsket å utvikle og formidle erfaringer 
med helsekonsekvensvurderinger. Sammenlig-
net med en del andre fylker er Østfold en regi-
on med store sosiale ulikheter i helse, og den-
ne problemstillingen er løftet frem som et viktig 
satsningsområde i regional plan for folkehelse. 

En måte å arbeide med å utjevne sosial ulikhet 
i helse er å utføre helsekonsekvensvurderinger i 
kommunenes saksbehandling. Helsekonsekven-
svurderinger er en kombinasjon av prosedyrer, 
metoder og verktøy som kan brukes til å vurde-
re en politikk, strategi, program eller prosjekt  
i forhold til potensielle konsekvenser for helsen 
i en befolkning og fordelingen av disse virknin-
gene i befolkningen. Man skiller gjerne mellom 

konsekvensutredning og konsekvensvurdering 
utfra hvor grundig vurdering som blir foretatt. 
Man kan dermed si at helsekonsekvensvurdering 
er en enkel form for helsekonsekvensutredning. 
Målsetting med vurderingene er å tydeliggjøre 
helserelaterte spørsmål, og om en beslutning  
eller et tiltak vil føre til bedre eller dårligere helse 
hos befolkningen som helhet, eller deler av  
befolkningen.

Det er i fylkeskommunens interesse å gjøre seg 
erfaringer med bruk av et virkemiddel som kan 
synliggjøre hvilke virkninger politiske vedtak kan 
få for sosial ulikhet i helse. Helsekonsekvensvur-
deringer kan også bidra til å følge opp folkehel-
selovens bestemmelse om «helse i alt vi gjør».

Tre av fylkets kommuner hadde allerede før pro-
sjektet introdusert «konsekvenser for folkehelse 
og levekår» som en fast del av sine saksfremlegg, 
og hadde dermed erfaringer med enkle helse-
konsekvensvurderinger i politisk saksbehandling. 

Oppdragets rammer

Østfold fylkeskommune inviterte alle kommu-
nene i fylket til å melde interesse for deltagelse 
i prosjektet.  Prosjektet startet med et informa-
sjonsmøte den 4. september 2014, som ble brukt 
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til å informere om rammene rundt prosjektet og 
diskutere mulige innretninger. Det ble skissert tre 
nivåer for deltagelse for kommunene: 1) Utvikling 
av en sjekkliste til bruk i helsekonsekvensvurde-
ringer i politisk saksbehandling, 2) Utprøving av 
verktøy i 1-5 politiske saker, 3) En større helse-
konsekvensutredning av et prosjekt. Ni kommu-
ner deltok på informasjonsmøtet, og fem kom-
muner besluttet seg for å delta i prosjektet. Våler 
kommune ønsket å delta på nivå 1), Råde, Moss  
og Trøgstad på nivå 2), og Fredrikstad på nivå 2) 
og 3).

Sommeren 2014 inngikk Helsedirektoratet og 
Østfold fylkeskommune en avtale med Høgsko-
len i Østfold om å følgeevaluere utviklingsarbei-
det. Leveransene fra dette arbeidet er beskrevet 
nedenfor.

Prosjektet ble avsluttet med en Erfaringskonfe-
ranse i Sandefjord i juni 2015.

Organisering av prosjektet

Østfold fylkeskommune har vært eier av det 
overordnede, regionale utviklingsprosjektet. Pro-
sjektgruppen har bestått av Sara Hovden, Anni 
Skipstein og Jan Thyrhaug fra fylkeskommunen, 
og en prosjektleder fra hver deltagerkommune; 
Agnethe Weisæth fra Moss, Bent Olav Olsen fra 
Fredrikstad, Bente Rostad Hansen fra Råde, Else 
Berit Baccouche fra Trøgstad og Heidi Bye fra 
Våler, som underveis i prosjektet ble erstattet av 
Louise Larsen Dahl. I tillegg har hver kommune 
opprettet lokale prosjektgrupper.

Styret i partnerskapet Østfoldhelsa har vært sty-
ringsgruppe for prosjektet. Styret består av tre 
fylkeskommunale politikere og ordførere fra fire 
kommuner i Østfold.

Fylkeskommunens rolle har vært å tilrettelegge 
for kompetanseutvikling og erfaringsutveksling 
mellom kommunene gjennom blant annet å for-
berede og gjennomføre prosjektmøter. Fylkes-
kommunen har i samarbeid med prosjektkom-
munene definert formål og mål for prosjektet

Fylkeskommunen har rapportert til styringsgrup-
pa og Helsedirektoratet. Rapporteringen til Hel-
sedirektoratet har forgått på tre fellessamlinger 
for alle de tre erfaringsfylkene, samt et ekstra 
møte og noe e-postutveksling med prosjektets 
kontaktperson ved Helsedirektoratet. 

Kommunene har utviklet verktøy for helsekonse-
kvensvurderinger, og fire av fem kommuner har 
testet ut disse verktøyene på 1 til 3 politiske sa-
ker. Kommunene har hatt stor frihet til å forme 
prosjektet på den måte som har vært hensikts-
messig for dem, og har samtidig hatt stort ansvar 
for å gjennomføre prosjektet etter egne og felles 
målsetninger. Kommunene har beskrevet sine er-
faringer fra prosjektet i hver sin rapport.

Høgskolen i Østfold hadde i oppdrag fra Helse-
direktoratet å følgeevaluere prosjektet, og har i 
den forbindelse bidratt med tre leveranser. For 
det første har de levert en kunnskapsoppsumme-
ring som beskriver nasjonale og internasjonale 
erfaringer med enkle helsekonsekvensvurderin-
ger, samt en rapport om de erfaringene som var 
gjort innen dette området i Østfold. Høgskolen 
har også foretatt en følgeevaluering av prosjek-
tet, og har beskrevet resultatene fra dette arbei-
det i sin siste rapport. I tillegg bidrar Høgskolen 
med kompetanseheving av saksbehandlere, le-
dere og politikere innenfor folkehelse, sosial ulik-
het i helse, og helsekonsekvensvurderinger. 
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Prosjektets formål og målsetninger

Hovedformålet med prosjektet har vært å se på 
hva som skaper gode forutsetninger for enkle 
helsekonsekvensvurderinger i kommunal saks-
behandling. Med dette menes raske, skjønnsba-
serte helsekonsekvensvurderinger som i hoved-
sak gjennomføres av saksbehandler alene, eller i 
samarbeid med andre. 

Prosjektet har hatt som mål å ende opp med 
beskrivelser av mulige prosedyrer, metoder og 
verktøy for helsekonsekvensvurderinger, samt 
et opplegg for videre kompetanseoppbygging i 
kommunene. Basert på erfaringene fra prosjekt-
kommunene ønsket man å utvikle modeller og 
verktøy for helsekonsekvensvurderinger som 
kunne ha overføringsverdi til andre kommuner 
og fylkeskommuner.

Som nevnt tidligere skiller man gjerne mellom 
konsekvensutredning og konsekvensvurdering 
utfra hvor grundig vurdering som blir foretatt av 
en sak. Hovedfokuset i prosjektet har vært de en-
kle vurderingene, men man ønsket også å prøve 
ut en mer grundig utredning. Dette ble utført i 
Fredrikstad kommune, i planleggingen av tiltaket 
«Grytidlig innsats» (vedlegg 1). 

Gjennomføring av prosjektet

Før oppstart av prosjektet lagde fylkeskommu-
nen et forslag til milepælsplan, basert på tids-
frister fra Helsedirektoratet og Høgskolen i Øst-
fold. Milepælsplanen beskrev blant annet frist for 
fylkeskommunens prosjektbeskrivelse, frister for 
levering av kontrakt og prosjektbeskrivelse fra 
kommunene, tidspunkt for prosjektmøter, kom-
petanseheving og avslutningskonferanse, frist 
for valg av politiske saker, tidsrom for gjennom-

føring av helsekonsekvensvurderinger og poli-
tisk behandling, og frist for endelig rapport. Det 
ble tidlig klart at tidsrammene for prosjektet var 
svært stramme.   

Første prosjektgruppemøte ble holdt 10. okto-
ber 2014, og prosjektgruppa har holdt minst ett 
heldagsmøte per måned, hvor også Høgskolen i 
Østfold har deltatt på deler av møtet. På de før-
ste møtene ble tiden brukt til å komme frem til en 
felles forståelse av hva en helsekonsekvensvur-
dering kunne være, og hva vi ønsket å få til gjen-
nom dette prosjektet. Rolleforventninger ble av-
klart og man ble enige om hvor ofte det skulle 
være møter og hva møtene skulle inneholde. 

Allerede fra starten var det enighet om at verk-
tøyene og modellene som ble utviklet i prosjek-
tet måtte suppleres med kompetanseheving i 
kommunene for å sikre god kvalitet på helsekon-
sekvensvurderingene. Før det første prosjekt-
møtet hadde fylkeskommunen og Høgskolen i 
Østfold tatt initiativ til et seminar om helsekon-
sekvensvurderinger den 5. desember, og ut over 
dette var det felles enighet om å avvente mer 
kompetanseheving og opplæring til verktøyene 
var ferdig utviklet. 

Store deler av prosjektmøtene høsten 2014 gikk 
med på å diskutere hvilke verktøy det var behov 
for, for å gjennomføre gode helsekonsekvensvur-
deringer. Vi startet med å diskutere utformingen 
av et saksbehandlerverktøy som kunne trigge 
refleksjoner rundt mulige konsekvenser av en 
politisk sak. Hvordan kunne denne typen verktøy 
se ut? Hva kunne være generelt, og hva måtte 
tilpasses de ulike fagområdene? Hvilket detaljni-
vå burde spørsmålene legge seg på? Hvordan 
ønsket man at saksbehandlers beskrivelse av hel-
sekonsekvensvurderinger skulle se ut i saksfrem-
legget? 
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Den 5. desember 2014 arrangerte Høgskolen  
i Østfold og prosjektgruppa et seminar som  
rettet seg mot alle de 18 kommunene i fylket. 
Tema for seminaret var helsekonsekvensvurde-
ringer, og følgeevalueringsgruppa stod for det 
faglige innholdet. Høgskolen la frem kunnskap 
om internasjonale erfaringer med helsekon-
sekvensvurderinger sett i sammenheng med 
utviklingstrekk i offentlig sektor, samt presenter-
te en gjennomgang av erfaringer med helsekon-
sekvensvurderinger i Moss, Fredrikstad og Råde 
kommune. Seminaret hadde over 40 deltagere 
fra 8 kommuner, Høgskolen i Østfold, Helse- 
direktoratet, Vestfold fylkeskommune og  
Østfold fylkeskommune. Både politiske og admi-
nistrative ledere var tungt representert. Semina-
ret ble avsluttet med en paneldebatt, og det var 
stort engasjement blant deltagerne i salen. 

På nyåret 2015 var tema i prosjektgruppa verktøy. 
Det nærmet seg gjennomføringen av helsekon-
sekvensvurderingene, og kommunene trengte 
et saksbehandlerverktøy å presentere for de ak-
tuelle saksbehandlere. Det ble brukt mye tid på 
å diskutere hvordan denne typen verktøy burde 
se ut, og hvordan det burde brukes. Fredrikstad 
kommune fant et verktøy fra Wales som de til-
passet og brukte som utgangspunkt for sine 
helsekonsekvensvurderinger. Verktøyet ble pre-
sentert og diskutert i prosjektgruppa, og også 
Trøgstad valgte dette som utgangspunkt. Moss 
valgte derimot å ta utgangspunkt i et enkelt 
skjema som ble lagt frem i Erfaringsoppsumme-
ringen, mens Råde valgte å ikke låse seg til ett 
skjema, men basere vurderingene på innspill fra 
diskusjonene i prosjektgruppa. Våler kommune 
utviklet et verktøy basert på sjekklisten fra Helse-
direktoratet, men testet det ikke ut på konkrete 
saker i kommunen i løpet av prosjektperioden. 
Disse saksbehandlerverktøyene vil bli nærmere 
presentert i neste kapittel.

Helsekonsekvensvurderingene ble gjennomført 
i perioden fra januar 2015 til mars 2015. De fire 
kommunene valgte noe ulike metoder for gjen-
nomføringen. Vurderingene ble gjennomført av 
saksbehandler eller folkehelsekoordinator alene, 
av saksbehandler i samarbeid med folkehelseko-
ordinator, og i et større tverrfaglig møte. Gjen-
nomføringen av helsekonsekvensvurderingene 
er nærmere beskrevet i kommunenes egne rap-
porter.

Sakene fra de fire kommunene ble politisk be-
handlet i tidsrommet 26.02.15 til 23.03.15. Peri-
oden fra mars 2015 til juni 2015 har blitt brukt til 
oppsummering og refleksjoner, videreutvikling 
av verktøy, samt rapportskriving og forberedelse 
til Erfaringskonferansen. 

Erfaringskonferansen

Prosjektgruppa gjennomførte tre parallellsesjo-
ner på Erfaringskonferansen i Sandefjord den 15. 
og 16. juni 2015: 

Østfold I var en workshop hvor man skulle prøve 
ut metoder og verktøy for helsekonsekvensvur-
deringer. Det ble blant annet diskutert hvordan 
man kan sikre god kvalitet på raske helsekonse-
kvensvurderinger, og hvilke saker som bør helse-
konsekvensvurderes. Først gjorde man to ulike 
oppgaver som handlet om hva en helsekonse-
kvensvurdering bør inneholde, for deretter å 
plassere ulike saker på aksen vanskelig – lett, og 
relevant – ikke relevant. Deltagerne ble delt inn i 
tre grupper som fikk utdelt ulike saksbehandler-
verktøy (hentet fra Moss, Fredrikstad, og Våler). 
Alle fikk presentert en sak fra Råde som de skulle 
vurderer med de respektive saksbehandlerverk-
tøyene. Til slutt ble vurderingene presentert og 
det ble diskutert litt rundt skjemaet og hvordan 
de var å bruke. 
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Østfold II omhandlet implementering av hel-
sekonsekvensvurderinger i kommunal saksbe-
handling i Trøgstad, sett både fra kommunens 
og Høgskolens ståsted. Kommunen beskrev 
utfordringer som hadde oppstått i prosessen, 
blant annet i forhold til å overbevise kollegaer fra 
andre fagområder om hvorfor helsekonsekven-
svurderingen var nyttig. Høgskolen knyttet dette 
opp til ulike organisatoriske faktorer som det er 
en fordel å være klar over i implementeringen av 
helsekonsekvensvurderinger. Innledningen ble 
etterfulgt av en diskusjon. 

Østfold III var en presentasjon av internasjona-
le erfaringer med helsekonsekvensutredninger 
sett i sammenheng med utviklingstrekk i offent-
lig sektor. Høgskolen la frem hovedfunnene fra 
kunnskapsoppsummeringen, etterfulgt av en 
diskusjon.

Beskrivelser av verktøyene

I løpet av prosjektperioden har prosjektgruppen 
jobbet med å utvikle saksbehandlerverktøy, et 
flytskjema, og et utgangspunkt for en enkel vei-
leder. Dette kapittelet inneholder en beskrivelse 
av disse verktøyene, som vil bli videre vurdert og 
diskutert i neste kapittel. 

Saksbehandlerverktøy

Det verktøyet prosjektgruppa har brukt mest tid 
på å diskutere, er saksbehandlerverktøyet. Som 
tidligere nevnt hadde Moss, Fredrikstad og Råde 
allerede før prosjektet innført et fast punkt i saks-
malen hvor saksbehandler skulle beskrive konse-
kvenser for folkehelse og levekår. Det var derimot 
jobbet lite med prosedyrene rundt dette, og det 
var bare Moss som hadde utviklet et tilhørende 
verktøy, i form av en sjekkliste med punkter som 
skulle være til hjelp for å trigge refleksjoner hos 
saksbehandler. 

I starten av prosjektet var det håp om å finne et 
saksbehandlerverktøy som egnet seg i gjennom-
føringen av enkle, skjønnsbaserte vurderinger, 

og som dermed alle kommunene enkelt kunne 
tilpasse til sine forhold, og teste ut. Kunnskaps-
oppsummeringen beskriver at et sånt ferdig 
utviklet konsept innen enkle helsekonsekven-
svurderinger ikke finnes. Fredrikstad kommune 
valgte derfor å ta utgangspunkt i et verktøy som 
var utviklet i Wales, og gjøre visse tilpasninger av 
dette. Moss kommune valgte å ta utgangspunkt 
i et enkelt skjema utarbeidet av forfatterne bak 
Erfaringsoppsummeringen, som skulle brukes i 
kombinasjon med egen sjekkliste. Våler utviklet 
et verktøy med utgangspunkt i Helsedirektora-
tets sjekkliste. Dette verktøyet ble kun testet ut 
i workshopen ved Erfaringskonferansen, og ikke 
i forbindelse med politiske saker i kommunen. 
Prosjektgruppa endte dermed opp med tre ulike 
saksbehandlerverktøy: Mossevarianten (vedlegg 
2), Fredrikstadvarianten (vedlegg 3), og Vålerva-
rianten (vedlegg 4). Trøgstad tok utgangspunkt 
i Fredrikstadvarianten, og foretok noen små 
endringer på denne (vedlegg 5), mens Råde lot 
seg inspirere av samtlige verktøy, uten å skriftlig 
gjøre dette (vedlegg 6).

Flere av kommunene har involvert saksbehand-
lere i utforming av saksbehandlerverktøyene. I 
Moss tok folkehelsekoordinator med seg verk-
tøyet som var foreslått i Erfaringsoppsumme-
ringen i møte med to saksbehandlere, hvor det 
i samarbeid ble gjort tilpasninger og endringer. 
Innspillene fra saksbehandlerne handlet i ho-
vedsak om at verktøyet burde være så enkelt og 
kortfattet som mulig.

Mossevarianten består av et skjema med over-
skriftene «fysiske helsekonsekvenser», «psykiske 
helsekonsekvenser» og «sosiale helsekonsekven-
ser». Som tidligere nevnt hadde Moss allerede 
før prosjektet tatt i bruk en sjekkliste for å trigge 
aktuelle refleksjoner hos saksbehandler. Disse 
refleksjonene skal plasseres under de tre over-
skriftene. I tillegg skal saksbehandler uttale seg 
om hvorvidt hele befolkningen vil bli berørt likt 
av beslutningen. Avslutningsvis skal saksbehand-
ler komme med en samlet vurdering av om hel-
sekonsekvensene er betydelige og sannsynlige.  
I de utprøvde sakene, har Moss valgt å lime det-
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te skjema inn i saksfremlegget, for å synliggjøre 
saksbehandlers vurdering for politikerne.

Verktøyet fra Fredrikstad er betydelig mer omfat-
tende enn det som ble testet ut i Moss. Første 
side inneholder en beskrivelse av verktøyet, hva 
som er formålet med vurderingen, hvem som er 
målgruppen og hvordan verktøyet skal brukes. 
Deretter følger en matrise som tar for seg hvor-
vidt saken vil påvirke ulike livsstilsfaktorer, sosiale 
miljøfaktorer og fysiske forhold, både negativt 
og positivt, og fordelingen av disse konsekven-
sene i befolkningen. Saksbehandler har også 
mulighet til å krysse av for «ikke relevant». På sis-
te side skal de viktigste konsekvensene trekkes 
fram, i en slags oppsummering. Saksbehandler 
får avslutningsvis spørsmålet om konsekvensene 
kan være så store eller sammensatte at de tren-
ger et tverrfaglig utredningsmøte. Dersom saks-
behandler svarer ja på dette, er tanken at det vil 
utløse en noe mer omfattende utredning, som 
for delprosjektet «Grytidlig innsats». 

Verktøyet fra Trøgstad er bygd opp på samme 
måte som Fredrikstadmodellen, men mangler et 
eget punkt for fordelingsaspektet. Derimot inne-
holder verktøyet punkter som omhandler konse-
kvenser for klima og økonomi.

Det mest omfattede verktøyet er utviklet av Vå-
ler. Våler har tatt utgangspunkt i sjekklisten fra 
Helsedirektoratet, men endret overskriftene slik 
at de sammenfaller med veilederen for helseo-
versiktsdokumentet. Under hver overskrift følger 
konkrete spørsmål. Også Vålers verktøy innleder 
med en forklaring av formål, målgruppe, beskri-
velse av hvordan verktøyet bør brukes og et opp-
summerende felt til slutt.

Hvordan resultatet av en helsekonsekvensvurde-
ring kommer til uttrykk i den politiske saken vari-
erer fra kommune til kommune. Prosjektgruppen 
har hatt en del diskusjoner rundt hva som skal stå 
i saken, hvor omfattende det skal være, og om 
saksbehandlerverktøyet (skjema eller tabell) skal 
være utfylt og ligge som et vedlegg til den poli-
tiske saken. Prosjektgruppen har ikke konkludert 

med at en løsning er mer hensiktsmessig enn en 
annen. Hvordan man løser dette er opp til den 
enkelte kommune. Som et minimum bør man i 
hvert fall ha et punkt i saksmalen som sier noe 
om det er utført en helsekonsekvensvurdering 
eller ikke, og hva som eventuelt er konklusjonen 
eller sammenfatningen av denne. 

Prosjektleder har gjort noen små endringer på 
saksbehandlerverktøyet fra Fredrikstad, og lagt 
dette ved som et utgangspunkt for videre tilpas-
ning og utvikling i de enkelte kommunene (ved-
legg 7). Dette verktøyet er valgt fordi det ligger 
i midten av de to andre verktøyene i forhold til 
omfang, fordi det er tydelig på fordelingsaspek-
tet, og fordi det stiller spørsmål om saken er så 
sammensatt eller omfattende at det bør foretas 
en større utredning.

Flytskjema

Flytskjema (vedlegg 8) er en enkel illustrasjon av 
saksbehandlers vurdering av hvorvidt en sak bør 
helsekonsekvensvurderes eller ikke. Skjema kan 
også være til hjelp dersom denne vurderingen 
tas av flere, for eksempel i et møte. I faglitteratu-
ren innen helsekonsekvensutredninger er det ut-
arbeidet flytskjema som er langt mer omfattende 
enn dette, og som i tillegg tar for seg administra-
sjonens oppgaver med gjennomføring, kontroll, 
evaluering og rapportering. Flytskjema som er 
utviklet i dette prosjektet er avgrenset til å kun 
omhandle den første fasen av denne prosessen. 

Det første steget i denne fasen er å ta stilling til 
om saken har vesentlige konsekvenser for leve-
kår og folkehelse. Her gir vi saksbehandler mu-
lighet til å si nei, og dermed slippe å gjennomgå 
prosedyren med saksbehandlerverktøyet. Dette 
kan for eksempel være aktuelt i saker hvor saks-
behandler basert på tidligere erfaring eller kunn-
skap kan si med sikkerhet ikke har betydelige 
og sannsynlige konsekvenser for folkehelse og 
levekår. Det kan også tenke seg at enkelte kom-
muner ønsker å utvikle retningslinjer rundt hvilke 
saker som bør helsekonsekvensvurderes og ikke. 
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Dersom saksbehandler tenker at saken kan ha 
helsekonsekvenser, eller er usikker på om den 
kan ha det, foretar saksbehandler en enkel hel-
sekonsekvensvurdering, ved hjelp av verktøyet. 
Dersom saksbehandler har vanskeligheter med 
å besvare spørsmålene i sjekklisten på grunn av 
manglende kunnskap, må saksbehandler inn-
hente den nødvendig kunnskapen. Dette er alle-
rede en etablert rutine, gjennom fullført saksbe-
handling, men vi har også utviklet en skisse på en 
enkel veileder som kan gi ekstra støtte (vedlegg 
9). I visse tilfeller kan det å hente inn kunnskap 
være en så omfattende prosess at vurderingen 
går over til en utredning, som ved prosjektet 
«Grytidlig innsats». 

I kunnskapsoppsummeringen fra Høgskolen 
i Østfold beskrives de vanlige fasene i en hel-
sekonsekvensutredning som forundersøkelse, 
utredning, rapportering og offentlig høring, poli-
tisk vurdering, og gjennomføring og overvåking. 
Forundersøkelsen det refereres til i den sammen-
hengen er en vurdering basert på tilgjengelig in-
formasjon og saksbehandlers erfaring og skjønn. 
Denne forundersøkelsen er i stor grad overlap-

pende med det som i dette prosjektet blir omtalt 
som de enkle, skjønnsbaserte helsekonsekven-
svurderingene. Dette prosjektet har dermed sitt 
hovedfokus på det som i faglitteraturen omtales 
som forundersøkelse, mens utredningen gjen-
speiler en mer omfattende gjennomgang som 
prosjektgruppa opplever bare er nødvendig i 
visse, sammensatte saker (som ved tiltaket «Gry-
tidlig innsats»). Prosjektet introduserer dermed 
en ny fase innledningsvis i prosessen, som be-
skrevet i punkt 1 i flytskjema. For prosjektgruppa 
har det vært naturlig å omtale denne fasen som 
forundersøkelsen, og det er også slik dette be-
grepet vil bli brukt senere i rapporten.

Veilederen

Basert på innspill fra prosjektkommunene har 
prosjektleder utviklet en skisse på en veileder 
til saksbehandlerverktøyet. Prosjektkommunene 
har erfart at det i noen tilfeller kan være behov 
for veiledningsmateriale som inneholder infor-
masjon om hvor man kan innhente ytterligere 
kunnskap, og hvem i organisasjonen man kan 
diskutere en sak med. Veilederen består så langt 
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kun av en tabell over mulige påvirkningsfaktorer, 
hvor hver enkelt kommune kan fylle inn relevan-
te kilder og ressurspersoner i kommunen. Det 
må tas stilling til om veilederen skal være felles 
for alle ansatte i organisasjonen, eller tilpasses 
behovene innen ulike fagområder. Det vil sann-
synligvis også bli behov for å utvikle denne vei-
lederen videre, for eksempel ved å legge inn be-
skrivelser av hvordan en noe større utredning kan 
gjennomføres.

Resultater og refleksjoner

Hovedformålet med prosjektet har vært å se 
nærmere på hva som skaper gode forutsetnin-
ger for gjennomføringen av helsekonsekvensvur-
deringer i kommunal saksbehandling, med ho-
vedvekt på det som har overføringsverdi til andre 
kommuner. Gjennom utprøving av verktøy i fire 
av prosjektkommunene, lange diskusjoner in-
ternt i kommunene og i prosjektgruppa, og med 
utgangspunkt i tilbakemeldinger fra parallellse-

sjonene ved Erfaringskonferansen, har vi forsøkt 
å systematisere våre erfaringer i en figur (figur 1). 
Under figuren følger en beskrivelse av disse erfa-
ringene, av problemstillinger vi fortsatt står oven-
for, og noen tanker om hvordan man kan arbeide 
videre med erfaringene fra prosjektet.

Eierskap

Hvis man ønsker å lykkes med helsekonsekven-
svurderinger i en kommune er det helt avgjøren-
de at den som skal utføre vurderingen opplever 
eierskap til prosessen. For hva er det egentlig 
som motiverer saksbehandlere til å sette av tid til 
å gjennomføre en vurdering av helsekonsekven-
ser? For det første må saksbehandleren forstå at 
det handler om mye mer enn helse i begrepets 
smale forstand. Man må sørge for en bevissthet 
og forståelse av hvordan folkehelse og levekår er 
relatert til den enkeltes fagområde, og hvordan 
en helsekonsekvensvurdering er med på å heve 
kvaliteten i arbeidet. Her spiller kommunikasjon 

Figur 1. Erfaringer fra prosjektet
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en avgjørende rolle. Flere av prosjektkommune-
ne har gått bort fra begrepet «helsekonsekven-
svurderinger», og kaller det heller «konsekven-
ser for folkehelse og levekår». Det har vist seg å 
være en fordel å «snakke de andres språk» sånn 
at vurderingene kan oppleves som relevante og 
nyttige. For det tredje er saksbehandlers mulig-
het til å påvirke prosessen viktig for å skape ei-
erskapsfølelse, og dermed også velvilje. Dette 
kan gjøres ved å involvere og lytte til de ulike 
fagområdene i utviklingen av verktøy, og gi dem 
frihet og tillit til å velge metoder og prosedyrer 
som gir mening for dem. 

Kunnskap

For at en saksbehandler skal gjennomføre en god 
helsekonsekvensvurdering er det også nødven-
dig med kunnskap. Folkehelse er et komplekst 
område der både fysiske, psykiske og sosiale 
faktorer påvirker, og hvor også konteksten spiller 
en sentral rolle. Det er krevende for en saksbe-
handler fra et annet fagområde å ha god oversikt 
over disse faktorene, og i denne sammenhengen 
kan kunnskap også bety kunnskap om hvor man 
kan lete, eller hvem man kan involvere. Uansett 
tenker vi at det er en fordel med en generell 
innføring i folkehelse, og innsikt om hva som er 
med på å skape og redusere sosial ulikhet i helse. 
Prosjektdeltagerne fra kommunene opplever det 
som viktig med kompetanseheving blant både 
saksbehandlerne, administrative ledere og poli-
tiske ledere. 

En helsekonsekvensvurdering bygger også i stor 
grad på innholdet i saksdokumentene. Dersom vi 
ønsker å forbedre kvaliteten på vurderingene, er 
det ikke bare saksbehandlers kunnskap som må 
styrkes, men også kunnskapen til de som leverer 
grunnlagsdokumentene. En måte å bedre kvali-
teten på helsekonsekvensvurderingene kan være 
å kreve at konsulentfirma som utarbeider regule-
ringssaker også ivaretar folkehelseperspektivet.

Verktøy

Som tidligere nevnt kan det være nyttig for saks-
behandleren å ha tilgang til et verktøy som trig-
ger relevante refleksjoner. Det er disse saksbe-
handlerverktøyene som prosjektgruppa har hatt 
mest fokus på i prosjektet. I utforming av disse 
verktøyene har prosjektgruppa stått ovenfor en 
rekke problemstillinger. Er det mulig å utarbei-
de ett verktøy som dekker alle fagområdene i en 
kommune uten at det blir for omfattende? Eller 
bør det alternativt utvikles ulike saksbehandler-
verktøy for de ulike fagområdene? Et alternativ 
er å beholde en del av verktøyet generelt, med 
tilhørende moduler for de ulike fagområdene. 
Det har blitt mange diskusjoner rundt hvilket 
detaljnivå spørsmålene skal ligge på, og her er 
det ikke nødvendigvis enighet i prosjektgrup-
pa. Verktøyet må legge opp til en prosess som 
er enkel nok til å gjennomføres i en travel hver-
dag, uten at det går på bekostning av faglighet 
og kvalitet. Hvor dette balansepunktet ligger 
kan være forskjellig fra kommune til kommune, 
fra fagområde til fagområde, og sannsynligvis 
også fra person til person. Med den begrensede 
tidsrammen for prosjektet har man ikke fått nok 
erfaringer til å konkludere på dette punktet, men 
vi vil igjen understreke viktigheten av å involve-
re de som faktisk skal bruke verktøyene i denne 
prosessen. 

Det er også en utfordring å utforme et saksbe-
handlerverktøy som egner seg til en rekke uli-
ke type saker, som planer, tiltak og enkeltsaker. 
Bredden i sakene som kommunene jobber med 
er stor. I prosjektet opplevde man særlig forskjel-
len på å vurdere en plan versus et enkelt tiltak. 
Skal man helsekonsekvensvurdere en plan må 
man ta stilling til om det er planens overordnede 
mål som skal helsekonsekvensvurderes og om 
man skal vurdere enkelttiltak i planen etter hvert 
som de skal iverksettes, eller om man skal foreta 
en grundigere vurdering av hele planen ved før-
ste anledning. 
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Basert på erfaring fra dette prosjektet kan en løs-
ning kanskje være et digitalt flytskjema. Et slikt 
skjema vil kunne dekke ulike type saker og rele-
vante spørsmål innen kommunenes ulike fagom-
råder, uten å fremstå som overveldende. Man vil 
også kunne legge inn hjelpeknapper og linker 
for mer informasjon.

Et sentralt spørsmål er også hvilke saker som skal 
helsekonsekvensvurderes. Noen kommuner har 
politiske vedtak på at konsekvenser for folke-
helse og levekår skal vurderes i alle saker, men 
i noen tilfeller kan det være tilstrekkelig med en 
forundersøkelse. Basert på erfaringene i prosjek-
tet anbefales det at hver enkelt kommune utar-
beider noen retningslinjer rundt dette. 

Kontekst

Som tidligere nevnt har prosjektet hatt hovedfo-
kus på saksbehandlernivå, men det er selvsagt 
også en rekke kontekstuelle faktorer som påvir-
ker gjennomføringen av helsekonsekvensvur-
deringer. Kommunens organisering og organi-
sasjonskultur er avgjørende, og påvirker blant 
annet hvem det oppleves naturlig å samarbeide 
og rådføre seg med, hvorvidt helsekonsekven-
svurderingene etterspørres og prioriteres, og 
ikke minst om ledelsen setter av nok tid til at 
saksbehandler skal få gjennomført vurderinge-
ne på en god måte. Dette henger også sammen 
med hvor godt beslutningen om å gjennomføre 
helsekonsekvensvurderinger er forankret, både 
administrativt og politisk. 

I noen kommuner eksisterer det allerede en mø-
testruktur som egner seg til gjennomføringen av 
forundersøkelser og enkle helsekonsekvensvur-
deringer. Flere kommuner i prosjektet opplever 
det som en fordel å koble prosedyrer for helse-
konsekvensvurderinger til disse møtene, og til 
kommunens kvalitetssystem forøvrig. 

Avslutning

Veien videre

Alle kommunene som har deltatt i prosjektet øn-
sker å videreføre arbeidet med helsekonsekven-
svurderinger. Flere av kommunene har besluttet 
å teste ut sine verktøy systematisk over en lengre 
periode, for så å gjennomføre en evaluering. Det 
er ønskelig at denne evalueringen utføres av et 
forskningsmiljø, for å få en objektiv beskrivelse 
av effekten. Kommunene ønsker svar på hvor-
dan saksbehandlerne opplever verktøyene, om 
de trigger relevante refleksjoner uten å opple-
ves som overveldende, om helsekonsekvensvur-
deringene i det hele tatt blir gjennomført på en 
god måte, og hvordan politikerne påvirkes av de 
vurderingene som er beskrevet i saksfremlegget. 

Flere av kommunene har gitt uttrykk for at de 
ønsker å fortsette samarbeidet med resten av 
prosjektgruppa, for eksempel ved å møtes 2 til 
3 ganger i året. Det er avtalt at fylkeskommunen 
innkaller til et møte i september 2015 for å eva-
luere prosjektet og diskutere videre samarbeid. 
I løpet av høsten 2015 planlegges det også å 
starte opp implementeringen av helsekonse-
kvensvurderinger i saksbehandlingen i Østfold 
fylkeskommune.

Som tidligere nevnt opplever prosjektgruppa at 
bevissthet og kunnskap om folkehelse og sosial 
ulikhet i helse er en forutsetning for at helsekon-
sekvensvurderingene blir prioritert og at kvalite-
ten på vurderingene blir god. Kommunene får 
overført kr 30 000 hver for kompetanseheving 
lokalt. Høgskolen i Østfold har sagt seg villige 
til å utarbeide et opplegg som kan egne seg i 
denne sammenhengen. Det kan også bli aktuelt 
å utvikle en opplæringspakke, bestående av vi-
deosnutter og øvelser, som kan benyttes i opp-
læringen av politikere og administrasjonen.
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Språk og kommunikasjon har vært et gjentagen-
de tema i prosjektgruppa, og ble også tatt opp 
på Erfaringskonferansen som en barriere for å 
lykkes med folkehelsearbeidet. Denne erfaringen 
kan være relevant både i forhold til kompetanse-
hevingen i kommunene og generelt i forhold til 
implementeringen av helsekonsekvensvurderin-
ger. Dersom man ønsker å nå ut til ulike fagområ-
der i kommunen, og få administrativt ansatte og 
politikere til å forstå hvorfor det er viktig å gjen-
nomføre disse vurderingene, må man snakke de-
res språk. Man må kommunisere på en måte som 
gjør at ansatte ved de ulike fagområdene ser 
hvordan helsekonsekvensvurderinger kan bidra 
til å øke kvaliteten på deres arbeid, istedenfor å 
bli en ekstra belastning. Dette kan blant annet 
gjøres ved å skape bevissthet rundt sammen-
hengen mellom vellykket samfunnsutvikling og 
befolkningens helse. Dette er noe prosjektdelta-
gerne vil fokusere på i det videre arbeidet med 
helsekonsekvensvurderinger. 

Avsluttende betraktninger

Gjennom helsekonsekvensutredningen av «Gry-
tidlig innsats» har Fredrikstad gjort seg erfaringer 
med en noe større utredning som kan ha overfø-
ringsverdi til ulike områder. 

Formålet med kommuneloven er å legge forhol-
dene til rette for et funksjonsdyktig folkestyre, 
og en rasjonell og effektiv forvaltning av felles-
interesser for en bærekraftig utvikling. En viktig 
dimensjon ved bærekraftig utvikling er arbeid 
for å sikre en sosial bærekraft. Helsekonsekvens-
utredninger er et verktøy som har den samme 
intensjonen; 
å bidra til å redusere sosial ulikhet i helse. 

Helsekonsekvensutredninger kan sees i sam-
menheng med folkehelselovens bestemmelser 
om helseovervåking, der kommunen nå er på-
lagt å ha nødvendig oversikt over helsetilstan-
den i befolkningen og de positive og negative 
faktorene som kan virke inn på denne. Oversik-
ten skal blant annet baseres på kunnskap om fak-

torer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn 
som kan ha innvirkning på befolkningens helse. 
Den skal også vurdere konsekvenser og årsaks-
forhold. Kommunen skal i dette arbeidet særlig 
være oppmerksom på trekk ved utviklingen som 
kan skape eller opprettholde sosiale eller helse-
messige problemer eller sosiale helseforskjeller. 
Vi mener det i mange kommuner er en stor ri-
siko for at disse oversiktene vil være basert på 
registerdata, som ofte peker på et samfunns pro-
blemer og ikke potensial. Internasjonale, frem-
tredende fagmiljøer argumenterer derimot for 
at innsats for å redusere sosial ulikhet i helse må 
vektlegge de ressurser som tross alt finnes i nær-
miljøene.

Helsekonsekvensutredninger kan være et verk-
tøy for å involvere befolkningen i for eksempel 
å evaluere kommunale satsninger med sikte på 
forbedringer. Hvis dette resulterer i data som kan 
inngå i kommunens helseoversikt, som skal leg-
ges til grunn og helst drøftes i forbindelse med 
kommunal planstrategi, har man funnet en ar-
beidsmåte som kan bidra til at læring i samspillet 
mellom kommuneorganisasjon og sivilsamfunn 
settes i system.

I forbindelse med arbeidet med kunnskapsopp-
summeringen førte også Høgskolen i Østfold 
diskusjoner med Kommunal- og moderniserings-
departementet for å avklare hvordan plan- og 
bygningsloven skal forstås som overordnet plan-
lov for folkehelsearbeidet. Høgskolen reiste al-
ternative måter å tolke lovens bestemmelser om 
konsekvensutredninger på, som departementet 
delte. Vi vil oppfordre nasjonale myndigheter 
til å avklare hvilke konsekvenser dette kan få for 
samfunnsplanleggingen og arbeid med konse-
kvensutredninger, og dermed også betydningen 
dette kan få for arbeidet med å redusere sosial 
ulikhet i helse.
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