
SPØRREUNDERSØKELSE OM FOLKEHELSEARBEID I XXX KOMMUNE 
Du er blitt valgt ut til å delta i en intern evaluering av folkehelsearbeidet i XXX kommune. 
Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Østfoldhelsa som har laget spørsmålene. Den 
tekniske delen av undersøkelsen ivaretas av Högskolan Väst. Syv kommuner i Østfold har 
takket ja til tilbudet. Skjemaet består av 27 spørsmål og vil ta cirka 20 – 30 minutter å fylle ut, 
avhengig av hvor mye du har tenkt gjennom problemstillingene på forhånd.. Hvis du bare 
fyller ut deler av skjemaet og avbryter prosessen, risikerer du at det du så langt har fylt ut 
slettes. Vi anbefaler derfor at du besvarer hele skjemaet på en gang. 
 
Det stilles ikke spørsmål i undersøkelsen om ditt kjønn, din funksjon og lignende. Dette er 
gjort for å tilstrebe størst mulig grad av anonymitet. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at det 
er et lite utvalg i undersøkelsen, og vi garanterer derfor ikke full anonymitet. Imidlertid er 
spørsmålene av en slik karakter at det forhåpentligvis ikke oppleves som betenkelig å svare 
på dem. 
 
Resultatene fra undersøkelsen i XXX kommune sendes utelukkende til rådmannen i din 
kommune. Han/hun vurderer selv hvordan rapporten evt. skal brukes og formidles internt. 
Selv ikke Østfoldhelsa, som har finansiert undersøkelsen, mottar disse svarene.  
 
De samlede svarene fra de syv kommunene som deltar vil derimot bli sammenstilt i en 
fylkesrapport som blir offentliggjort.  
 
Undersøkelsen er blant annet ment som et hjelpemiddel i arbeidet for å imøtekomme 
forsterkede krav til kommunene innenfor folkehelsefeltet. Herunder vises til forsterket 
lovforankring i plan- og bygningsloven hva gjelder forebyggende og helsefremmende arbeid, 
samt den kommende folkehelseloven og helse- og omsorgsloven. I tillegg er det forsøkt å 
innarbeide spørsmål som også er relevant i forhold til den forebyggende delen av 
Samhandlingsreformen. 
 
 
Sosiale ulikheter i helse 
 
1. Ta stilling til følgende påstander om kommunens arbeid for å redusere sosiale 
helseforskjeller. 
 
Svaralternativer: Enig / delvis enig / uenig / ingen mening. 
 
Vår kommune har strategier for å utjevne sosiale helseforskjeller 
Vår kommune har tydelige mål som vi skal oppnå i arbeidet for å utjevne sosiale 
helseforskjeller 
Vår kommune har god nok kompetanse til å arbeide for å utjevne sosiale helseforskjeller 
Vår kommunes tjenesteyting når ressurssvake grupper og enkeltindivider på en god måte 
Kommunens arbeidsgiverpolitikk har fokus på å utjevne helseforskjeller blant de offentlige 
ansatte. 
 
2. Har kommunen gode strategier for å imøtekomme utfordringer i forhold til innvandrere? 
 
Ja 
Nei 
Vet ikke 
 

 
Samhandlingsreformen 
 



3. A. Vi har god nok kompetanse i vår organisasjon til å imøtekomme 
samhandlingsreformens forebyggende del.   
 
Ja 
Nei 
Vet ikke 
 
 
3 B. Hvis man svarer nei: På hvilke områder har dere behov for mer kompetanse? 
 
Folkehelsekompetanse   
Prosjektstyring 
Organisasjon og ledelse 
Samfunnsmedisin 
Samfunnsplanlegging 
Annet: Skriv inn i tekstboksen for å forklare nærmere hva du mener. 
 
4. List opp det du mener er de viktigste utfordringene din organisasjon står overfor i arbeidet 
for å gjøre den forebyggende delen av samhandlingsreformen vellykket.  
 
Her må det være en tekstboks de kan skrive inn i. 
Det må også være en avkrysningsboks med alternativet: ”Ingen mening”. 
 
 
5. Ta stilling til følgende påstander om kommunehelsetjenesten 
  
Svaralternativer: Enig / delvis enig / uenig / ingen mening. 
 
Kommunehelsetjenesten i min kommune er flinke til engasjere seg i andre deler av 
organisasjonen for å nå sine mål. 
 
Kommunehelsetjenesten i min kommune er flinke med å bidra med sin helsekompetanse 
overfor andre sektorer som behøver bistand i det forebyggende og helsefremmende 
arbeidet. 
 
Kommunehelsetjenesten i min kommune påpeker eventuelle helsekonsekvenser av viktige 
planer og prosjekter. 
 
Kommunehelsetjenesten i min kommune engasjerer seg i samfunnsutviklingen. 
 
Våre fastleger er flinke til å prioritere forebyggende og helsefremmende arbeid. 
 
 
 
 
Organisering, struktur og forankring: 
 
6. Hvordan vil du beskrive arbeidsmåten i kommunen vår innenfor folkehelse? 
 
Folkehelsearbeidet er basert på kartlegging av helsetilstand i befolkningen 
Folkehelsearbeidet er forankret på en god måte i kommuneplanen og/eller planprogrammet. 
Folkehelsearbeidet har en tydelig plass i økonomiplan / budsjett 
Det er utarbeidet årlige drifts- og aktivitetsplaner for folkehelsearbeidet som følger opp 
overordnede kommunale planer  



Det er etablert gode rapporteringsrutiner på folkehelsearbeidet til kommunens administrative 
ledelse. 
Det er etablert gode rapporteringsrutiner til politikerne. 
 
 
Alternativer: 
I stor grad / I middels grad / I liten grad / ingen mening 
 
 
7. I hvilken grad vil du si at følgende områder fokuserer på forebyggende og 
helsefremmende arbeid på en god måte: 
 
Alternativer: 
I stor grad / I middels grad / I liten grad / ingen mening 
 

• Skole 
• Bibliotek 
• Barnehager 
• Personal 
• Kultur 
• Plan 
• Teknisk / samferdsel 
• Miljø 
• Næring 
• Helsestasjon 
• Helsestasjon for ungdom 
• Skolehelsetjenesten 
• Fastleger 
• Sykehjem og hjemmebaserte tjenester 
• Miljørettet helsevern 
• Kommunehelsetjenesten for øvrig 
• Psykiatri og rus 
• Sosial 
• Det kommunale barnevernet 

 
 
Mål og visjoner 
 
8. Har kommunen en god visjon? 
 
Ja 
Kommunen har ingen visjon 
Kommunen har en visjon, men den er ikke god 
Vet ikke 
 
Hvis ja:  
 
9. Er visjonen relevant for folkehelsearbeidet? 
 
Kryss av for det som føles mest riktig for deg 
Ja  
Nei 
Vet ikke 
 



10. Hvilket kjennskap har du til overordnede målsettinger/strategier for folkehelsearbeidet i 
vår kommune? 
 
Alternativer: 
 
Kjenner de godt 
Kjenner noe til dem 
Kjenner de dårlig 
Det er ikke utarbeidet overordnede målsettinger / strategier 
Ingen mening 
 
11. Hvordan vurderer du prosessen med å avklare mål- og strategier for kommunens 
folkehelsearbeid? 
 
Det var en klar og ryddig prosess 
Prosessen kunne ha vært klarere 
Det var en dårlig prosess  
Jeg kjenner ikke til at det er gjennomført en prosess 
Ingen mening 
 
 
Politikk 
12. Hvordan vurderer du følgende påstander omkring folkehelse og politikk 
 
Alternativer: I stor grad / I middels grad / I liten grad / Vet ikke 
 
I hvilken grad vil du si at det er viktig at politikerne øver stor innflytelse på folkehelsearbeidet 
I hvilken grad syns du at folkehelsearbeidet i vår kommune er politisk styrt? 
I hvilken grad bør folkehelsearbeidet høyre opp på den politiske dagsorden i:    

- kommunestyret / bystyret 
- i andre politiske komiteer i kommunen 
- i regionrådet 

 
 
Om folkehelsekoordinators funksjon og rolle. 
 
13. Hva er de viktigste oppgavene å tillegge en folkehelsekoordinator (uavhengig av 
stillingsstørrelsen i din kommune)? (Kryss av for de 3 viktigste områdene). 
 
• Kompetanseoppbygging i egen organisasjon 
• Koordinere folkehelsearbeid på tvers av avdelinger og virksomheter i egen 

organisasjon. 
• Gjennomført konkrete forebyggende og helsefremmende tiltak 
• Arbeide for å fremskaffe eksterne midler. 
• Vært en pådriver for å få andre aktører i kommuneorganisasjonen og 

kommunesamfunnet til å ta et større forebyggende og helsefremmende ansvar. 
• Arbeide strategisk opp mot politisk og administrativ ledelse. 
• Arbeide for å etablere en god struktur på folkehelsearbeidet i egen kommune (planer, 

rapporteringsrutiner, målsettinger, organisering og lignende). 
• Fremskaffe kunnskap om metoder og tilnærminger som har en høy sannsynlighet for 

å gi effekt. 
• Oppfølging av samhandlingsreformens forebyggende del 
• Annet 
 



14. Ta stilling til følgende spørsmål: 
 
Uavhengig av stillingsstørrelse, hvor i organisasjonen synes du at en 
folkehelsekoordinator burde være plassert. Her må det lages en tekstboks som de kan 
skrive inn i.  
 
15. I hvilken grad vil du si at din kommune har lagt forholdene til rette for at 
folkehelsekoordinatoren skal kunne utøve sin funksjon på en god måte? 
 
I stor grad – til en viss grad – i liten grad – vet ikke. 
 

16. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? 
Folkehelsekoordinatorfunksjonen i vår kommune bør videreføres 
Folkehelsekoordinatorfunksjonen i vår kommune bør styrkes 
 
Alternativer: Enig / Delvis enig / Uenig / Ingen mening 
 
 
 

 
 
Om motivasjon og kompetanse  
 
17. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? 
 
Vår kommune har tilstrekkelig kompetanse innen folkehelse 
Vår kommune har lagt til rette for utvikling av kompetanse i folkehelsearbeid 
Jeg er villig til å styrke min folkehelsekompetanse hvis forholdene legges til rette. 
Jeg er motivert for å bidra i folkehelsearbeidet. 
 
 
Alternativer: Enig / Delvis enig / Uenig / Ingen mening 

 
18. Hvis du mener at kommunen mangler vesentlig kompetanse innenfor folkehelsearbeid, 
utdyp her hva du mener kommunen først og fremst bør prioritere i 
kompetanseoppbyggingen:  
 
Tekstboks. 
 
 
 
Samarbeid 
 
19. I hvilken grad vil du si at følgende områder i din kommune er flinke på tverrsektorielt 
arbeid, som for eksempel folkehelse. 
 
Alternativer: I stor grad – i noe grad – i liten grad – vet ikke. 
 

• Skole 
• Bibliotek 
• Barnehager 
• Personal 
• Kultur 
• Plan 



• Teknisk / samferdsel 
• Miljø 
• Næring 
• Helsestasjon 
• Helsestasjon for ungdom 
• Skolehelsetjenesten 
• Fastleger 
• Sykehjem og hjemmebaserte tjenester 
• Miljørettet helsevern 
• Kommunehelsetjenesten for øvrig 
• Psykiatri og rus 
• Sosial 
• Det kommunale barnevernet 

 
 
20. Ta stilling til utsagnene nedenfor 
Alternativer: Uenig – delvis enig – enig – ingen mening 
 
Vi har mer å hente på samarbeid med andre kommuner i folkehelsearbeidet 
Vi har mer å hente på et mer aktivt engasjement i partnerskapet Østfoldhelsa 
Vi har mer å hente på samarbeid med fylkeskommunen i folkehelsearbeidet 
Vi har mer å hente på samarbeid med høgskolen i Østfold i folkehelsearbeidet 
Vi har mer å hente på samarbeid med Østfold Analyse 
Vi har mer å hente på samarbeid med fylkesmannen i folkehelsearbeidet 
Vi har mer å hente på samarbeid med sykehuset Østfold HF i folkehelsearbeidet 
Det er mer å hente på et bedre samarbeid mellom kommuner og frivillige krefter i 
folkehelsearbeidet 
Det er mer å hente på et bedre samarbeid med næringslivet i folkehelsearbeidet 
 

Det konkrete og operative folkehelsearbeidet 
 
21. Tror du at folkehelsearbeidet i vår kommune gir resultater? 
Ja / nei / til en viss grad / ingen mening. 
 
22. Hvordan vil du beskrive folkehelsearbeidet i vår kommune? 
Veldig bra – bra – ikke bra nok – veldig dårlig – ingen mening. 
 
 
23. Hva er de 3 viktigste forklaringene til at arbeidet kan sies å være veldig bra eller bra? 
Hvis du har synspunkter, skriv inn dine kommentarer her. Eventuelt hopp over spørsmålet. 
 
24. Hva er de 3 viktigste forklaringene til at arbeidet kan sies å være ikke bra nok eller veldig 
dårlig.  
 
Hvis du har synspunkter, skriv inn dine kommentarer her. Eventuelt hopp over spørsmålet. 
 
E. RESULTATER 
 
25. I hvilken grad vil du si at folkehelsearbeidet i vår kommune har oppnådd følgende typer 
resultater? 
 
Fått bedre oversikt over helsetilstanden i befolkningen 
Det har generelt blitt skapt større oppmerksomhet og engasjement om folkehelsearbeidet 
Det har generelt blitt større kompetanse om folkehelsearbeid 



Jeg er blitt mer oppmerksom på at folkehelsearbeid er viktig 
 
Alternativer: 
I stor grad / I middels grad / I liten grad / Ingen mening 
 
 
Til slutt 
26. Hvor vellykket mener du folkehelsearbeidet i vår kommune er ut fra en samlet vurdering 
 
Alternativer: 
Vellykket 
Middels vellykket 
Lite vellykket 
Ingen mening 
 
27. Er det mer du ønsker å tilføye? Skriv inn dine refleksjoner i tekstboksen under. 
 


