
De sosiale helseforskjellene i Østfold er betydelige. Vi scorer for eksempel dårlig på utdanningsnivå og 

arbeidsledighet. Jo større sosiale problemer, desto mindre bærekraftig er våre nærmiljøer. De sosiale ulikhetene  

i helse er Østfolds største folkehelseutfordring!

Mange barn som fødes i Østfold har forhøyet risiko for en rekke utfordringer senere i livet. De er forventet å få 

dårlige karakterer på skolen, problemer på arbeidsmarkedet og sammensatte helseproblemer. Flere risikerer også 

dårlige levekår i boområder med sosiale utfordringer. At mange mennesker faller utenfor er ikke av ny dato. Slik har 

det vært til alle tider. Hva skyldes dette? En forklaring er at ressurssterke grupper, direkte og indirekte, opprettholder 

det sosiale hierarkiet. Det er nemlig ikke en enkel faktor som forklarer ulikhetene i samfunnet. Det er summen av 

alle hindringer som leder til at mange ikke klarer å bevege seg høyere opp i det sosiale hierarkiet. De fleste er 

menneskeskapte og er en konsekvens av uheldige politiske beslutninger – også lokalt og regionalt. 

Vi kan alle plasseres i et hierarki, fra topp til bunn. Det gjennomsyrer hele samfunnet. De som tilhører de øvre lag, 

har litt bedre helse enn de som tilhører sjiktet noe under og så videre. Dette innebærer at urettferdigheten er 

systematisk. Den angår ikke bare de som har det aller dårligst, men så å si alle grupper av befolkningen. Utjevnende 

tiltak må derfor settes inn på mange arenaer og politikkområder. 

Tilbyr Østfolds kommuner hjelp



Mange innbyggere føler belastningen når omgivelsene har plassert dem i et lavere sosialt sjikt i samfunnet. De 

opplever at de holdes nede og møter nederlag på arena etter arena. Sosiale forskjeller reproduseres og går i arv fra 

foreldre til barn. 

Sosial ulikhet i helse innebærer derfor et brudd med prinsippet om sjanselikhet. Heldigvis er det mulig å gjøre noe 

med forskjellene fordi de er sosialt skapt. Et viktig grep er å mobilisere østfoldingene selv til å ta et større ansvar 

for å skape gode kommuner og nærmiljøer. Østfold har ikke bare problemer, men mange ressurser. Det er viktig 

å ta utgangspunkt i disse, fremfor å vente på at noen utenfra skal hjelpe til. Østfolds utfordringer må løses av 

østfoldingene selv.

Høgskolen i Østfold har derfor opprettet en ekspertgruppe på sosiale ulikheter i helse, som en del av partnerskapet 

Østfoldhelsa. Gruppa inviterer nå kommuner i Østfold som behøver veiledning til å melde inn saker de ønsker 

diskutert. Det kan f.eks. være prosjekter, tjenester, politiske initiativ eller planer som de ønsker å forbedre med sikte 

på å redusere sosiale helseforskjeller. Ta kontakt med gruppas sekretær Jan Thyrhaug for å melde opp saker eller for 

å få mer informasjon, janthy@ostfoldfk.no.
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