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2009 var et år da både Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune sørget for
gratis frukt og grønt til alle sine elever.
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1. INNLEDNING
Østfoldhelsa er et partnerskap som skal oppfylle folkehelsemålsettingene i fylkesplanen og Østfoldhelsa sin strategi for perioden 2006 - 2011. I 2009 har
Rygge og Råde sluttet seg til partnerskapet, slik at det nå bare er Hvaler kommune som ikke er med. Andre partnere er fylkesmannen i Østfold, sykehuset
Østfold HF, høgskolen i Østfold, Østfold Idrettskrets, Nasjonalforeningen for folkehelsen og frivilligsentralene. Østfold fylkeskommune leder partnerskapet.
Partnerne er selv ansvarlige for gjennomføringen av folkehelsearbeidet, og de
har forpliktet seg til å vektlegge folkehelsearbeidet i planer og strategier. De skal
initiere og gjennomføre lokale prosjekter, og de må sette av ressurser til en folkehelsekoordinator. Partnerne har også forpliktet seg til å delta i fellesaktiviteter
og nettverksamlinger. Et fylkeskommunalt sekretariat koordinerer satsningen,
fremmer partnerskapets mål og strategier og bistår med rådgivning og gjennomføring av fellestiltak.
Østfoldhelsa arbeider for å oppfylle
målsettingene i planen «Østfoldhelsa
2006 – 2009», som dette året ble
prolongert med ytterligere to år.

Fylkeskommunen har en viktig rolle i folkehelsearbeidet i Østfold. Fylkesplanen
«Østfold mot 2050» ble vedtatt i 2009 og her har folkehelse en markant plass.
Østfold sitt engasjement har bidratt til forankring av folkehelsearbeidet i nasjonale
lover og reformer, deriblant medvirket sterkt til at lov om folkehelse for fylkeskommuner trer i kraft i 2010. Folkehelsearbeidet i Norge har tradisjonelt vært for tilfeldig, usystematisk og kortsiktig. Dette er grunnen til at Østfoldhelsa jobber mye opp
mot det nasjonale nivået. Selv om folkehelsearbeidet i Østfold har en lang historie,
er også dette fylket helt avhengig av en tydelig og hensiktsmessig lovforankring
for alle nivåer for å sikre at feltet har tyngde, bærekraft og gir resultater.
Per 2009 har ikke partnerskapet lykkes med å finne gode samarbeidsmønstre
med sykehuset Østfold HF og Høgskolen i Østfold. På grunn av kapasiteten til
sekretariatet har Østfoldhelsa valgt å prioritere innsatsen mot øvrige partnere. For
de to resterende årene av programperioden har styret i Østfoldhelsa bedt om at
det arbeides mer med å finne gode samarbeidsrelasjoner med høgskolen og
sykehuset. Av andre viktige utfordringer vil vi peke på utjevning av sosiale helseforskjeller, som er fylkets viktigste folkehelseutfordring. Her vil en løpende kompetanseutvikling, ikke minst overfor ledernivået i kommunene, være sentralt.
Rapporten viser at et mangfold av ulike tiltak har vært gjennomført lokalt og regionalt. Men årsmeldingen synliggjør noe viktigere. Det konkrete og synlige arbeidet forsøkes satt inn i en systematisk struktur der helseovervåking, politiske prioriteringer, planlegging og innsats forankret i ordinær drift vektlegges. Her er det
fortsatt mye ugjort i Østfold, men filosofien som ligger til grunn for innsatsen skal
vi holde fast ved.
Fordi bare partnere som har mottatt tilskudd har vært forpliktet til å levere årsrapport, gjengir årsmeldingen ikke et fullstendig bilde av det totale folkehelsearbeidet i partnerskapet. I den sammenheng er det også grunn til å minne om at
Østfoldhelsas arbeid bare er en del av den totale forebyggende og helsefremmende innsatsen i fylket.
Sarpsborg 3. november 2010

Aase B. Rennesund, styreleder
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Linda Iren Karlsen Duffy , nestleder

2. NASJONALE
STRATEGIER,
FILOSOFI,
OVERORDNEDE MÅL
OG ORGANISERING
Østfoldhelsa deler regelmessig ut babybodier til nyfødte i samarbeid med Astmaog Allergiforbundet, Østfold fylkeslag.

2.1 NYE NASJONALE MÅL, REFORMER OG
LOVER I 2009 PÅ FOLKEHELSEOMRÅDET.
Ny plan- og bygningslov legger større vekt på folkehelsearbeid. Formålsparagrafen forplikter kommuner og fylkeskommuner til å arbeide for en bærekraftig utvikling, og i lovens forarbeider er det tydeliggjort at dette også handler
om folkehelsearbeid.
Lov om folkehelse for fylkeskommuner ble vedtatt av Stortinget i 2009 og trer i
kraft i 2010.

I 2009 fikk fylkeskommunene
beskjed om at de året etter ville få
lovpålegg om å utjevne sosiale
ulikheter i helse.

Det regionale folkehelsepartnerskapet i Østfold tok i sin tid initiativ til å forankre
folkehelse i plan- og bygningsloven, en innsats som fikk et lykkelig utfall med den
nye loven.
Ny samhandlingsreform vil få betydning for folkehelsearbeidet. Den er opptatt
av forebygging tidlig i sykdomsforløpet for å redusere behov for senere behandling. Reformen legger vekt på å øke helsetjenestenes evne til et mer helhetlig og
tverrsektorielt folkehelsearbeid. Samhandlingsreformen er planlagt å gå inn i en
fulldriftsfase fra 2012.
Forvaltningsreformen har gitt fylkeskommunene mer ansvar og nye virkemidler
blant annet innenfor forskning, friluftsliv, folkehelse og samferdsel. Reformen
tydeliggjør fylkeskommunen rolle som regional utviklingsaktør.
Lov om folkehelse for fylkeskommuner ble vedtatt av Stortinget i 2009. Den forplikter fylkeskommunene til å arbeide med helseovervåking, implementere folkehelsearbeid på tvers i egen organisasjon, og koordinere et regionalt folkehelsearbeid, eksempelvis gjennom partnerskapsstrategier. Loven forplikter fylkeskommunen til å arbeide for redusere sosiale helseforskjeller.
Østfoldhelsa har lagt mye arbeid ned i å sikre at folkehelse skulle bli en lovpålagt
oppgave for fylkeskommunene som en del av forvaltningsreformen.
Nasjonal folkehelseallianse. Østfoldhelsa tok i 2009 initiativ til en nasjonal folkehelseallianse. Alliansen var ment å videreutvikle fylkeskommunens rolle som
regional koordinator, regional utvikler og regional planlegger i folkehelsearbeidet.
Den skulle arbeide for at folkehelsearbeidet gis nødvendige virkemidler og systematisk jobbe for å bedre strukturelle rammevilkår. Fem fylker meldte seg inn,
mens flertallet avventet KS sin holdning til folkehelsesaken. Fordi KS selv ønsket
å implementere folkehelse i sin ordinære portefølje har Østfold fylkeskommune
ikke fulgt opp arbeidet med alliansen ytterligere.
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2.2 ØSTFOLDHELSAS ARBEIDSMÅTE, ROLLER,
MÅL OG PARTNERSKAPSSTRATEGIER.
Strategiene for Østfoldhelsa ble i 2009 forlenget med to år, ut 2011. Arbeidet i
perioden 2006 – 2011 vil i hovedsak være knyttet til gjennomføringen av satsninger, partnerskapsbygging og kompetanseutvikling basert på de erfaringer og
den kunnskap vi har høstet gjennom 15 år. Nasjonale føringer er ivaretatt ved at
programmet blant annet bygger på anbefalingene som er gitt i St.meld. nr. 16
«Resept for et sunnere Norge» (2002 – 2003).
Det faglige grunnlaget for «Østfoldhelsa» bygger på et fagperspektiv, et befolknings/ brukerperspektiv og et organisasjons/ledelsesperspektiv. Et folkehelsearbeid som kjennetegnes av kontinuitet med perspektiver på kort og lang sikt, er et
nødvendig utgangspunkt for å oppnå resultater. Metoden som Østfoldhelsa har
prøvd ut med godt resultat, kan beskrives som en systematisk prosess med seks
ledd, knyttet sammen i en sirkel som har en dynamisk karakter.
Vi kaller sirkelen for «Østfoldsirkelen for en bærekraftig folkehelsepolitikk».
Sirkelen følger en planperiode på fire år, tilsvarende fylkes- og kommuneplanperioden, og nedfelles i årlige handlings- og økonomiplaner.

Fylkesplanen i Østfold er den første
av sitt slag med en tilhørende
arealdel. Folkehelse er et av tre
hovedsatsningsområder.
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(Østfoldsirkelen for en bærekraftig folkehelsepolitikk, HEPRO (Health and social wellbeing in the Baltic Sea Region): 2007).
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Østfoldhelsa arbeider på 4 nivåer:
Lokalt:
Samarbeid med kommuner og frivillige organisasjoner, forankret i
partnerskapsavtaler. Integrering av folkehelse i all relevant, ordinær drift.

Dr. Premilla Webster ved
Universitetet i Oxford regnes som en
av Europas ledende eksperter på
arbeidet med selvopplevde
helseundersøkelser og har bistått
Østfold med råd til HEPROprosjektet

Regionalt:

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

Nasjonalt:

Samarbeid med nasjonale myndigheter. Påvirkning av nasjonal
folkehelsepolitikk. Alliansebygging med fylkeskommuner. Medvirkning i Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner, PAESO
samt nettverk av trygge lokalsamfunn/Nasjonalt råd for Trygge
lokalsamfunn (observatør).

Internasjonalt: Samarbeid med Verdens Helseorganisasjon. Deltagelse i folkehelsekomiteen i Assembly of Europan Regions (AER). Oppfølging av medlemsskapet i nettverket av Healthy Cities.
Initiering og deltagelse i internasjonale folkehelseprosjekter

I Østfold fyller fylkeskommunen følgende roller i sitt folkehelsearbeid:
Politikkrollen: Viktige deler av folkehelsearbeidet handler om å mobilisere innbyggere og nærmiljøer til å ta ansvar for egne liv og handlinger. Et velfungerende
forebyggende og helsefremmende arbeid bør derfor bygge på at beslutninger tas
på lavest mulige nivå. All politikk bør være mest mulig kunnskapsbasert og ha
som overordnet målsetting å utjevne helseforskjeller.
Pådriver- og utviklingsrollen: Fylkeskommunen skal være en pådriver i folkehelsearbeidet. Gjennom visjoner, forpliktende strategier, mobilisering og partnerskapsstrategier bør folkehelsearbeidet realisere handlingsrom, skape gjensidig
tillit mellom likeverdige aktører og utløse den iboende helsefremmende kraften i
fylket.
Planleggerrollen: Planforankring i fylkeskommunens overordnede planverk bør
ivareta kontinuitet i folkehelsearbeidet og angi retningen for hele fylkets folkehelsearbeid. Gjennom dialog og rådgivning er det viktig å skape forståelse for felles utfordringer og fremgangsmåter for å nå regionale og nasjonale folkehelsemål.
Samordningsrollen: Folkehelsearbeidet skal samordne ulike krefter i folkehelsearbeidet, på tvers av fag, nivåer og sektorer for å sikre en hensiktsmessig ressursutnyttelse og mulighet for måloppnåelse.
Forskningsrollen: For å kunne ivareta politikk- og planleggerrollen bør fylkeskommunen ha en oversikt over viktige folkehelseutfordringer og påvirkningsfaktorer lokalt og regionalt som kan følges over tid. Kunnskapsbaserte tilnærminger
bør ha som ambisjon å ivareta evaluering, dokumentasjon av innsats og måling av
effekter.
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Kompetanserollen: Forskningsrollen skal bidra til at fylkeskommunene kan fylle
en kompetanserolle der de gir råd og veiledning til kommuner og frivillige krefter.
Fylkeskommunene må samtidig bidra til oppfylling av nasjonale og regionale folkehelsemålsettinger, deriblant gjennom kompetanseoppbygging. Rollen innebærer også et ansvar for å informere befolkningen om helseforhold, og det hviler et
særlig ansvar for å nå frem til barn, ungdom og grupper med lav sosioøkonomisk
status med informasjon som bidrar til livsstilsendringer.
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Tjenesteutøver- og arbeidsgiverrollen: Som tjenesteutøver bør fylkeskommunen og kommunene initiere og drive et selvstendig folkehelsearbeid, eksempelvis innenfor tjenesteytingen. Spesielt viktig i dette arbeidet vil det være å innrette
tilbudene på en måte som ikke forsterker, og aller helst reduserer, sosiale helseforskjeller. Også som arbeidsgiver plikter fylkeskommunene og kommunene å
arbeide helsefremmende overfor ansatte.

2.2.1 Hovedmål og delmål i fylkesplanen
«Østfold mot 2050», fylkesplan 2009-2012 har, under hovedtemaet Levekår og
folkehelse, følgende hovedmål: «God livskvalitet for alle som bor i Østfold.»
•Delmål folkehelsearbeid:
Folkehelsearbeidet i Østfold skal bidra til at forebyggende og helsefremmende
arbeid gir positive resultater for den enkelte og samfunnet. Østfold skal bli et
ledende fylke i å utjevne sosiale helseforskjeller.
•Delmål: Inkludering og integrering
Østfold skal være et flerkulturelt samfunn der ulike kulturer respekterer hverandre. Innvandrere og deres etterkommere skal sikres likeverdige levekår og
muligheter for å delta i yrkes- og samfunnslivet.
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Stimulerings- og iverksetterrollen: Østfold fylkeskommune initierer og driver
et folkehelsearbeid, både selvstendig og i samarbeid med andre partnere.
Gjennom normative, pedagogiske, fysiske, økonomiske og demokratiske virkemidler settes folkehelsepolitikk ut i livet gjennom bruk av både «pisk og gulrot».
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Østfold fylke

Innbyggere 31.12. 2009
Østfold
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Aremark
Askim
Eidsberg
Fredrikstad
Halden
Hobøl
Hvaler:
Marker
Moss
Rakkestad
Rygge:
Rømskog
Råde:
Sarpsborg
Skiptvet
Spydeberg
Trøgstad
Våler

271 662
1 424
14 864
10 821
73 638
28 776
4 742
4 085
3 471
30 030
7 517
14 293
688
6 882
52 159
3 541
5 167
5 092
4 472

• Delmål: Universell utforming
Aktiviteter, tilbud, produkter, byggverk og uteområder for allmenn bruk skal
utformes slik at de så langt det er mulig kan brukes av alle mennesker på en
likestilt måte, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.
•Delmål: Barn og unge:
Alle barn og unge skal gis gode, likeverdige og utfordrende oppvekstmuligheter, som legger til rette for en god psykisk og fysisk helse og stimulerer til aktiv
samfunnsdeltagelse.
•Delmål: Utdanning
Utdanningsnivået skal økes og frafall i opplæringsløpet skal reduseres.
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2.3. ORGANISASJON
Styret i Østfoldhelsa

Rapporteringslinjer
Informasjonslinjer

Koordinatormøte

Regionalt folkehelseteam

Ressursgrupper

Koordinator

Koordinator

Samarb. team

Folkehelseteam

Folkehelsekomité

Landbruksavd.
Utdanningsavdelingen
Helseavdelingen
Sosial- og familieavd.
Miljøvernavdelingen

Kultur
Skole
Plan
Idrett
Tannhelse
Andre

Helse og sosial
Skole/oppvekst
Barnehage
Teknisk/plan
Kultur
Frivillige org.
Andre

Sykehuset Østfold
Høgskolen i Østfold
Frivillige org.
Andre

Fylkesmannen

Fylkeskommunen

Kommunene

Andre

2.3.1 Østfoldhelsas styre:
Østfoldhelsa er basert på samarbeid på tvers av fag og nivåer. Det er lagt vekt på
å gjøre organiseringen fleksibel, og å fordele ansvaret for måloppnåelse. Alle
partnerne er likeverdige. For å sikre likeverdigheten er det oppnevnt et styre for
Østfoldhelsa, som består av ledende politikere fra fylkeskommunen og fra kommunene. Styret følger med i gjennomføringen av folkehelsearbeidet, godkjenner
handlingsplaner og årsmeldinger, og har ansvaret for partnerskapets måloppnåelse. Styret består av følgende:
Aase Botnevik Rennesund, leder
Roar Høisveen
Marta Lindås
Per Lebesby
Stein Håland / Britt E. Gulbrandsen
Paul-Erik Krogsvold
Linda I. Karlsen Duffy
Inger-Christin Torp (Observatør)
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Fellesgruppe Ap, KrF, Sp, SV
Fellesgruppe Ap, KrF, Sp, SV
Fellesliste Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre
Fredrikstad kommune
Spydeberg kommune
Moss kommune
Sarpsborg kommune
Fellesgruppe Ap, KrF, Sp, SV

Styret i Østfoldhelsa avbildet på et av møtene. Bak fra høyre, Per Lebesby komitéleder
i Fredrikstad) og Paul-Erik Krogsvold (ordfører i Moss). Foran fra høyre
Linda Iren Duffy Karlsen (varaordfører i Sarpsborg), Marta Lindås (fylkespolitiker),
Aase Rennesund (styreleder), Britt E. Gulbrandsen (ordfører i Spydeberg) og
Ståle Solberg (fylkespolitiker, vararepresentant) med den fremtidige styrelederen
i Østfoldhelsa….?

2.3.2 Sekretariat
Folkehelseseksjonen er sekretariat for Østfoldhelsa, og var i 2009 bemannet
med cirka 3,75 årsverk (inklusive folkehelsepolitiker i 50 % stilling i 2009). Denne
staben har ivaretatt sekretariat for Østfoldhelsa og dekket oppgaver som skal
ivaretas av fylkeskommunens folkehelseseksjon knyttet til regionalavdelingen.
Det er tilsatt to nye medarbeidere i 2009. Folkehelseseksjonen har tatt på seg
ansvaret for å forvalte ordningen med tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn. Det vil bli arbeidet for å se dette i
sammenheng med folkehelsearbeidet for øvrig.
Det er i tillegg en rekke andre funksjoner i fylkeskommunen som har folkehelse
som en del av sin portefølje, eksempelvis en idrettskonsulent, en folkehelserådgiver i tannhelsetjenesten i full stilling og egen GIS-medarbeider.

2.3.3 Folkehelsekoordinatorer
Aktivitetsansvaret i kommunene og de andre partnerne ivaretas av folkehelsekoordinatorene/partnerkontakt. Koordinatorene er blant annet bindeleddet
mellom de ulike aktørene og programledelsen. En kommune definerer selv en
koordinators funksjon, arbeidsområder og organisatoriske plassering. Østfoldhelsa har pekt på følgende roller/funksjoner som en koordinator kan ivareta, for
eksempel: pådriverrolle, koordinerende funksjon, utviklerrolle, kompetanseoppbygging, plan- og strategirolle. Spesielt viktig anses den funksjonen som handler
om å koordinere organisasjonenes interne folkehelsearbeid på tvers av sektorer
og virksomheter.
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2.3.4 Tverrsektorielt og nivåovergripende samarbeid
Hos Fylkesmannen i Østfold er det dannet et tverrfaglig team (planlaget), og
i fylkeskommunen er det laget et samarbeidsforum på folkehelse hvor politiske
og administrative ledere møtes.
I de fleste kommunene er det opprettet komiteer for folkehelse, som er organisert noe ulikt, og som fungerer med varierende kvalitet. Vanligvis består de av
politiske og administrative ledelse, samt frivillige organisasjoner.
Koordinatormøtet fungerer blant annet som et fagråd og et rådgivende forum for
styret og sekretariat. Det skal bl.a. være drøftingsforum for faglige spørsmål som
angår Østfoldhelsa, og virke for samarbeid mellom ulike offentlige organer som
deltar i partnerskapet.

Fylkesplanen har som delmål å bedre barns fysiske helse. Her har Spydeberg lagt til rette for at barn får trim i naturen.
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2.4. NETTVERK
2.4.1 WHO-nettverket av Sunne byer
Østfold fylkeskommune ble tatt opp i det europeiske Healthy Cities i WHO-nettverket i 2006.
Medlemskapet er en anerkjennelse til folkehelsearbeidet i Østfold fylkeskommune. I 2009 søkte Østfold fylkeskommune om fortsatt deltakelse i WHO-nettverket av sunne byer og ble tatt opp for perioden 2009-2013.
Fylkesordfører Ole Haabeth underskrev i 2009 Zagreberklæringen på vegne av
Østfold fylkeskommune. Deklarasjonen uttrykker den klare og sterke forpliktelsen fra politiske ledere i europeiske byer til å styrke og forsvare handling i forhold til helse, likhet i helse, bærekraftig utvikling og sosial rettferdighet.
For å oppnå status som «Healthy City», stiller Verdens Helseorganisasjon en
rekke krav til kvaliteten på folkehelsearbeidet. Utnevnelsen gis for en bestemt
periode. Hvis man ikke fortsetter å levere resultater, trekkes medlemskapet tilbake.

Konferansen «Et steg i riktig retning»
fokuserte på innsats for å utjevne
sosiale ulikheter i helse. Våler
kommune var hovedarrangør,
i samarbeid med Østfoldhelsa,
Østfold fylkeskommune og Norsk
nettverk av helse og miljøkommuner.
Tone P. Torgersen fra
Helsedirektoratet var en av
foredragsholderne.

Verdens Helseorganisasjon stiller mye av sin ekspertise til rådighet. Fremtredende fagpersoner er tilgjengelige for Healthy Cities-nettverket. Dette gir folkehelsearbeidet i Østfold en viktig kompetansetilførsel og mulighet.
Viktige temaer for fase V av WHO Healthy Cities-nettverket er Støttende og
omsorgsfulle miljøer, Sunn livsstil og et godt bymiljø som fremmer helse og miljøkvaliteter.

2.4.2 Norsk Nettverk av Helse- og Miljøkommuner:
Norsk Nettverk av Helse- og Miljøkommuner er et det nasjonale nettverket for
Healthy Cities i Norge. Nettverket besto i 2009 av i alt 14 kommuner og tre fylkeskommuner. Nettverkets arbeid finansieres ved kontingenter fra medlemmene,
og ved støtte fra staten. Nettverket har et sekretariat med én ansatt.
Nettverket styres gjennom vedtekter, generalforsamling og eget styre. Ordfører
Guri Ingebrigtsen fra Vestvågøy kommune var i 2009 styreleder. I handlingsprogrammet for perioden 2005-2009 har nettverkets hovedmål vært helhetstenkning og vektlegging på forebyggende strategier. Langsiktig arbeid med folkehelse, miljø og medvirkning er nevnt blant de store utviklingssakene. I november
2009 var det en Nettverkskonferanse i Våler/Moss med hovedtittel: «Et steg i
riktig retning».

2.4.3 Assembly of European Regions
AER er det største nettverket av europeiske regioner. Mer enn 270 regioner fra
33 land deltar, sammen med 16 interregionale organisasjoner. Deres formål er
blant annet å promotere subsidiaritetsprinsippet, øke regionalpolitikeres innflytelse overfor europeiske institusjoner, og legge til rette for samarbeid på tvers av
regionene. Østfold representerer Østlandsfylkene i komité 2, som arbeider med
spørsmål relatert til helse og sosiale forhold.
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2.4.4 PAESO:
PASEO (Building Policy Capacities for Health promotion through physical activity
among sedentary older people) er et EU-prosjekt som har som målsetting å få
eldre folk, som vanligvis ikke trener, i mer fysisk aktivitet. Østfoldhelsa deltar i et
nyetablert nettverk for aktiv aldring som ledes av Høgskolen i Oslo. 12 forskjellige organisasjoner deltar. Prosjektet har som målsetting å etablere et nettverk
som varer utover prosjektslutt i juni 2011.

2.4.5 Nettverk av trygge lokalsamfunn
Trygge lokalsamfunn er et WHO-konsept for lokalsamfunnsbasert skadeforebyggende arbeid. Det er utviklet seks indikatorer som skal kjennetegne kommuner som arbeider med Trygge lokalsamfunn:

Fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth,
undertegnet Zagreb-erklæringen.

1. En infrastruktur basert på fellesskap og samarbeid, styrt av en
tverrsektoriell gruppe som er ansvarlig for å fremme trygghet i sine
lokalsamfunn.
2. Langsiktige, bærekraftige programmer som omhandler begge kjønn og alle
aldere, miljøer og situasjoner.
3. Programmer som er rettet inn mot høyrisiko- grupper og –miljøer, samt
programmer som fremmer tryggheten til utsatte grupper.
4. Programmer som dokumenterer hyppigheten og årsakene til skader.
5. Evalueringstiltak for å vurdere egne programmer, prosesser og effektene
av forandringer.
6. Kontinuerlig deltakelse i nasjonalt og internasjonalt nettverk av Trygge
lokalsamfunn.
Det anses som prestisjefullt å bli tatt opp som medlemmer, og i alt 17 kommuner
i Norge er sertifisert. I Østfold har Rakkestad, Spydeberg og Fredrikstad fått
denne statusen. For å opprettholde statusen, må kommunene resertifiseres i
løpet av de kommende årene.

Østfold fylkeskommune ble i 2006
tatt opp i WHOs nettverk av Healthy
Cities og jobbet den gang etter
målsettingene for fase IV. I 2009 ble
fylkeskommunen godkjent for
medlemsskap og har forpliktet seg til
å realisere mål for fase V for
perioden 2009-2013.
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3. Helsestatus 2009

3.1 ØSTFOLDHELSA 2008
Fra april til juli 2008 gjennomførte Østfold fylkeskommune, Østfoldhelsa, TNS og
Folkehelseinstituttet en undersøkelse blant Østfoldungdom. Totalt deltok over
1500 ungdommer, derav 933 elever i tiende klasse. 47 % av elevene på de deltakende skolene fylte ut spørreskjemaet. Dette utgjorde 26 % av 10.-klassingene i Østfold. Undersøkelsen handlet om helse, miljø og trivsel. Analysene ble ferdigstilt i 2009, og resultatene ble presentert i 2009 på konferanser.

Østfoldhelsa 2008 ble lansert
i 2009. Over 1500
ungdomsskoleelever deltok, hvorav
933 tiende klassinger.

Temaene i spørreskjemaet var:
• Generelle bakgrunnsspørsmål om sosio-demografiske forhold
• Fysisk helse og trivsel
• Psykososial helse
• Livsstilsvaner
• Sosialt nettverk og skole
• Kost og holdning til egen kropp
• Kommunikasjon
• Påkjenninger og mestring
• Seksuell atferd og prevensjon
• Tobakk, rusmidler og dop
• Kjennskap, holdning og bruk av helsetjenesten
• Medisiner og forebygging
• Utdanning og utdanningsplaner
• Oppvekst og tilhørighet
• Synspunkter på eget bosted
Resultatene fra Østfold ble sammenlignet med tilsvarende undersøkelser foretatt
i seks andre fylker i perioden 2000 – 2004.
Resultatene viste både positive og negative forhold.
Særlig positivt var det at hele 91 % av ungdommen vurderte sin egen helse som
god, eller svært god da dette er en svært anerkjent måte å måle befolkningens
helse på. Her scoret østfoldungdommen høyere enn sammenlignbare tall fra
andre fylker.
Ungdom i Østfold anså seg selv som sunne og friske, med en høy grad av trivsel
– over 90% oppga at de trivdes på skolen. En stor andel, nærmere 70% av deltakerne, var fysisk aktive i form av idrett 3-4 ganger i uka. Det var derimot bekymringsverdig at 14% av jentene kunne klassifiseres som undervektige basert på
selvrapportert høyde og vekt.
Undersøkelsen viste også at Østfold-elevene drakk mindre alkohol enn hva jevnaldrende i andre fylker gjorde da tilsvarende undersøkelser ble gjennomført i
perioden 2000 - 2004. Både i forhold til oppgitt ukentlig forbruk og hvor mange
ganger elevene oppga å ha vært beruset totalt, lå tallene fra Østfold under det
øvrige sammenligningsgrunnlaget.
I Østfold oppga 8% av guttene at de hadde drukket alkohol ukentlig i løpet av det
siste året, sammenlignet med 15% i de andre fylkene. Av guttene oppga 31% at
de totalt sett hadde vært beruset 2-3 ganger eller mer, sammenlignet med 46%
i de andre fylkene. Tilsvarende forskjeller ble funnet for jentene.
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3.1.1 Psykisk helse
Undersøkelsen viste at så mange som hver tredje jente i tiende klasse i Østfold
rapporterte om symptomer på angst/depresjon.
Tallene var høyere for Østfold enn hva tidligere undersøkelser viste var tilfelle i
andre fylker. Det ble også synliggjort store forskjeller mellom gutter og jenter.
Mens 31 % av jentene rapportererte om psykiske vansker, sa bare 13 % av guttene i tiende klasse det samme
Med psykiske plager menes eksempelvis forekomst av symptomer som angst,
fortvilelse, følelse av meningsløshet og søvnvansker. Spiseforstyrrelser, selvskading eller problemer med mestring og selvtillitt er andre uttrykk for psykiske problemer som det er spurt om i undersøkelsen. Undersøkelsen peker på symptomer og faresignaler og ikke sykdomsdiagnoser.
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Figur 2-6 Angst/depresjon. Forekomst av symptomer på
angst/depresjon, fordelt på regioner og kjønn. I prosent.

Østfoldhelsa 2008, som ble
presentert året etter, dokumenterte
store forskjeller mellom gutter og
jenters psykiske helse.

Undersøkelsen indikerte at en økning i mosjonsnivået kan bedre den psykiske
helsen. Særlig vil dette gi effekt på de som overhodet ikke mosjonerer og som
altså går fra å være inaktive til å bli fysisk aktive på et eller annet nivå. En oppdaget imidlertid også de samme tendensene på de som allerede var fysisk aktive det å øke aktivitetsnivået ser ut til å gi bedre psykisk helse også for dem. Også fra
andre studier vet man at mer mosjon hjelper på humør, selvfølelse og selvbilde.
Undersøkelsen viste at bare rundt halvparten av ungdommen fikk åtte timer søvn
på ukedagene. Også her kom jentene dårligere ut. Ungdommen tok dette igjen
gjennom å sove betydelig mer i helgene. Mens bare 54 % av Østfold-ungdom sov
minst 8 timer på ukedagene, sa 88 % at de sov minst 8 timer i helgene.
Det er en risiko for at for lite søvn kan føre til nedstemthet, redusert livskvalitet,
konsentrasjonsvansker og gi ungdommen dårligere forutsetninger for å mestre
hverdagen og skolearbeidet. Når de sover lengre i helgene risikerer de også at
den uheldige søvnrytmen forsterkes og at det igjen blir vanskeligere å sovne til
rett tid når ukedagene kommer.
Også i forventningene til seg selv og selvtillit scoret jenter betraktelig dårligere
enn gutter, og dette kan være en medvirkende forklaring til hvorfor de på flere
områder hadde en mer uheldig livsstil enn guttene. Det samme forholdet viste
seg på selvskading, også her var det cirka dobbelt så mange jenter som gutter
som rapporterte om dette.

3.1.2 Sosiale ulikheter i helse
Østfoldhelsa 2008 viste tydelige helseforskjeller mellom ungdommene målt etter
deres sosioøkonomiske status.
For eksempel viste undersøkelsen at blant ungdom som har planer om gå allmennfag rapporterte 93 % at de hadde god eller svært god helse mot 86 % blant
de som hadde planer om yrkesfaglig utdanning.
Når undersøkelsen avdekket store utfordringer med unge jenters psykiske helse,
viste det seg også at psykiske plager var generelt mer utbredt blant ungdom i
mindre velstående familier. Ungdom som planla yrkesfaglig utdanning skåret dårligere på målene for angst og depresjon, mestring og selvskading enn ungdom
som planla allmennfaglig utdanning.
Ungdomsundersøkelsen har også vurdert bruken av helsetjenester for ungdom.
Her fant man indikasjoner på at dette er et tilbud som når de gruppene det er vik17
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tigst å nå. Det er ungdom fra de mindre velstående familiene som i hovedsak
benyttet tilbudet. Det kan tyde på at skolehelsetjenesten og helsestasjonene for
ungdom styres av ungdommene selv og deres faktiske behov
Det er også et tydelig mønster at ungdom som planla yrkesfaglig utdanning
brukte mer rusmidler enn andre ungdommer, og dette gjaldt også hasj.
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Figur 3-9. Prøvd hasj. Andel som har prøvd hasj, fordelt på
regioner og kjønn. I prosent.

I Østfoldhelsa 2008 fremkommer det
at andelen som sier de har prøvd
hasj, er i gjennomsnitt på 8 %.
Andelen er signifikant lavere enn
gjennomsnittet i Halden og Indre
Østfold. I Mosseregionen og
Sarpsborg er andelen henholdsvis
12 og 10 %, men det er ikke
signifikante forskjeller.

På spørsmål om overvekt så fant man enn så lenge ingen sosiale helseforskjeller. - Det til tross for at ungdom fra mer velstående familier var mer fysisk aktive,
spiste mer grønnsaker og fisk og oftere frokost enn ungdom fra mindre velstående familier. Forskjellene i livsstil gir derimot grunn til å tro at på litt lengre sikt
vil også forskjeller i overvekt vise seg.

3.1.3 Regionale forskjeller
Undersøkelsen viser en rekke signifikante forskjeller i regionene Halden, Sarpsborg, Mosseregionen og Indre Østfold målt opp i mot fylkessnittet. For eksempel
har Sarpsborg noe større utfordringer med dopbruk blant tiende klassingene,
men er samtidig den kommunen som har færrest dagligrøykere. Mosseregionen
er den regionen hvor ungdommen klager mest på støy og luftkvalitet i nærmiljøet,
og er også den regionen som har høyest andel ungdom med planer om høyere
utdanning. Ungdommen i Halden ser ut til å ha noe mindre smerter og derav også
litt mindre bruk av smertestillende, mens ungdommen i Indre Østfold ikke er fullt
så flinke til å bruke bilbelte som andre steder. Indre Østfold skiller seg positivt ut
med en høyere andel ungdom som rapporterer at lærerne også hjelper til med
personlige problemer og det ser ut til å være lettere å få time hos helsesøster enn
i de andre regionene.
Eksempler på signifikante * funn fra ulike deler av fylket:

3.1.3.1 Indre Østfold:
Fem prosent oppgir at de har prøvd hasj og dette er signifikant lavere enn fylkessnittet (8 %). Det er signifikant færre i Indre Østfold enn i fylket for øvrig som
bruker bilbelte i forsetet (80 % mot fylkessnittet på 85 %). Ingen var så lite fornøyde med kollektivtilbudet som ungdom i Indre Østfold. 55 % var fornøyde med
tilbudet på dagtid og 37 % med kveldstilbudet. (Fylkessnittet var henholdsvis 63
% og 47 %). 88 % av tiende klassingene mener at det er lett å få time hos helsesøster mot fylkessnittet mot på 82, og Indre Østfold var den regionen som
hadde best score på dette spørsmålet av de fire regionene. 70 % mener at
lærerne hjelper de med personlige problemer når de trenger det og her lå Indre
Østfold høyest i fylket av de fire regionene. Fylkessnittet var 63 %.

3.1.3.2 Mosseregionen:
Det er en signifikant høyere andel med overvekt og fedme i Mosseregionen (19
%) målt opp i mot fylkessnittet (13 %). Her kom Mosseregionen noe dårligere ut
enn de andre regionene i fylket. En signifikant lavere andel i Mosseregionen (28
%) svarer at de har hatt samleie målt opp mot fylkessnittet (35 %). Med tanke på
at ungdommene er i alderen 15-16 år, kan man si at Mosseregionen kommer litt
bedre ut enn de øvrige regionene. Det er signifikant flere i Mosseregionen enn i
fylket for øvrig som bruker bilbelte i forsete (90 % mot fylkessnittet på 85 %).
Også her fikk Mosseregionen en noe bedre score enn de tre andre regionene.
Mosseregionen har høyest forekomst i bruk av smertestillende midler uten resept
(61 %) og selvrapportert hodepine (69 %). Ungdommen i Mosseregionen er
også de som i høyest grad rapporterer om smerter (86 %) og at de har vært
hjemme fra skolen i tre eller mer siste år på grunn av smerter (33 %). Fylkessnittet er her 29 %. Mosseregionen kom dårligere ut enn de andre regionene på
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spørsmålene relatert til bruk av smertestillende midler og selvrapporterte smerter
generelt. 55 % mener at lærerne hjelper med personlige problemer når de trenger
det. Her er fylkessnittet 63 % og svarene fra Mosseregionen lå lavere enn de
andre regionene på dette spørsmålet.

3.1.3.3 Sarpsborg:
Andelen dagligrøykere er 4 % som er signifikant lavere enn fylkessnittet på 7 %.
Her kom Sarpsborg best ut av regionene i fylket. Syv prosent oppgir at de har
prøvd doping og dette er signifikant høyere enn fylkessnittet (4 %). Ingen var så
fornøyde med luftkvaliteten som ungdom i Sarpsborg. 14 % mente at luftkvaliteten var dårlig mot fylkessnittet på 19. Når det gjelder opplevelse av forstyrrende
støy ligger Sarpsborg på fylkesgjennomsnittet. Ingen var så fornøyde med kollektivtilbudet som ungdom i Sarpsborg. 70 % var fornøyde med tilbudet på dagtid og 58 % med kveldstilbudet. (Fylkessnittet var henholdsvis 63 % og 47 %).

Østfoldhelsa 2008 synliggjør at
jentene i tiende klasse har et sunnere
kosthold enn guttene.

3.1.3.4 Halden:
Fire prosent oppgir at de har prøvd hasj og dette er signifikant lavere enn fylkessnittet (8 %). Av de fire regionene kom Halden best ut. En prosent oppgir at de
har prøvd doping og dette er signifikant lavere enn fylkessnittet (4 %). Av de fire
regionene kom Halden best ut. Halden har lavest forekomst i bruk av smertestillende midler uten resept (44 %) og selvrapportert hodepine (52 %). Av de fire
regionene kom Halden best ut. Ungdommen i Halden er også de som i lavest
grad rapporterer om at de er hjemme fra skolen i tre dager eller mer siste år på
grunn av smerter (21 %). Fylkessnittet er her 29 %.
Med statistisk signifikante funn siktes det til funn i undersøkelsen som ikke kan
forklares med at de er påvirket av tilfeldigheter (for eksempel lav svarprosent,
metodiske svakheter og lignende) og som sannsynligvis er sant. At de signifikante funnene har en høy grad av troverdighet knyttet til seg, behøver derimot
ikke å bety at de er viktige eller at den prosentandelen som oppgis reflekterer virkeligheten 100 prosent.

NOEN FLERE RESULTATER:
Østfoldungdommen – resultat av spørreundersøkelse 2008 (fordeling i %)
- aldersgruppe 15/16 år

Fysisk inaktive
Idrett/mosjon>3-4 t/uke
Går /sykler til skolen
Foran skjerm> 5t/dag
Røyker daglig
Drikker alkohol>1g/uke
Full minst 2 ganger
Har prøvd hasj
Spiser frokost daglig
Spiser frukt daglig
Drikker brus daglig
Over 100 kr /Uka til snacks
Har hatt samleie
Brukte prevensjon

Gutter
10
69
56
26
7
8
31
5
79
38
39
22
29
81

Jenter
10
65
52
23
7
8
31
2
72
58
22
11
37
77
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3.2 NORGESHELSA
Norgeshelsa viser hvordan helsetilstand er i de norske fylkene, sammenlignet
med gjennomsnittet for Norge. Fylkesbarometer er et radardiagram som viser 23
utvalgte indikatorer på helsetilstand og risikofaktorer for sykdom.

Figuren viser avvik (i prosent) mellom et valgt fylke og det som er gjennomsnittet for
Norge. Verdier innenfor den blå ringen er som regel et tegn på bedre helsetilstand og
bedre risikoprofil enn i landet for øvrig.
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4. regionale
folkehelsetiltak
og OPPFØLGING AV
Delmål
Østfold fylkeskommune og
Østfoldhelsa har i 2009
arbeidet mye med å få barn
til å gå til skolen.

4.1 ØSTFOLDHELSA OG HELSEFREMMENDE
STRATEGIER
Regnskapet for Østfoldhelsa for 2009 viste følgende resultat:
FOLKEHELSE

Frivilligssentralene følger opp
Østfoldhelsas mål og mobiliserer
nærmiljøene til innsats, her gjennom
seniordans i Moss.

Sum utgifter
Sum inntekter
Nette utgifter

Vedtatt
6,6
2,2
4,4

Regulert Regnskap
8,2
10,8
2,3
4,8
5,8
6,0

Avvik
-2,6
-2,5
-0,2

Østfoldhelsas sekretariat / folkehelseseksjonen i Østfold fylkeskommune hadde
i 2009 utgifter på 10,8 millioner kroner. Et mindre underskudd hadde sammenheng med uventede utgifter til lønn og politikergodtgjøring. Det var i 2009 nødvendig å prioritere mye administrativ innsats til internasjonalt og nasjonalt arbeid.
Folkehelseseksjonen fikk i 2009 dessuten ansvaret for forvaltningen av IMDIordningen og helse- og ombudsrollen.
Østfoldhelsa har en vedtatt strategi for 2006-2011. Strategiene er: «Trygge Østfold», «Sunne Østfold» og «Levende Østfold».
Delmål:
1. Fremme en helhetstenkning der forebyggende og helsefremmende
strategier og aktiviteter er med i all planlegging
2. Skape grunnlag for samarbeid på tvers av sektorer og nivåer
3. Utvikle praktiske metoder i folkehelsearbeidet
4. Mobilisere nærmiljøene til innsats
5. Bygge opp kunnskap
6. Dokumentere effekten av innsatsen

4.1.1 Fremme en helhetstenkning der forebyggende og
helsefremmende strategier og aktiviteter er med i all
planlegging
• Østfoldhelsa har tatt del i arbeidet med fylkesdelplanen for barn og unge
• Sekretariatet har representert fylkeskommunene i arbeidet med
å lovforankre folkehelse som en del av forvaltningsreformen.
• Det er arbeidet aktivt for opprettelse av Folkehelsealliansen men alliansen
ble ikke realisert.
• Folkehelse i plan ble driftet med 6 kommuner som deltakere
• Sammen med de andre partnerne i Østfoldhelsa har en stimulert til et
systematisk lokalt og regionalt folkehelsearbeid.
• Fylkeskommunen har nedsatt et samarbeidsforum som består av politiske
og administrative ledere. Den diskuterer hvordan fylkeskommunen skal bli
flinkere til å utføre folkehelsearbeid i egen organisasjon.
• Østfoldhelsa har tatt del i fylkeskommunens satsning på universell
utforming
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• Det er startet et arbeid med en nasjonal verktøykasse i arbeidet for
å redusere sosiale helseforskjeller.
• Det ble ansatt en rådgiver, med bakgrunn fra folkehelse og kommuneplanlegging, som skal jobbe spesielt for å følge opp dette delmålet.

4.1.2 Videreutvikle grunnlaget for samarbeid på tvers av
sektorer og nivåer
• Sekretariatet i Østfoldhelsa har med sin bemanning koordinert og fulgt opp
fremdriften i partnerskapet. I 2009 ble det i Østfoldhelsa avholdt 3
koordinatormøter og 6 styremøter
• Det ble initiert en serie møter med regionrådene i Østfold hvor en dette
året møtte Mosseregionen og den politisk ledelse i Fredrikstad kommune

Østfoldhelsa arrangerte studietur til
Gøteborg om universell utforming,
i samarbeid med Moss kommune.
På togstasjonen er både billetter og
telefon tilgjengelig for rullestolbrukere.

• Det er arbeidet for at alle kommunene, Fylkesmannen, Sykehuset Østfold,
Høgskolen i Østfold og frivillige organisasjoner skal delta som aktive
partnere i Østfoldhelsa. Mange partnere ivrer, men enkelte savnes på
koordinatormøter, seminarer og i fellesaktiviteter og nedprioriterer
partnerskapet i konkurranse med andre driftsoppgaver.
• Det er fremmet en rekke saker for opplæring kultur og helsekomiteen
(OKH) som handler om det fylkeskommunale folkehelsearbeidet.
• Forpliktelser knyttet til medlemskapet i WHO Healthy Cities er fulgt opp.
• Østfoldhelsas 3 strategier er blant annet fulgt opp gjennom de 4
ressursgruppene for ernæring, fysisk aktivitet, tobakk og skade- og
ulykkesforebygging (omtales nærmere senere).
• Partnerskapsavtalene har vært bestemt skal gjelde i perioden 2006-2011.
Arbeidet med å revidere partnerskapsavtalen er nå igangsatt.
• Østfoldhelsa har vært aktivt med i arbeidet for en nasjonal veileder for
folkehelsearbeid. For Østfold ble det i regi av prosjekt Folkehelse i Plan
påbegynt en sjekkliste for folkehelsearbeid.
• Det ble utarbeidet en søknad til Østersjøprogrammet for prosjektet
Dialogue. Region Nord-Jylland var tiltenkt rollen som lead partner, med
Østfold fylkeskommune som informasjonsansvarlig. Søknaden ble ikke
godkjent.
• Det ble forberedt og gjennomført et møte med statssekretær Rigmor
Aasrud (Helse- og omsorgsdepartmentet) hvor fylkesordfører Ole Haabeth
(Østfold) og Nils R. Sandal (Sogn og Fjordane), på vegne av alle
fylkeskommunene satte 3 forhold på dagsorden:
1. Behovet for økte rammer til kommunene i det brede, tverrsektorielle
folkehelsearbeidet: Minimum en folkehelsemilliard.
2. Behov for en vitalisering av lokal- og regionaldemokratiet
i folkehelsearbeidet og de muligheter dette innebærer.
3. Fylkeskommunenes viktige rolle i folkehelsearbeidet.
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4.1.3 Utvikle og utprøve praktiske metoder
i folkehelsearbeidet
• Frisklivsprosjektet ved Miljørettet Helsevern i Indre Østfold ble påbegynt.
• Helsekilden har vært en viktig samarbeidspartner på mange områder og
gjør et nybrottsarbeid innenfor metodeutvikling.
• Videregående skole har vært i fokus gjennom året med påbegynt
kostholdsprosjektet, skolefrokost og skolefrukt. Dette er nå inntatt i ordinær
drift.
• Det er initiert et prosjekt for å øke andelen skoler som deltar i FRIprosjektet.
• Det er initiert et skade- og ulykkesforebyggende prosjekt overfor eldre.

4.1.4 Mobilisere nærmiljøene til innsats.
• Østfoldhelsa har hatt som en av sine motto «Ikke alltid gjøre det, men være
med på å gjøre det mulig». Støtte, stimuli og motivasjon til lokale aktiviteter
er viktige arbeidsinnsats som også har vært fulgt opp dette året.
• I forhold til frivillighetssentraler har det vært samarbeidsprosjekt som
omtales senere i årsmeldingen.
• Østfoldhelsa har stimulert til en frivillighetspolitikk i Østfold som flere
kommuner deretter har jobbet med.
• Gjennom forvaltning av en tilskuddsordning for å stimulere til
lavterskelstilbud innenfor fysisk aktivitet er en rekke frivillige organisasjoner
mobilisert til innsats.

Når frivilligsentralen i Moss
gjennomfører prosjektet Vaffel og
vårrull lages det mat fra kulturer over
hele verden.
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4.1.5 Bygge opp kunnskap
• HEPRO ble sluttført gjennom to temadager hvor prosjektet ble grundig
presentert. Her ble også resultatene fra Østfoldhelsa 2008 –
ungdomsundersøkelsen i Østfold – offentliggjort. Til sammen rundt 200
personer deltok.
• Det ble gjennomført en to dagers fagsamling om utjevning av sosiale
helseforskjeller med cirka 150 deltagere.
• Samarbeidsavtalen med høgskolen i Østfold har resultert i en drøfting
mellom Høgskolen i Østfold og Østfold fylkeskommune. Her ble det tatt
initiativ til ytterligere samarbeid om folkehelsesatsning.
• Det ble tatt initiativ til en ny ungdomsundersøkelse i 2011 i regi av
Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner.
• Det ble arbeidet for å opprette et stipendiat på Høyskolen i Vestfold som
kan følge folkehelsearbeidet på videregående skoler. Spørsmålet ble ikke
avklart i 2009.
• Konferanse overfor helsepersonell for å motvirke røyking blant gravide ble
initiert.
• Det ble foretatt opplæring av kantinepersonell gjennom to seminarer for
å bidra til et sunnere tilbud.

Sønn av landsfaderen, Rune
Gerhardsen, var en naturlig
foredragsholder på «Et steg i riktig
retning», en konferanse om utjevning
av sosiale ulikheter i helse.

• Kompetanseutvikling på NHV i Gøteborg, overfor politikere, koordinatorer
og ledere blant partnerne, ble utsatt grunnet manglende kapasitet på NHV.
• Det ble holdt en rekke foredrag i og utenfor Østfolds grenser.

4.1.6 Dokumentere effekten av innsatsen.
• Østfoldhelsa har vært presentert på møter og konferanser
• Arbeidet med å oppgradere nettsidene www.ostfoldhelsa.no er påbegynt.
• Noe informasjonsmateriell er utarbeidet
• Det samarbeides med masterstudenter for å evaluere deler av
folkehelsearbeidet.
• Arbeidet med å evaluere Østfoldhelsa i 2010 ble påbegynt.
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4.2 RESSURSGRUPPER
Østfold fylkeskommune har flere medlemmer i både «Ressursgruppe ernæring»
og ressursgruppen for fysisk aktivitet. Østfoldhelsa har også lederansvaret for
«Ressursgruppe tobakk». Fylkesmannen har hatt lederansvaret for Ressursgruppe ernæring og Ressursgruppe fysisk aktivitet.
Styret i Østfoldhelsa vedtok i 2009 at partnerskapet skal ta ansvar for ressursgruppene for ernæring og fysisk aktivitet fra 2010, og slå disse sammen til en
gruppe.
Det er også opprettet en egen ressursgruppe for skade- og ulykkesforebygging,
som ledes av sekretæren for fylkets trafikksikkerhetsutvalg. I samarbeid med
kommunale folkehelsekoordinatorer er det laget et mandat for ressursgruppen,
som er vedtatt i styret for Østfoldhelsa.

4.2.1 Arbeid i ressursgruppe ernæring
Kantinepersonell fra videregående
skoler får regelmessig opplæring
i hvordan å tilrettelegge for sunn og
populær mat for elevene.

Ressursgruppe ernæring har hatt som målsetting å redusere sukkerinntaket og
øke inntaket av frukt og grønnsaker for barn og unge mellom 0- 20 år ved informasjon, påvirkning og tilrettelegging. Hovedfokuset til Ressursgruppe ernæring
er å få Østfolds befolkning til å benytte seg av sunnere mat, mindre sukker og
mer vann. Ressursgruppen la vekt på følgende arbeid i fjoråret:
• En undersøkelse gjennomført av Miljørettet helsevern i Indre Østfold i 2009
viste en tydelig forbedring når det gjelder mat og måltider i barnehagene
sammenlignet med landsdata fra 2005. Dette indikerer at nye retningslinjer
for mat og måltider i barnehagen og formidling av kunnskap har effekt.
• Barnehagene i Østfold er invitert til å bli MER - ambassadører for mer
frukt og grønt i barnehagen. I 2009 har antallet MER - barnehager
i Østfold økt fra 57 til 88. (MER-barnehager er et konsept i regi av
Opplysningskontoret for frukt og grønt som skal inspirere og
motivere barnehagene til å servere mer frukt og grønt).
• Alle fylkets barnehager ble invitert til Fiskesprell, et prosjekt for å øke
inntak av sjømat blant barnehagebarn gjennom kompetanseoppbygging av
barnehageansatte.
• Ressursgruppe ernæring i Østfold gjennomførte våren 2009 en
undersøkelse om ungdomsskolenes erfaringer med gratis frukt og grønt på
skolen. Rektorene på ungdomsskolene har overveiende positive erfaringer
med ordningen, og det store flertallet mener at gratis frukt på skolen er
viktig for det sosiale miljøet og er enkelt å administrere. Undersøkelsen
viste også at flere av kommunene også har gratis skolefrukt til elever på
barnetrinnet.
• I Østfold deltar 57 prosent av barneskolene i abonnementsordningen for
frukt og grønt.
• Ressurgruppen har vært sentral i forberedelse og gjennomføring av
opplæring av kantinepersonell på videregående skoler i forbindelse med
fylkeskommunens arbeid for sunnere kantiner. Som en del av arbeidet er
det utarbeidet nye retningslinjer for skolemåltider ved de videregående
skolene i Østfold. For å implementere disse er det gjennomført en
kursrekke på tre samlinger for kantinepersonellet med fokus på sunne
produkter til salg, markedsføring og praktisk opplæring i nye lunsj rette
i kantinen.
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• Ressursgruppe ernæring i Østfold ferdigstilte i 2009 konseptet «Velg sunt
på idrettsarenaen». Østfold idrettskrets i samarbeid med Østfoldhelsa og
Fylkesmannen har utarbeidet et informasjonsopplegg som retter søkelyset
på kosthold for barn og unge som driver med idrett. Samarbeidsprosjektet
«Velg sunt på idrettsarenaen» tilbyr informasjon og kurs til lokale idrettslag
om hvordan man kan utvide utvalget av sunn mat og drikke i sine
kioskutsalg.
• Fylkesmannen i Østfold har presentert de nye nasjonale faglige
retningslinjene for forebygging, og behandling av underernæring for ulike
nettverk på ernæringsområdet og for ledere i primærhelsetjenesten.
• Ressursgruppe arbeidet i 2009 hatt fokus på ernæring og fysisk aktivitet
blant innvandrerkvinner.

4.2.2 Arbeid i ressursgruppe fysisk aktivitet
Ressursgruppe fysisk aktivitet i Østfold har hatt som målsetting å utvikle en kommunikasjonsstrategi som skal styrke kunnskapen om fysisk aktivitet og helse
gjennom folkeopplysning og motivere til en aktiv livsstil. Ressursgruppen la vekt
på følgende arbeid i fjoråret:

SNUSS! I Østfold arrangeres det
kurs for snusere som vil slutte, et
samarbeid mellom Østfoldhelsa og
AOF. Hvem har sagt at tobakksslutt
ikke kan være morsomt?!

• Fra og med høsten 2009 har elever fra 5. – 7. trinn rett til to timers
regelmessig fysisk aktivitet utenom kroppsøvingsfaget. For å øke
kunnskapen om fysisk aktivitet i skolen har Østfold Idrettskrets i samarbeid
med Ressursgruppe fysisk aktivitet arrangert et to dagers kurs for lærere
og SFO-ansatte i seks kommuner i Østfold.
• Ressursgruppen har vært involvert i tildelingen av midler til forebyggende
helsearbeid gjennom fysisk aktivitet i regi av frivillige organisasjoner.
• Ressursgruppe fysisk aktivitet hadde på Verdens aktivitetsdag 10. mai
fokus på økt fysisk aktivitet blant barn og voksne. «Aktivitetsboken - fysisk
aktivitet i forebygging og behandling» ble presentert som et verktøy for
helsetjenesten i arbeidet med å tilrettelegge for og fremme fysisk aktivitet.

4.2.3 Arbeid i ressursgruppe tobakk
Hovedmålet for Ressursgruppe tobakk er færre tobakksbrukere og bedre helse i
befolkningen i Østfold. Den viktigste målgruppen for ressursgruppe tobakk er
ungdom. Ressursgruppen la vekt på følgende arbeid i fjoråret:
• For å øke deltagelsen i det tobakksforebyggende FRI-programmet fra
ungdomskolene i Østfold ble egenproduserte FRI-kort sendt til hovedlærer
på 8., 9. og 10. klassetrinn.
• Ressursgruppe tobakk engasjerte i juni 2009 en person for å øke
deltagelsen og markedsføre FRI-programmet ovenfor ungdomskolene
i fylket. I Østfold deltok 37 av 44 ungdomskoler i FRI-programmet ved
slutten året.
• Helsekilden i Sarpsborg kommune inviterte i 2009 til FRI- seminar hvor
rektorer/ ledere og helsesøstere ved ungdomsskolene ble invitert til
å gjennomføre en FRI- leksjon. Dette som en motivasjon for å få flere
ungdomsskoler til å melde seg på FRI- programmet.
• Helsekilden i Sarpsborg har arbeidet med å forenkle FRI- programmet.
Elever på 8. trinn blir undervist med det reviderte programmet «FRI- så
klart». Så langt er programmet positivt evaluert av lærere og elever.
• Det er blitt avholdt to tobakksluttekurs ved Glemmen og Malakoff
videregående skole, og dette arbeidet vil videreføres ved andre
videregående skoler i Østfold i 2010.
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• Tobakksluttekurs har i 2009 vært arrangert regelmessig i alle Østfoldbyene.
• Verdens tobakksfrie dag (VTD) ble markert i Østfold ved utdeling av
Tobakksfriprisen 2009 til fem ungdomsskoler i Østfold. Bakgrunnen for at
disse ungdomskolene ble valgt er at de har arbeidet med FRI- programmet
over tid og ser verdien av å arbeide med grunnverdien
i undervisningsprogrammet, som er gode holdninger og mestring.

Styreleder i Østfoldhelsa,
Aase Rennesund, utdeler
tobakksfriprisen i Østfold i 2009 som
gikk til ungdomsskoler for langvarig
og godt arbeid med det forebyggende
programmet «Fri». Her er det Kråkerøy
ungdomsskole, Fredrikstad som får
overrakt en utmerkelse.

• Ressursgruppe tobakk har videreført samarbeidet med Astma og
allergiforeningen, avdeling Østfold om utdeling av body med påskriften «Jeg
er født røykfri» til alle nyfødte ved Sykehuset Østfold HF. Planlagt seminar
for helsesøstere og jordmødre med temaet «gravide og tobakk» måtte
utsettes til 2010 grunnet pandemien høsten 2009.
• Materiell for røykeavvenning i primærhelsetjenesten er sendt til fastlegene
og ledende helsesøstere i Østfold.

4.2.4 Arbeid i 2009 for ressursgruppe skade- og
ulykkesforebygging
Ressursgruppen for skade- og ulykkesforebygging var i 2009 i en oppstartsfase.
• Det har i 2009 vært arbeidet for å få til en rullering av en fylkeskommunal
strategi for trafikksikkerhet hvor kommunene har vært med på
regionssamlinger for å ta del i planarbeidet.
• Handlingsplan for ressursgruppa har vært arbeidet med, og når denne er
ferdig skal denne legges frem for styret i Østfoldhelsa. Ulykker i Norge,
Nasjonal strategi for forebygging av ulykker 2009-2014 vil bli grunnlag for
gruppas handlingsplan.
• Trafikkalt grunnkurs for innbyggere med innvandrerbakgrunn ble prioritert
som utviklingstilbud i Østfold. Kursing av lærere og igangsetting av enkelte
forsøkskurs vil komme 2010/2011.
• Deltatt i Trygge Lokalsamfunn / nasjonalt Safe Communities-nettverket som
observatør.
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4.3 ANDRE AKTIVE FOLKEHELSETILTAK
4.3.1 Stimuleringsmidler til drift og videreutvikling av lokalt
folkehelsearbeid i Østfold
Kommunenes forankring av folkehelsearbeidet i egne planer og budsjetter er en
forutsetning for deltakelse i partnerskapet, og dermed også tilskudd til lokalt folkehelsearbeid.
Av fylkets 18 kommuner er 17 med i Østfoldhelsa. Samtlige 17 kommuner ble i
2009 tildelt kr. 100.000 til folkehelsearbeid.
I tillegg er partnerne støttet med følgende:

Politikere og ansatte fra Østfold
fylkeskommune og kommunene Våler,
Rygge, Råde og Moss fikk innføring
i universell utforming på studietur til
Gøteborg.

• Støtte til rusforebyggende arbeid blant ansatte i Sykehuset Østfold og
livsstyrketrening for pårørende av Læring- og mestringssenteret,: kr. 100.000.
• Støtte til samarbeidsprosjekt omkring empowerment og utjevning av
helseforskjeller med frivilligsentralene: kr. 120.000.
• Støtte til «kultur gir helse»-konferanse sammen med Rygge kommune
i 2010: 50.000 kroner.
• Støtte til studietur om universell utforming til kommunene Moss, Rygge,
Råde og Våler: kr. 50.000,-.
• Støtte til Trygg Trafikk, trafikalt grunnkurs overfor innvandrere: 50.000,-.
• Støtte til kompetanseoppbygging på health literacy og social capital,
Sarpsborg kommune: Cirka 60.000 kroner.
• I tillegg er det gitt støtte til flere mindre prosjekter.

4.3.2 «Folkehelse i plan» i Østfold
«Helse i Plan» var et prosjekt som tok initiativet til å forankre folkehelsearbeidet i
kommunale og regionale plan- og styringsdokumenter. I Østfold ble prosjektet
kalt «Folkehelse i plan» og ledes av Østfoldhelsa. Til koordinering av arbeidet var
det i 2009 avsatt cirka 25 % stilling. 6 kommuner deltok sammen med Østfold
fylkeskommunen og fylkesmannen for å bedre folkehelseplanleggingen i Østfold.
Arbeidet med fylkesplanen for Østfold for perioden 2009-2012 ble administrativt sluttført i 2008 og er per dags dato vedtatt. Spesielt for fylkesplanen er at det
er den første i landet med tilhørende arealdel. Her er det forsøkt ført en arealpolitikk som skal bidra til å styrke folkehelsa, og dette er et viktig nybrottsarbeid for
arealplanlegging på fylkesnivå i Norge. Folkehelse og levekår er et av tre hovedtemaer i samfunnsdelen, og er en ytterligere styrkning i forhold til den forrige fylkesplanen.
Fylkesplanen vil fra 2010 bli et viktig verktøy i oppfølgingen av kommunale planer. Østfold fylkeskommune vil rutinemessig gå gjennom alle planprogram, planstrategier og kommuneplaner og vurdere disse også i et folkehelseperspektiv.
Det vil også i fremtiden bli samarbeidet nært med fylkesmannen for å sikre at
kommuneplanleggingen ivaretar folkehelseperspektivet som en del av «Folkehelse i plan»-prosjektet.
I 2009 ble det tatt initiativ til å utarbeide en egen folkehelseveileder eller ei sjekkliste som kunne være til hjelp i for å få frem drøfting av folkehelsetema kommuneplanene. Kommunene fikk i løpet av 2009 tilbud om rådgivning og veiledning
av sitt planarbeid. Styret i Østfoldhelsa begynte også i 2009 å behandle mer systematisk kommunale planer/planprogram/planstrategier og avgi egne uttalelser.
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Flere kommuner har satt på dagsordenen folkehelserelaterte fokusområder og
hovedtema tilknyttet politiske planer. Kommunene har for øvrig arbeidet med kollegaveiledning av hverandres plansystemer og vurdering av folkehelserelaterte
tema tilknyttet dette.
Østfold er blitt en av 8 pilotfylker innen universell utforming (2009-2012). Informasjon om dette har vært gjennomgått i møte med kommunene og kr 25 000 ble
i 2009 tildelt spesielle folkehelsetiltak i Hobøl kommune og i Askim kommune
med henblikk på universell utforming. Prosjektet omtales mer utdypende senere
i årsmeldingen.

Planrådgiver Elin T. Skeide var
sentral i arbeidet med det som var
den første fylkesplanen i landet med
tilhørende arealdel. Her viser hun
frem planens arealdel for Nedre
Glomma.

Det er fra folkehelseseksjonens side lagt ned mye innsats for å sette folkehelse
på dagsorden i fylkets fire ulike delregioner (Mosseregionen, Indre Østfold, Halden og Nedre Glomma). Dette har blant annet resultert i at folkehelse for første
gang kan finansieres av regionale utviklingsavtaler, som fylkeskommunen har
forandlet frem sammen med kommunene. Avtalene stimuleres med betydelige
økonomiske midler fra fylkeskommunens side hvor et viktig siktemål er å realisere målsettinger i fylkesplanen. Her er innsats for å få befolkningen i mer fysisk
aktivitet ett av 3 prioriterte tiltak fra fylkeskommunen sin side.
Østfold fylkeskommune har gjort innsats for å forankre folkehelsearbeidet tydelig i ny fylkesdelplan for barn og unge og i ny fylkesdelplan for kulturminner. Folkehelse er også svært synlig i fylkeskommunens økonomiplan og budsjettvedtak.
Fylkesutvalget vedtok i april 2009 å igangsette et arbeid med en regional plan
om folkehelse for Østfold fra 2012 (tilsvarende de tidligere fylkesdelplanene) I
2010 vil folkehelseseksjonen for øvrig engasjere seg i det nasjonale LUK-prosjektet (lokal samfunnsutvikling i kommunene) med sikte på å se dette i sammenheng med folkehelsearbeidet for øvrig.

4.3.2.1 HEPRO og Østfold-HEPRO
Prosjektene HEPRO og Østfold-HEPRO er en del av Folkehelse i plan-prosjektet.
HEPRO var betegnelsen for INTERREG III B prosjektet «Health and Social Wellbeing in the Baltic Sea Region». Formålet med HEPRO var blant annet å sette
folkehelse på den politiske dagsorden i Østersjøregionen. Prosjektet involverte
32 partnere i 8 land. Den norske deltagelsen har vært betydelig, og prosjektet har
vært ledet av Østfold fylkeskommune. Blant flere viktige resultater, er det utarbeidet et spørreskjema som er oversatt til 11 språk og så langt gjennomført blant
ca. 50.000 europeere, deriblant ca. 11.000 nordmenn. Prosjektet startet opp 1.
juni 2005, og ble formelt avsluttet 31.12. 2007, men etterarbeidet har pågått til
og med første halvår 2009.
I Østfold har HEPRO blitt fulgt opp på to måter gjennom delprosjektet «ØstfoldHEPRO»:
1. Det ble i 2008 gjennomført en stor helse- og miljøundersøkelse blant cirka
1500 ungdomsskoleelever (omtalt mer grundig under kapittel 2). TNS Gallup
og Folkehelseinstituttet har bistått i arbeidet. Prosjektet har utviklet en metodikk for nettbaserte undersøkelser og utviklet og testet ut et spørreskjema
som har vist seg å egne seg for hele ungdomsskoletrinnet.
I 2009 ble undersøkelsen offentliggjort på to forskjellige fagdager. I tillegg ble
den presentert for en rekke politiske organer regionalt og lokalt. Undersøkelsen har vært krevende å gjennomføre både faglig og praktisk.
Alle kommunene som er med i Folkehelse i plan-prosjektet deltok.
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2. Østfold var i slutten av 2009 i oppstartsfasen med kommunikative planprosesser i kommunene Hobøl og Spydeberg. Her skal målgrupper utfordres til å forbedre de problemområder som undersøkelsen avdekket i deres nærmiljøer,
samtidig som de skal oppmuntres til å ta vare på de kvaliteter som allerede
foreligger. Prosjektet er et samarbeid med Helsedirektoratet som har støttet
arbeidet med 250.000 kroner. Kommunene har hver mottatt kr. 100.000,- som
de skal bruke til konkrete helsefremmende tiltak for å imøtekomme utfordringer avdekket i undersøkelsen. De øvrige 50.000,- er brukt på ekstern prosessleder og kompetanseoppbygging i kommunene.

4.3.2.2 Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune satser på
tiltrettelegging for friluftsliv, her fra
friluftslivets uke i kommunen.

«Helse i Plan» ble forankret politisk og administrativt i kommunen i november 2007.
Folkehelse er forankret i Kommuneplan for Sarpsborg 2007 – 2020 og Handlingsplan m/økonomiplan 2009-2012 under helsefremmende og forebyggende
arbeid, hovedutvalgs område helse og sosial. Gratis frukt og grønt til alle grunnskolebarn er forankret under hovedutvalgsområde oppvekst. I tillegg er begrepet forankret under hovedutvalgs område teknikk og miljø og under hovedutvalgs-område
kultur i gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet (2007-2010). Kommunedelplanen for fysisk aktivitet har forøvrig et eget kapittel om folkehelse.
Innhold i kommuneplanens samfunnsdel til konkretisering i arealdel: Sarpsborg
kommune har foreløpig ikke vedtatt sin arealplan for 2007 – 2020. Dette på
grunn av innsigelser fra Riksantikvaren og Fylkesmannen. I planforslaget til arealdelen konkretiseres folkehelse med fravær/reduksjon av helsetruende faktorer
som støy, stråling, trafikksikkerhet og flom og konkretiserer styrking av helsefremmende faktorer som møteplasser, rekreasjonsområder, stabile bomiljøer,
aktiv transport (dvs. fysisk aktivitet) og estetikk. Det er utarbeidet temakart for
viktige rekreasjonsområder, dekningsgrad lekeplasser og dekningsgrad av nærturområder.
Folkehelsetiltak som er forankret i økonomiplanen for 2009 er:
• Gratis frukt og grønt til alle barn i barneskolen (økt ramme 1,04 mill)
• Videreutvikle «Helsekilden» til et helsefyrtårn (kun verbalpunkt)
• Ny frivillighetssentral (0,2 mill)
• Plan for sammenhengende gang og sykkelvei (0,36 mill)
• Tilrettelegging for friluftsliv (økt ramme 0,8 mill)
• Trafikksikkerhetsplan 2010-2013 – oppstart av arbeid – ingen økte kostnader

31

4.3.2.3 Eidsberg kommune
Folkehelse ble introdusert som begrep i Eidsberg kommune gjennom folkehelseprosjektet 2002-2005. Folkehelse som begrep brukes ikke i kommuneplanen.
Kommunen har valgt begreper som livskvalitet og trivsel og bærekraft.
Innhold i kommuneplanen fra samfunnsdel til konkretisering i arealdel:
• Grøntområder.
Eidsberg kommune satser på barn og
unge. Et resultat av det er «Pilot´n»,
som er elevbedrift og ungdomshus
i ett og samme lokale. Arbeidet med
skole og fritidstilbud på samme sted
er en del av oppvekstplanen for
Eidsberg, som har vært et av
kommunens innsatsområder
i Folkehelse i plan-prosjektet. Her
serveres det sunn mat, ungdommen
får voksenkontakt og hjelp til lekser.
Senteret regnes som et viktig
folkehelsegrep i Eidsberg og har blitt
svært populært blant ungdommen.

• Områder for friluftsliv.
• Mysen sentrum - sentrumsplanen
• Utbygging Familiesenteret med åpen barnehage
• Ulike miljøfokuserte planer; temaplan for miljø og energi, temaplan for
vannmiljø, grønnstrukturplan, biologisk mangfoldplan.
Nye folkehelsetiltak forankret i økonomiplanen for 2009:
• Ungdomshuset Piloten; skole og fritid på samme areal.
• Oppfølging av tiltak gjennom Oppvekstplanen. Eidsberg kommunes Helse
i plan -tiltak.
• Utvidet timetall til fysisk aktivitet i barnetrinnet.
• Alternative skoletilbud for elever som har bedre utbytte av å få sin
opplæring utenfor skolen.
• Kjøkkenassistent barnehager

4.3.2.4 Våler kommune
I kommunens plandokumenter er følgende overordnede mål vedtatt: «Kommunens innbyggere skal ha muligheter for gode levekår og god livskvalitet». Rådmannen blir målt i forhold til dette i utviklingssamtalen med det politiske nivå.
Fra samfunnsdel til konkretisering i arealdel: Ingen endringer fra det som ble rapportert i 2008. Arbeidet med rullering av kommuneplanen er felles for de 4 kommunene i Mosse - regionen og er startet opp med felles prosjektorganisering.
Arbeidet baserer seg på fylkesplanens høringsdokumenter og den regionale
utviklingsavtalen.
Folkehelsetiltak forankret i økonomiplanen for 2009: I kommunens handlingsplan og budsjettdokument er følgende mål vedtatt med basis i det overordnede
målet: Økt synliggjøring av folkehelse skal være en sentral premiss i kommunal
planlegging.
Tiltak:
• Videreføre/utvikle sosialpedagogiske (tverrfaglige) tiltak rettet mot elever og
foresatte – som Tryggoppvekst, ART, Zero, Kempler, Zippy’ venner m.fl.
• Delta i nettverket «Helse i Plan».
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4.3.2.5 Moss kommune
Folkehelse som begrep ble innarbeidet i kommuneplanens samfunnsdel , med vedtak i juni 2007, «Kommuneplan for Moss 2007 – 2019». Folkehelse er også integrert i lokalt planverk: Helhetlig oppvekstplan for barn og unge 2008 - 2019,
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008-2012, Pleie- og omsorgsplan 2005-2015,
Helhetsplan for Nesparken. Moss kommunes hjemmeside har tema om folkehelse.
Innhold i kommuneplanens fra samfunnsdel til konkretisering i arealdel: Det er
utarbeidet Retningslinjer for behandling av støy og helhetlig plan for Nesparken.
I Økonomiplanen 2009 – 2012 er det formulert utfordringer og mål innenfor funksjonsområdene. I det følgende listes opp mål som kan relateres til folkehelse:
Barnehage
Andelen barn fra språklige og etniske minoriteter i barnehagene skal økes. Innen
2009/2010 skal andelen av minoritetsspråklige barn i aldersgruppen 3 – 5 år
som går i barnehage utgjøre 70 % (av den bosatte minoritetsspråklige gruppen).
Grunnskole
Kunnskapsdepartementet melder om økt satsning for å legge til rette for fysisk
aktivitet ved å øke timetallet på barnetrinnet med 2 timer fra høsten 2009. Målet er
gradvis å sikre en time fysisk aktivitet hver skoledag. Dette kan organiseres på
mange måter. Skolene i Moss må håndtere dette innenfor budsjettrammene i 2009.

Leder av folkehelsekomiteen i Moss,
Siv Jacobsen (Ap), har vært en
politisk kraft for å sikre at folkehelse
blir prioritert i kommuneplanleggingen.
Her er hun tilstede på et av byens
folkehelsetiltak.

Kommunehelsetjenesten
• Større andel av kommunehelsetjenestens samlede ressurser skal rettes mot
forebyggende arbeid, særlig mot barn og unge
• Kommunens helsetjenester skal bli mer tilgjengelig for utsatte grupper som
for eksempel asylsøkere, rusmisbrukere og personer med psykiske lidelser.
Barneverntjenesten
Tverrfaglig kommunalt team skal i 2009 etablere nye nærmiljøtiltak i samarbeid
med bydelsteamene (jmf. helhetlig oppvekstplan for alle barn og unge).
Samferdsel
• Innen utgangen av 2015 skal andel arbeidsreiser med sykkel eller til fots
ha økt med 25%.
• Trafikkveksten vist i trafikkanalyse/Cowi- rapport av 2007 på 18,5%
i 2019 skal senkes til minimum 13%.
• Passasjertall som nytter buss og tog skal øke med 5% hvert år.
• Ingen drepte eller alvorlig skadde på kommunale veger.
Vann, avløp, renovasjon
• Det skal leveres et rent og velsmakende drikkevann.
• Luktproblemer på Solgård Avfallsplass skal fjernes.
Fysisk planlegging
• Alle tiltak skal undergis vurdering i henhold til de estetiske retningslinjene
slik at Moss sentrum fremstår som et attraktivt regionsenter.
• Luftkvaliteten i Moss sentrum skal tilfredsstille nasjonale retningslinjer.
• Støybelastninger for utsatte områder skal reduseres.
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I folkehelsearbeidet i Spydeberg
jobber man for å få barn og unge
i mer fysisk aktivitet.

4.3.2.6 Spydeberg kommune
Kommuneplan for Spydeberg 2007 – 2020 ble vedtatt i 2007. I samfunnsdelen
og i arealdelen er Folkehelse ett av fokusområdene.
I Økonomiplanen 2009 – 2012 er det formulert mål, kriterier og tiltak innenfor
fokusområdene.
• Grønn kommune
• Kommunale tjenester
• Kultur og idrett
• Samfunnsutvikling
• Folkehelse

4.3.3 Helsekilden og Sciencesenteret i Østfold
Helsekilden er det eneste helsepedagogiske opplevelsessenteret av sitt slag i
Norge og arbeider blant annet for å stimulere til en sunn og helsefremmende livsstil blant barn og unge. Senteret ble opprettet av Østfoldhelsa, og er nå overtatt
av Sarpsborg kommune. Østfold fylkeskommune støtter senteret med kr. 500
000,- i fireårs-perioden 2007 – 2010.
Helsekilden har i 2009 hatt undervisning/aktiviteter for i alt 3549 personer.
Disse fordeler seg på følgende måte:
• Barn og unge: 1 875 personer hvorav 595 elever ved videregående skoler.
Lærere: 231
• Andre voksne (helsepersonell, politikere, foreldre, frivillige, deltakere ved
konferanser) både internt i kommunen og eksternt: 1 443
• Det er gjennomført 21 aktiviteter rettet mot den videregående skolen og
145 «andre» typer av aktiviteter (kurs, seminar, møter, studiebesøk m.m).
Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune har ønsket at Helsekilden skal
implementeres i det planlagte Sciencesenteret, hvor de to aktørene er hovedaksjonærer. Gjensidigestiftelsen har støttet ideen og ga tilsagn om 10 millioner kro34

ner for realisering av prosjektet. Senteret venter cirka 100.000 besøkende årlig.
Prosessen med en virksomhetsoverdragelse ble satt i gang, og det vil være det
eneste vitensenteret i Norge som har et så høyt fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid. At Østfolds elever blir transportert gratis til senteret er viktig for å nå alle.
Helsekilden har i 2009 hatt besøk av Helsedirektoratet, stortingsrepresentanter,
statssekretær som har uttrykt stor interesse for satsningen.
Helsekilden mottar i tillegg kr. 200.000 fra Østfold fylkeskommune for å lede et
nettverk for helsepersonell i videregående skoler. Det arbeides med kompetanseutvikling, kvalitetssikring og metodeutvikling. Nettverket rapporter følgende
effekter av samarbeidet:
• Styrket strategisk handlekraft
• Bedre og bredere informasjonstilgang
• Større vindu mot omgivelsene
• Fokus på fagkompetanse
• Mulighet til å samle ressurser
• Mulighet til å organisere verdiskaping mer effektivt

Sciencesenteret i Østfold vil ha fokus
på folkehelse ved at Helsekilden blir
en del av konseptet. Slik så utviklerne
for seg at senteret ville se ut når det
står klart høsten 2011.

• Effektivisering
• Samordning av kompetanseutvikling og kvalitet

4.3.4 Frivilligsentraler i Østfold
Frivilligsentraler finnes over hele landet og er møteplass og samhandlingsarena
for frivillighet i lokalmiljøet. Levende lokalsamfunn er viktig for innbyggernes trivsel og identitet i Østfold. Dette skapes ikke av kommunene alene, men i samhandling med kulturlivet og frivillig sektor.
Frivilligsentralene er viktige lokale møteplasser for alle som ønsker å delta i frivillig virksomhet uansett alder, kjønn, økonomi eller etnisk tilhørighet.
Pr. dags dato er det i Østfold 17 frivilligsentraler.
I 2005 ble det inngått samarbeidsavtale med de den gang 13 frivilligsentralene
som var i drift og Østfoldhelsa. Hovedintensjonen for partnerskapet var at sentralene skal være en arena som stimulerer til utvikling av trygge, gode og inkluderende lokalsamfunn; et lokalt kraftsenter som bidrar til bedre folkehelse i Østfold. Sentralene utfører en viktig rolle i forhold til Østfoldhelsas delmål om å mobilisere nærmiljøer til innsats.
Frivilligsentralene har tatt i mot en rekke tilbud på kompetanseoppbygging innenfor folkehelse og utjevning av sosiale helseforskjeller. De har også mottatt økonomisk støtte - for eksempel til prosjektet « Nettverk og lokalt engasjement». Prosjektet var positivt fordi det bidro til samarbeid mellom sentralene og til å synliggjøre frivilligsentralene i Østfold.
I 2009 fikk de støtte til prosjekt «Sammen om folkehelse» på kroner 100.000 i
regi av 15 frivilligsentraler i Østfold. Prosjektet har tre hovedmålsettinger:
1. Utjevning av sosiale helseforskjeller
2. Samarbeid med kommunene om folkehelsearbeid - blant annet samarbeid
med folkehelsekoordinatorene
3. Bidra til kompetanseheving, sammen med samarbeidspartnerne. Prosjektet
løper ut 2010.

Frivilligsentralene har stort fokus på
inkludering gjennom å utvikle
møteplasser rundt hverdagslige
aktiviteter som denne sykvelden.
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4.3.5 Eksempel på folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten
4.3.51 Tannhelseundervisning i barneskolen
Tannhelsetjenesten underviser om tannhelse og kosthold på barneskolene. Det
er samarbeidet med Helsekilden om å lage et helsepedagogisk program rettet
mot 2., 4. og 7. klasse. Tannpleierne og noen tannhelsesekretærer er ute på
skolene og lærer barn og ungdom hvordan de skal pusse tenner, og ta vare på
tennene sine, slik at de kan holdes kariesfrie. Selve undervisningen er spennende
og nytenkende og bygger på prinsippet «læring gjennom lek». Elevene kommer
selv frem til de riktige svarene ved å være delaktige i undervisningen. Tannhelsetjenesten har til nå undervist ca 25.000 skoleelever og tilbakemeldinger viser at
dette er spennende og morsomt for elevene. Hovedmålet med undervisningen er
at elevene skal få en positiv holdning til egen helse/tannhelse. De skal få forståelse for hvorfor daglig tannpuss er viktig for tannhelsen, og hvorfor sunn og
riktig kost er viktig.

4.3.5.2 Samarbeidsavtaler med kommunene om brukere
i institusjon og hjemmesykepleien
Slik ser det ut når tannhelsetjenesten
i Østfold underviser i tannhelse ved
hjelp av lek og opplevelser.

Tannhelsetjenesten har i løpet av 2009/2010 skrevet samarbeidsavtaler med 17
kommuner om brukere i institusjon og hjemmesykepleien. Avtalene går ut på
informasjonsutveksling om brukerne, kommunens og Tannhelsetjenestens ansvar
for å ivareta tannhelsen til brukerne. Hovedmålet er at alle beboere i institusjon,
eller brukere i hjemmesykepleien, som har rettighet etter «Lov om tannhelsetjenesten», minimum skal opprettholde den tannstatusen de hadde før de fikk et
vedtak om institusjonsplass eller hjemmesykepleie. Ønsket er at pleie- og
omsorgspersonellet skal ha nok kunnskap til å kunne utføre godt munnstell, at
beboere på institusjon skal ha rene tenner hver dag, og at brukere i hjemmesykepleien skal få hjelp til munnstell ved behov.

4.3.5.3 Bekymringspasienter: Prosjekt i Tannhelsetjenesten
i samarbeid med Helsedirektoratet.
Målsettingen med prosjektet:
• Bedre Tannhelsetjenestens rutiner for å fange opp, og gi tannbehandling til
bekymringspasienter
• Opprette tverrfaglig samarbeid med barnevern og helsesøster for vurdering
av de bekymringspasientene vi ikke når fram til selv, eller ved mistanke om
alvorlig omsorgssvikt eller mishandling.
Prosjektet er utprøvd i Moss, Fredrikstad, Halden, Sarpsborg og Indre Østfold i 1
år, og er deretter blitt evaluert. Evalueringen viser at oppfølging nytter, og prosjektet drives videre. Tverrfaglig samarbeidsavtale er inngått mellom Tannhelsetjenesten, barnevernet og ledende helsesøster i alle kommuner. To tannhelsesekretærer er oppnevnt som oppfølgingskontakt for Tannhelsetjenesten i Østfold.
De tar imot alle henvendelser om bekymringspasienter fra tannleger/tannpleiere,
og er ansvarlige for videre kontakt med pasient/foresatte og barnevern/helsesøster når nødvendig.
Statistikk pr. sept 2009:
• 383 pasienter – ikke møtt på 2 år eller mer
• 136 pasienter – registrert behandlingsbehov
• 215 av disse pasientene har, med oppfølging og overvåking, møtt til timer
og er nå ferdigbehandlet!
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• 8 bekymringsmeldinger er sendt barnevernet. 6 med mistanke om
overgrep/omsorgssvikt/vold, 2 pga grov karies/stort behandlingsbehov –
manglende oppfølging fra foresatte, 3 henvendelser fra barnevernet:
Mistanke om omsorgssvikt/overgrep – ønske om undersøkelse av
munnhulen og bakterieprøve

4.3.6 Aktiv på dagtid
Aktiv på dagtid er en forebyggende og helsefremmende innsats for personer
som har falt utenfor arbeidslivet som skal få målgruppene i mer fysisk aktivitet og
motvirke ensomhet. Prosjektet er et samarbeid mellom fylkeskommunen, NAV,
Østfold Idrettskrets (prosjektleder) og kommuner i Østfold. Deltagerne betaler
200 kroner i årsavgift og får trene så mye de ønsker.
I 2009 deltok 1350 personer på «Aktiv på dagtid». Følgende kommuner i Østfold
var med i 2009: Fredrikstad, Hvaler, Rygge, Moss, Våler, Sarpsborg, Rakkestad,
Eidsberg, Askim, Spydeberg og Halden. Utfordringen fremover er å tilby flere
aktiviteter. Tilbudet er så populært at lokalitetene nærmest er sprengt.
Prosjektet mottok i 2009 kr. 400.000 fra fylkeskommunen og Østfoldhelsa. Det
samlede budsjettet for 2010, der alle partnerne er inne med midler, utgjør til sammen ca. 2,3 millioner kroner.

4.3.7 Frisklivsprosjektet
Østfold fylkeskommune har fått kr 700.000,- til «Lavterskelaktiviteter for mer
fysisk aktivitet, sunnere kosthold og røykeslutt». Styret for Østfoldhelsa vedtok i
september 2009 å benytte midlene til et Frisklivprosjekt i Østfold, og inviterte
Miljørettet helsevern i Indre Østfold, IKS til å ha prosjektansvar for etablering og
drift av en Frisklivsentral i Indre Østfold.
Østfoldhelsa har prosjektansvar for Frisklivprosjektet, mens Miljørettet helsevern
i Indre Østfold har prosjektlederansvaret. Overordnet prosjektbeskrivelse, som
skisserer innhold, organisering og framdrift for hele prosjektet er vedtatt av styret
for Østfoldhelsa i november 2009.

Vannaktiviteter er et populært tilbud i Aktiv på dagtid.
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Arbeidet med prosjektet startet for alvor i 2010. Det er utarbeidet en lokal prosjektbeskrivelse for Indre Østfold, en prosjektleder er ansatt i 40 % stilling og
kontaktmøter er gjennomført med eller avtalt med alle 10 kommuner i Indre Østfold. Prosjektbeskrivelsen for Indre Østfold har fire resultatmål for 2010;
• Opprette kontakt med alle 10 kommuner i Indre Østfold
• Etablere friskvernsamarbeid i fire kommuner (opprettet kontaktperson i hver
kommune, deltakelse i prosjektet behandlet politisk, og kvalitetssikret gode
tiltak i den enkelte kommune)
• Ha mottatt minst 40 henvisninger fra henvisende instanser
• Ha kommet i gang med helsesamtale og tiltak innenfor fysisk aktivitet for
minst 20 personer

Leder av opplæring-, kultur- og
helsekomiteen, Inger-Christin Torp, er
kanskje den politikeren i fylket som
har engasjert seg mest i arbeid for
å redusere bortvalg som et ledd
i å styrke folkehelsa.

• Tiltak innenfor fysisk aktivitet vil i stor grad koordineres med tiltak i regi av
Aktiv på dagtid, som nå er etablert i fem kommuner i Indre Østfold. Dette
vil bety kvalitetssikrede aktivitetstilbud, organisert innenfor rammen av
etablert kulturliv, og vil gi mulighet for brukerne av tilbudet anledning til
å danne nye nettverk.

4.3.8 Folkehelsearbeid på videregående skoler
Østfold fylkeskommune har et stort fokus på helhetlige tilnærminger i folkehelsearbeidet og hvor ønsket er en mest mulig forankring i ordinær drift. Fylkespolitikerne har satt ekstra stor fokus på utfordringen med utjevning av helseforskjeller i videregående skoler. Utgangspunktet var at 21,5 % av alle elever i v.g.s strøk
i ett eller flere fag, og at ca 15 % droppet ut før eksamen. Det var relativt store
forskjeller mellom regionene. Følgende grep er gjort de siste årene, eller er under
planlegging fremover:
• Det er etablert miljøkontakter på skoler i Halden, Sarpsborg og Fredrikstad.
Dette er et spleiselag mellom kommunen og fylkeskommunen, hvor en
sosialarbeider plasseres ut på skolen, og kan ta direkte tak i de sosiale
problemene elevene sliter med. (En av de to mosseskolene har allerede
miljøkontakter, men da etter eget initiativ).
• Det er innført forpliktende resultatmål på bortvalg for hver enkelt v.g.s
• Rådgivningstjenesten er styrket og delt i karriereveiledning og
sosialpedagogisk veiledning.
• Alle rådgiverne har fått kompetanseheving med studiepoeng.
• Partnerskap for karriereveiledning er etablert i hver region hvor kommunene
og ungdomsskolene trekkes med.
• Det er etablert karrieresenter for voksne.
• I alle regioner er det etablert innføringsklasser for fremmedspråklige.
• Det er vedtatt en politisk målsetting om å styrke helsetjenesten på de
videregående skolene slik at vi minimum har 10 % helsesøster pr 100
elever.
• Hvert år gis det tilbud om kompetanseheving av helsesøstrene. Dette
finansieres av fylkeskommunen, og følges opp av Helsekilden. Helsekilden
mottar kr. 200.000,- til dette arbeidet.
• Ved noen skoler er det leksehjelpsordninger. Ordningen vil bli utvidet i 2010.
• Det arbeides med å bedre kommunikasjonen mellom grunnskole og
videregående skole.
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• Utvikling av praktiske løp i yrkesfaga er en stor og viktig utfordring.
• Det arbeides for å gjøre realfagene mer spennende og attraktive, for
eksempel ved å samarbeide med ulike fagmiljøer, etablering av nytt Science
senter i Østfold og ikke minst samarbeid med det lokale arbeidsliv. For å få
alt dette til jobbes det kontinuerlig med kompetanseheving av lærere.
• Kvaliteten i grunnopplæringen har lenge hatt et sterkt fokus både lokalt,
regionalt og nasjonalt. Dette har bl.a. bakgrunn i at gjennomføring og
utbytte av grunnopplæringen er en avgjørende faktor både for den enkeltes
livsløp/karriere og den samfunnsmessige utviklingen. «Krafttak for
grunnopplæringa» er et initiativ fra Østfold fylkekommune ovenfor alle
regioner i Østfold om å få til et helhetlig samarbeid om det 13 årige
skoleløpet i Østfold. Initiativet er blitt godt mottatt i alle regioner, og er
politisk forankret.

Det vakte forargelse blant deler av
elevmassen, da fylkestinget besluttet
at det ikke lenger skulle selge brus
fra skolekantinene. En demonstrasjon
foran fylkeshuset samlet cirka 150
elever.

4.3.8.1 Fokus på kosthold og annet folkehelsearbeid ved de
videregående skolene.
Fylkespolitikerne har satt på dagsorden at elevenes helse også har stor betydning for læringsevne, det være seg i relasjon til for eksempel kosthold, tobakk,
fysisk aktivitet eller psykisk helse.
Alle de 11 videregående skolene i Østfold, tilbyr nå enten subsidiert skolefrokost
eller gratis frukt og grønt. På 10 videregående skoler deles det nå ut gratis frukt
og grønt hver dag. Dessuten er det subsidiert skolefrokost på en av de videregående skolene, samt på noen satellitter.
Fylkeskommunen brukte i 2009 ca. 3 millioner kroner på prosjektet som når
10.000 elever. Fylkeskommunen tillater ikke salg av brus i kantinene, verken over
disk eller fra brusautomater. Østfold fylkeskommune var den første fylkeskommunen, og så langt eneste, som har gjennomført et slikt vedtak.
Det arbeides mye med kompetanseoppbygging overfor kantinepersonell, og det
er innført retningslinjer for mattilbud og presentasjon som kantinene er pålagt å
følge.
Fra 2010 igangsettes prosjektet helhetlig og systematisk folkehelsearbeid på
fire videregående skoler. Syv ønsket å delta. Folkehelseseksjonen har mottatt
500.000 kroner i en ekstrabevilgning til oppfølging av arbeidet, som vil bli benyttet til 4 prosjektledere på de videregående skolene.

Elever demonstrerte for retten til
å kjøpe brus fra skolens kantiner.
I etterkant har det vist seg at arbeidet
for et sunnere produktutvalg
i kantinene er blitt godt mottatt av
både elever og lærere.
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4.3.9 Universell utforming
Østfold er et av pilotfylkene i arbeidet for universell utforming, og fylkeskommunen har i den sammenheng et nært samarbeid med fylkesmannen. Visjonen for
prosjektet er at «Østfold skal være universelt utformet i 2025». Dette er en langsiktig visjon som kun kan oppfylles hvis mange parter bidrar til at Østfold blir et
inkluderende samfunn med plass til alle.

Østfold Kollektivtrafikk tok initiativ til
prosjektet «Klar – ferdig – gå» som
blant annet skulle få flere skolebarn
til å gå til skolen. Fra venstre, leder
av ØKT i 2009 Jostein Haug,
markedssjef Kjetil Gaulen og rådgiver
Solfrid Rød Olsen.

Prosjektet vil arbeide for å oppfylle den nasjonale hensikten med prosjektet, deriblant:
• utvikle universell utforming som regional strategi
• virkeliggjøre nasjonale mål i Regjeringens handlingsplan «Norge universelt
utformet 2025»
• formidle på en systematisk måte egne erfaringer i fylkene, både fra
tidligere arbeid og erfaringer som høstes i prosjektperioden.
• gjøre kommunene i eget fylke kjent med lokale erfaringer som er nedfelt
bl.a. i rapporten «Universell utforming som kommunal strategi – Erfaringer
og resultater fra pilotkommunesatsingen 2005-2008»
Østfold fylkeskommune bidrar med prosjektkoordinator i 20 % stilling. Ut over
dette vil mange andre ansatte hos Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune bli involvert i prosjektet. De bidrar med sin arbeidsinnsatts innenfor
sine områder for å oppfylle innsatsområdene i prosjektplanen.

4.3.10 Klar – ferdig – gå!
Fylkesutvalget bevilget 500.000 kroner fra regionalt utviklingsfond til «gåbuss»prosjektet / «gå til skolen»-kampanjen (prosjektet Klar – ferdig – gå!). Dette er et
samarbeid med «Grønn Hverdag», som har prosjektledelsen.
Våren 2009 ble det gjennomført en registrering av reisevaner ved skolene. Undersøkelsen viste at 47 % av alle skolebarna gikk til skolen, mens 43 % ble kjørt av
foreldrene. Dette var noe høyere enn landsgjennomsnittet. Et viktig mål for prosjektet er å redusere andelen elever som blir kjørt til skolen med 50 %.
Fjerde trinn ved Ramberg skole får
diplomer for sin innsats i Klar-ferdig-gå.

I uke 41 og 42 ble det gjennomført en «gå-til-skolen»- kampanje ved å registrere
antall skolebarn som gikk, syklet eller brukte buss til skolen på 1. og 2. klassetrinn. I Moss deltok 9 av 12 skoler og hadde en vellykket kampanje med høy deltagelse. I Fredrikstad deltok 1/3 av 1. og 2. klassene i kommunen med varierende deltagelse. Arbeidet i Sarpsborg har blitt forsinket grunnet omorganisering,
men det er nylig avholdt møte med alle rektorene som synes positive.
Det vil bli nye kampanjeuker i uke 16 og 17. Reisevaneundersøkelsen, som ble
gjennomført våren 2009, er laget i en digital versjon og er planlagt gjennomført i
uke 18. Prosjektleder vil fremover jobbe for å øke deltagelsen i Sarpsborg og
Fredrikstad. I fylkeskommunen ledes prosjektet av Østfold kollektivtrafikk.

40

5. Kommunalt
folkehelsearbeid
Prosjektet «Klar – ferdig –
gå!», som drives av Grønn
Hverdag, markeres med
frukt og grønt til de minste.

Kommunene har til sammen meldt inn 149 tiltak for
2009. Noen av disse relaterer seg til det samme prosjektet som kjøres flere steder, eksempelvis Aktiv på
dagtid. Nedenfor følger en oversikt fra de kommunene som har levert rapporter:

Aremark kommune
1. Nattravner til lands og til vanns
2. Internasjonal kvinne gruppe
3. Verdensdagen for psykisk helse
4. Bygdecafé/bingo og hyggekvelder for beboerne
på sykehjem

10. Samarbeid med ungdom om diverse
tilretteleggingstiltak for ungdom, aktivitetspark
plan med mer i sentrum
11. Politiråd opprettet, fokus forebygging av vold
og kriminalitet / tilrettelegging og
forebyggende arbeid for ungdom
12. Ungdommens bystyre i Askim samarbeid med
rådet for folkehelse og frivillighet om
tilrettelegging for ungdom/befolkning og
andre saker.

Eidsberg kommune
Ikke innlevert rapport

5. Visegruppe
6. Arbeidstrening – samarbeidstiltak med NAV
7. Håndarbeidscafé

Askim kommune
1. Frivilligmelding – handlingsplan for folkehelse
og frivillighet. Følges opp av rådet for
folkehelse og Marianne Echoff frivillighet
(Årsmelding igangsatt fra 2010)
2. Frivilligavis til alle husstander fra 2009. Artikkel
om folkehelse
3. Frivilligbørs søknad og forberedende arbeid
i 2009 støttet med 150.000 og gjennomføring
i 2010
4. Frivilligdagen med årlige frivilligprisen
5. Juleboder på torget for frivilligheten
6. Opprusting av snekkerboden ved
Frivillighetssentral
7. Nettverk friluftsliv 12 punkts
friluftslivstilrettelegging.
• Bl.a Solbergfosslinna med 4 «togbuer» for
rast/grilling
• Tilrettelegging av Vammalinna til samme
standard som Solbergfosslinna (3 årig prosjekt)
• Glommastien nye klopper og rasteplass
• Oppbygging av bygdeborgen i Romsåsen
• Tilrettelegging «Gildehall» med mer i Romsåsen
• Nytt sti/løypekart for nettsiden
• Årlig «Fisk med oss» alle 6.klassinger på
fiskekurs med Askim JFF.
8. Samarbeid innledet med Idrettskretsen om Aktiv
på Dagtid i Askim Kommune
9. 65+ planlagt sammen med vegvesenet for
gjennomføring i 2010.
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Østfoldhelsa har sammen med Nasjonalforeningen for
folkehelsen og kommunene opprettet folkestier. På
Gansrød ble folkestien åpnet i 2009.

Fredrikstad kommune
1. Tobakksforebygging
2. «Gå til skolen» – aksjon
3. Smart til Jobben
4. Minitrimkurs for ansatte
5. Folkesti i Gansrød-området - tilrettelagt for
funksjonshemmede
6. Turområde Elingaard
7. Arbeide med etablering av turstier videreføres
8. Ivareta klubbeide anlegg og åpne for mer
allmenn bruk lokalmiljøene
• Prioritere utbyggingen av nærmiljøanlegg
i tilknytning til skolene.
• Forvalte kommunale anlegg slik at det skaper
størst mulig aktivitet.
• Videreutvikle og støtte idrettsrådet som
møteplassen mellom kommunen og idrettslag
• Videreutvikle samarbeid mellom idrettsadm. og
idrett
• Videreutvikle samarbeid mellom idrett og
oppvekstkontor
9. Opprettholde idrettstilbud for
funksjonshemmede

10. Arbeid rettet mot å få mer aktivitet og
sunnere kosthold i SFO
11. Sykkelkurs for innvandrerkvinner
12. Aktiv på dagtid
13. Gi uttalelser i forhold til aktuelle plansaker
mht. barn og unges sikkerhet, mulighet for
fysisk aktivitet, medvirkning mv.
14. Rutinemessig sikkerhetssjekk av lekeplasser
og lekeplassutstyr etter fastlagt program
15. Brannforebyggende arbeid
16. Gjennomføring av kurs innen
brannforebygging, førstehjelpskurs,
brannvernlederkurs og varmearbeiderkurs
17. Gjennomføre tilsyn etter §13 i brann – og
eksplosjonsvernloven i særskilt brannobjekter
i kommunen
18. Uttale seg i byggesaker for å forebygge brann
på et tidlig stadium i prosjekteringsfasen
19. Tai Chi for eldre
20. Sikkerhet i svømmehaller
21. Det legges til rette for økt fokus på
helsefremmende tiltak i lokalsamfunn
22. Planlegge og utforme gode utearealer og
næranlegg for lek, rekreasjon,
fellesarrangementer og fysisk aktivitet
i nærmiljøene
23. Forebygge mobbing; Dan Olweus, Zero, Steg
for steg
24. Videreføre tverretatlige grupper for barns
uterom. Oppgradere eksisterende skole- og
barnehageanlegg / nærmiljøanlegg
25. «Summer Chill» – ferieprosjekt for barn
26. Kommundelplan Fredrikstad byområde
27. Utarbeidelse av veileder for folkehelse
28. Spre informasjon gjennom presse, internett,
møter og konferanser, samt innen org.leddene
29. Innspill til fylkesplan, kommunale
handlingsplaner og budsjetter
30. Samarbeide om fellesprosjekter og tiltak,
nettverksmøter, fagturer og konferanser,
rapportering og innspill til fylkeskommunen
m.v.
31. Sykkelblogg i forbindlese med en sykkelaksjon

Halden kommune
Ny ansatt – skal lage plan på hva de skal
prioritere av folkehelsetiltak
i kommunen for 2010

Hobøl kommune
1. «Knap-stafetten» for barn
2. Verdensdagen psykisk helse
3. Tur for 10. klasse til Besseggen
4. Utvidet fysisk aktivitet på en barneskole, med
en halv time pr. dag
5. Rusfri 16. mai fest
6. «Åpent hus» samarbeid med
Frivillighetssentralen
7. Samling for funksjonshemmede med ledsager
8. Kjøp og utsetting av skilter til kulturminnesti
9. Åpen kveld på biblioteket med forfatter
Jan Sverre Syvertsen
10. Gravhaug – barn får kjennskap til historie på
en aktiv måte et samarbeidsprosjekt mellom
skole, historie laget og kulturavdelingen
i kommunen

Marker kommune
1. «Grensepulsen» – fysisk aktivitets tilbud for
innbyggerne i Marker
2. Utstyr til trenings/styrkerom
3. Hinderbane i tilknytting til skolen
4. Forebygge hjemmeulykker

Moss kommune
1. Håndbok for eldre og trygdede, oversikt over
turer, aktiviteter, møteplasser, praktisk hjelp –
som helsefremmende tiltak
2. Aktiv på dagtid
3. Gå til skolen prosjekter
4. Folkehelsetema i politisk folkehelsekomité
5. Temamøte med bystyret om folkehelsearbeid
6. Deltatt i Folkehelse i plan-prosjektet
7. Medvirkning i planprosesser. Idédugnad med
Ungdommens bystyre og elevrådene
8. Dialogmøter med lag og organisasjoner,
medvirkning i arbeidet med frivillighetspolitikk
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Elever i Moss på vei
med gåbuss til skolen.

11. Trafikkopplæringstiltak rettet mot ungdom
12. Nattravn
13. Forebygge barneulykker
14. «Vold i nære relasjoner»
15. Forebygge fallulykker blant eldre
16. Frivilligsentralen
17. Glad – jogg

9. Vedtatt Frivillighetspolitikk for Moss 2010 2013

Rygge kommune
1. Støttegruppe for barn av psykisk syke foreldre

10. Samarbeidsforum for frivillige organisasjoner
innenfor humanitært arbeid

2. Støttetiltak i Åpen barnehage

11. Ulike folkehelsetiltak innenfor de ulike
sektorene i henhold til økonomiplan

4. Dansekurs Hip hop for barn og ungdom

12. Folkehelsetiltak for øvrig i regi av Moss
Frivilligsentral

3. Trafikksikkerhetsplan
5. Kulturkalenderen «Kultur gir helse»

Rømskog kommune
1. Gratis frukt og grønt til barn i barnehager og
barneskoler
2. Gratis turorienteringskart
3. Stimulere bruk av blå merket løyper i skogen –
gå eller sykle
4. Frisklivsprosjektet i Indre Østfold
5. Forlengelse av gang- og sykkelvei
6. Veibelysning
Aktiv på dagtid er blitt en stor suksess i Østfold, der
blant annet Rakkestad og Moss kommune var med for
fullt i 2009. Foto: Trine Bakke Eidissen, Østfoldavisen.

7. Motorsportbane
8. Musikk – og kulturskolen
9. Fritidsklubb for barn og unge

Rakkestad kommune

10. Småbarnscafé

1. Aktiv på dagtid
2. Friskliv i Indre Østfold

Råde kommune

3. Formidling av «ungdomsundersøkelsen»

Har kommet med i Østfoldhelsa i 2009 - skal
lage plan på hva de skal prioritere av
folkehelsetiltak i kommunen for 2010

4. Vedlikehold av Folkestien
5. Tiltak mot overvekt for barn og unge
6. Hjertetrim

Sarpsborg kommune

7. Samlivskurs hvor målgruppen er førstegangs
fødende

1. Frukt og grønt til alle elever ved barneskolen
2. Tobakksluttekurs

8. Kjøreopplæring for 65+

3. Markering av verdens Tobakksfrie dag

9. Prosjekt «Jobbkarusell» samarbeid mellom NAV,
skole og kommunen

4. Sunn mat på Barnas allidrettsdag

10. Brannsikring og undervisning/opplæring

5. Aktiv på dagtid
6. Markering av Verdensdagen for fysisk aktivitet
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7. Ulike tiltak i hht. Kommunedelplan for fysisk
aktivitet
8. Markering av Verdensdagen psykisk helse
9. Prosjektet «Føre var» ved legevakta
10. Balanse- og styrketrening for hjemmeboende
eldre med risiko for fall

Skiptvet kommune
1. Vannkjølere ved begge skolene
2. «Vær røykfri» ved Kirkelund skole
3. Formidling av Ungdomsundersøkelsen
4. «Skjetve rundt» to organiserte turdager

11. Rullering av trafikksikkerhetsplan for
Sarpsborg 2009 – 2012

5. Stavganggruppe for eldre

12. Strøsand prosjektet for hjemmeboende eldre –
Fallforebyggende tiltak

7. Frivillighetsmelding vedtatt
i Kommunestyret 2009

13. Gå til skolen – kampanjer på barneskoler

8. Frivillighetsfest

14. Aktiv skolevei ved flere barneskoler

9. Dialogmøte

15. Av og til prosjektet – ulike tiltak for å fremme
punktavhold

10. Bygdedagen

16. Månedens tur

6. Senior/trimdans

11. Kulturdagene
12. Mekkeklubben

17. Senioruka
18. Friluftslivets uke
19. Flerkulturell mødregruppe
20. Prosjektet Nærmiljøhuset
21. Nærmiljøprosjektet Østre bydel i samarbeid
med Sannesundsveien skole, kultursentret og
innbyggere i bydelen
22. Kurs for lærere, SFO-ansatte og
barnehageansatte i kystnært friluftsliv
23. Ulike tiltak i regi av Frivillighetssentralen
i sentrum og i Skjeberg
24. Ulike tiltak i hht. Kommunedelplan for fysisk
aktivitet
25. Folkehelse i plan- tiltak Levekårskartlegging
på sonenivå

Spydeberg er en av kommunene i Østfold som arbeider
mest med trafikksikkerhet, som følge av WHO-statusen
som "trygt lokalsamfunn".

Spydeberg kommune
Sarpsborg kommune
satset stort på det virtuelle «Nærmiljøhuset»,
totalt 29 delprosjekter
som forebyggende strategi for å endre levekår
og utjevne sosiale ulikheter. Prosjektleder Britt
Elisabeth Røhnebæk (til
venstre) får her en påskjønnelse etter presentasjonen av prosjektet
under konferansen «Et
steg i riktig retning». Til
høyre, Eline Uthus i
Våler kommune.

1. «Vannprosjektet» Installering av vannkjølere:
Hovin skole 2 stk., idrettshallen, Spydeberg
skole og Kommunehusets kantine
2. FRI- programmet – tobakksforebygging for
ungdomsskolelever
3. Tobakksluttekurs i rei av AOF
4. Grønn Resept – resept på fysisk aktivitet
5. Sti for forbedret for rullestolbrukere
6. Frukt og grønt på ungdomsskoler
7. Forebygging av skader og ulykker
• Egen perm knyttet til hvert barn som foreldrene
får
• Det deles ut brosjyrer på temaet
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8. Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende
tiltak (SLT)
9. Eldreteam som bidragsyter i kommunens
satsning på skade- og ulykkesforebyggende
arbeid
10. Spydeberg brannvesen holder kurs for
innbyggere og ettersyn / påfyll av brannslokke
apparater
11. Refleksvester til elever i barneskolen
12. Aktiv skolevei – skoleveisuke
13. Kartlegging av risikosteder og
forebyggingsintervju i alle kommunens
utleieboliger

3. Ungdomsklubb
4. Leksehjelp
5. Nærmiljøavis
6. Julegrantenning
7. Svinndaluke
8. Arbeidsutprøving
9. Sandstrøbokser for eldre
10. Rydding og bruk av turstier
11. Sykkelturer

14. Vedtak og bevilget penger til brannforebygging
- overrislingsanlegg ved alle kommunale
trygdeboliger, samt utredning av
overrislingsanlegg ved alle omsorgsboliger
i borettslag
15. Tur og kulturminne guiden og websiden
16. 1000 på tur i regi av idrettslaget
17. To folkestier. En tursløyfe i Spydeberg sentrum
er merket tilrettelagt for rullestolbrukere
Våler kommune presenterte middelalderhistorie
i forbindelse med at de arrangerte konferansen «Et steg
i riktig retning».

Østfoldhelsa og dets partnere har satset mye på å
utarbeide stier for å få befolkningen i mer fysisk aktivitet.
Her har krefter i Spydeberg satt «speiderstien» i stand.

Trøgstad kommune
Ingen nye tiltak planlagt eller gjennomført i 2009

Våler kommune
1. Arrangerte landskonferanse med temaet
Folkehelse sammen med Østfold
fylkeskommune
2. Cafedrift
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Svinndaluka er en årlig foreteelse i Våler, et arrangement
der tilhørighet og identitetsbygging står i fokus og alle
frivillige krefter i bygda hjelper til. Blant annet har
nærmiljøet laget sin egen «Svinndalsokk» som selges på
Bygdesentralen.

6. Frivillig arbeid
for fysisk aktivitet
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Frivillige organisasjoner er støttet med i underkant av 500.000 kroner til lavterskelsaktiviteter for å få befolkningen i fysisk aktiviteter. Tilskuddsordningen skal
initiere eller videreutvikle samarbeid om lavterskelaktiviteter initiert av frivillige
organisasjoner i lokalmiljøet. Midlene skal fordeles til aktivitetstiltak som retter
seg til målgrupper som faller utenfor eksisterende aktivitetstilbud og kan dermed
bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller. Ordningen forvaltes på vegne av Helsedirektoratet. Midlene ble fordelt på følgende måte:
TILSKUDDSMIDLER FOR FYSISK AKTIVITET 2009
Tildelt
Nr Søker

Tiltak

Målgruppe

beløp

1 Norges jeger- og fiskerforbund,
Østfold

Fisketurer og friluftsdager med
natursti

Alle

2 Østfold Idrettskrets

Aktiv på Dagtid

3 Rolvsøy Idrettsforening

Fysisk aktivitetstilbud i skolens høst,
vinter og sommerferie

Barn og ungdom

4 Cardio Club Fredrikstad

Hjertepasienter - trening

Hjerteopererte

5 Stjernen hockey

Prosjektet «Isaktivitet på dagtid»

SFO-barn

36.000

6 Røde Kors Moss

Verdensdagen for psykisk helse,
Gaustadløpet. Opplevelsesdag på
Modum Bad. Tur med Røde Kors
vandring på Oscarsborg festning

personer med psykososiale utfordringer

10.000

7 Norsk og omegn
revmatikerforening –Halden

Trening i vann - Sal - Pilates Stavgang

Voksne

8 Forening for brystkreftopererte
i indre Østfold

Varmtvannstrening

Brystkreftopererte

12.000

9 Fredrikstad Idrettsråd

10.000

Bidra til at mennesker som befinner seg helt
eller delvis utenfor arbeidslivet gis mulighet til
å være fysisk aktive i et sosialt og lett
tilgjengelig aktivitetsmiljø på dagtid
200.000
12.000
5.000

5.000

5-årstrimmen

200 barn

35.000

10 Barnas stasjon – en virksomhet
i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

Fysisk aktivitet en søndag i måneden

Barn og unge

30.000

11 Norsk revmatikerforbund,
Østfold

Bevegelse i alle ledd
– 11-15 min. program

Alle medlemmer

10.000

12 DNT Fredrikstad

Barnas turlag/ Turboturer

Barn- tilrettelagt for vogn og rullestol

10.000

13 Idd 4H

Vann gym og Spinning

Ungdom

14 I.L. Kråkene

Skøyteaktiviteter på dagtid

Barn

25.000

15 Tune IL

Allidrettslag for barn med ulike
funksjonshemminger

Barn

20.000

Eventyrmarsjen

Barn i alderen 5- 10 år

10.000

Sommerleier, Fotball, Svømming,
Dans, turer

Barn og ungdom

15.000

16 Fredrikstad frikirken
speidergruppe
17 Afrikanske foreningen i Østfold

5.000

18 Spydeberg Kommune

40 barn i hall

Barn

Avslag

19 Venner av gammeldans Lande

Trimdans

Eldre

5.000

20 LHL Askim og omegn

Motivasjonskurs

Voksne

5.000

21 Forening for
kronisk smertesenter

Varmtvannstrening

Voksne

5.000

22 Østfold forum for
friluftsliv i skolen

KAN - møteplasser langs
Østfoldkysten

Barn

10.000

23 Sarpsborg Sanitetsforening

Trening med stol

Eldre

5.000

24 Norsk revmatikerforbund,
Rakkestad

Varmtvannstrening

Voksne

5.000

Sum
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485.000

7. PARTNERSKAPSKONTAKTER
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Folkehelsekoordinator

Askim
Aremark
Eidsberg
Fredrikstad
Halden
Hobøl
Marker
Moss
Rakkestad
Rygge
Rømskog
Råde
Sarpsborg
Skiptvet
Spydeberg
Trøgstad
Våler
Østfold fylkeskommune
Frivilligsentralene
Østfold Idrettskrets
Fylkesmannen i Østfold
Høyskolen i Østfold
Sykehuset i Østfold
Nasjonalforeningen
for folkehelse

Lars Tore Martinsen
Steinar Kløverud
Henning Sætra
Elsie Brenne frem til 1. september
Bent Olav Olsen
Håkon Magne Knutsen
Anne-Lise Ringerike
Bjørg Olsson
May Mollan
Gunvor Halstvedt
Trude Larsen Vold
Bjørg Tørnby Nilsen

Prosentandel
i 2009 satt
av til jobben
som folkehelsekoordinator
30%
0%
0%
50%
100%
0%
8%
5%
80%
0%
20%
5%

Marit Pedersen
Camilla Ekeli
Gunnar Hjorthaug frem
til 1. oktober 2009
Barbro Kvaal
Lars Otto Hammer
Knut-Johan Rognlien
Toril Sørenssen

50%
0%
0%
100%
0%

Toril A Johansen
Solveig Hagelskjær
Bengt Morten Wenstøb
Ingunn Olsen

100%
55%
0%
0%

Solveig Mo Helgesen

100%
20%

0%

Hvilke andre stillinger
i organisasjonen ivaretar
folkehelsekoordinatoren

Rådgiver
Kommunalsjef
Personalsjef

Koordinator for kompetanse
og kvalitetsutvikling
Leder av familiesenteret
Helsesjef
Rådgiver
Leder av familiesenteret
Kultursjef
Helse- og omsorgssjef

Kultursjef
Rådgiver
Kommunelege
Kommunalsjef
Folkehelsesjef
Leder av Frivilligsentralen
i Moss
Leder av ØIK
Rådgiver
Høgskolelektor
Seksjonsleder
Fylkessekretær
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