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2017 ble et år fylt med aktiviteter. Gjennom 
RØRE har vi igangsatt et av de største 
folkehelseprosjektene av sitt slag i Norge!  
26,5 millioner kroner er gitt oss i gave av 
Sparebankstiftelsen, og det aller meste blir delt 
ut til konkrete folkehelsetiltak i Østfoldskolene. 

Samtidig var vi ett av fem fylker som fikk være 
med på det nye nasjonale folkehelsprogram-
met. Det medførte et tilskudd på 35 millioner 
kroner som skal brukes på prosjektet ”Mestring 
og mening”. Det handler om arbeid for trivsel 
og livskvalitet for å styrke befolkningens psykis-
ke helse. Selv om alle fylkene skal med, så tror 
vi det var veldig viktig å bli inkludert fra første 
stund. 

Om ikke det er nok så har fylkeskommunen økt 
satsingen på de regionale folkehelsemidlene fra 
1,8 til 3 millioner kroner. Dette viser at vi gjorde 
mye riktig i 2017, og at vi har beredet grunnen 
for et mangfold av folkehelsetiltak i inneværende 
år. Et slikt eksempel ser vi i fylkeskommunens 
opplæringsavdeling som nå er igang med 
prosjekt ”Tankekraft”. Her skal et stort antall 
lærere kurses i hvordan de skal arbeide for å 
håndtere og forebygge psykiske plager. 

La oss se på dette som en konsekvens av lang- 
siktig tenking og satsing, siden fylkesplanen fra 
1992–1995 (Mona) først valgte å trekke frem 
folkehelse som et prioritert område. Når  
forslaget til ny og rullert fylkesplan (Østfold mot 
2050) kom på slutten av 2017, så ser vi at tema-
tikken fortsatt er en av hovedprioritetene. I 
løpet av denne perioden har flere og flere blitt 
oppmerksomme på viktigheten av forebyggen-
de og helsefremmende arbeid. Særlig morsomt 
i foregående år er å se at innsatsen til Høgsko-
len i Østfold bare blir mer og mer viktig. Det 
har tatt tid og utvikle, men det er inspirerende å 
se gode resultater av mange års samarbeid. 

Det er også grunn til å dvele ved fylkesplanens 
satsing på frivillighet. Østfoldhelsa har i flere år 
argumentert for at frivillighet må forstås som 
noe mer enn summen av de mange tusen tiltak 
i lokalsamfunnene. Frivillighet må sees på som 
en pilar i samfunnet – og et viktig bidrag for 
bærekraft, næringsutvikling, kompetanse- 
utvikling, tillit, deltagelse og livskvalitet. Fylkes-
planen anerkjenner dette og bidrar til å gi feltet 
høyere status. Vi mener at frivillighetspolitikk 
først og fremst må forankres i planer hjemlet  
i plan- og bygningsloven om det skal få gjennom- 
slag og oppfølging over tid. Da er intet doku-
ment mer sentralt enn fylkets viktigste plan.   

Inger-Christin Torp
Styreleder 

Ellen Solbrekke
Nestleder, 

Ordfører i Rakkestad

Forord
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Det var et høyt aktivitetsnivå i folkehelse- 
arbeidet i 2017. Rapporten gir en kort oversikt 
over aktivitetene i regi av Østfoldhelsa, Østfold 
fylkeskommune og i kommunene. Årsmeldingen 
viser også hvordan de regionale folkehelse- 
midlene har blitt brukt. 

1.1 Viktige nasjonale grep

Viken
Organisering av den nye fylkeskommunen, 
Viken, er vedtatt av Stortinget. Viken 
fylkeskommune skal bestå av Akershus, 
Buskerud og Østfold fylkeskommuner, og skal 
være etablert fra 2020. Det er satt i gang et 
omfattende planarbeid for å få på plass den 
nye organisasjonen, som krever stor arbeids- 

innsats fra berørte ledere og fagfolk. 
Hovedprosessleder for etableringen av nye 
Viken fylkeskommune er Harald Horne. Det er 
videre nedsatt en rekke administrative arbeids- 
grupper.

Arbeidet med den nye organisasjonen har med-
ført at en rekke utviklingsoppgaver er stilt i 
bero. Dette gjelder blant annet rullering av 
regional folkehelseplan, som skulle ha vært 
igangsatt høsten 2017.  Det er foreslått en 
revidering av regional planstrategi, som skal 
være ferdig i 2020. Det legges opp til en bred 
medvirkningsprosess, Samfunnsdialog, i dette 
arbeidet. Arbeidet starter opp i 2018, og gjøres 
i 2019, med sikte på å vedtas i 2020 i  
forbindelse med den regionale planstrategien. 

Østfoldhelsa er et partnerskap som skal oppfylle folkehelsemålsettingene 
i fylkesplanen og regional folkehelseplan. Et fylkeskommunalt sekretariat 
koordinerer satsningen, fremmer partnerskapets mål og strategier og 
bistår med rådgivning og gjennomføring av felles tiltak.

Mål og organisering
Kapittel 1
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1.2 Østfoldhelsas organisering og 
sammensetning 
Fylkeskommunen har plikt til å understøtte 
folkehelsearbeidet i kommunene, og være 
pådriver for og samordner av folkehelse- 
arbeidet i fylket, etter folkehelseloven. 
Partnerskap er løftet fram som et eksempel på 
arbeidsform. Arbeidet i partnerskapet Østfold-
helsa skal legge til rette for et kunnskaps- og 
erfaringsbasert folkehelsearbeid i Østfold. 
Foruten Østfold fylkeskommune er alle 
kommuner i fylket med som partnere. INSPIRIA, 
Sykehuset Østfold, Høgskolen i Østfold, 
Østfold Idrettskrets, og Frivilligsentralene i  
Østfold er med i partnerskapet. Det er 
oppnevnt et styre for Østfoldhelsa, som består 
av ledende politikere fra fylkeskommunen og 
fra kommunene. 

Styret følger med i gjennomføringen av 
folkehelsearbeidet, godkjenner handlings- 
planer og årsmeldinger, og har ansvaret for 
partnerskapets måloppnåelse. 

I 2017 besto styret av: 

Folkehelseseksjonen er sekretariat for 
Østfoldhelsa, og var i 2017 bemannet med 7 
årsverk. På slutten av året ble det gjort en 

endring i sammensetningen, som medførte 
tilsetting av en folkehelserådgiver med et 
særskilt ansvar for kommunikasjon og nye 
digitale løsninger. Staben har ivaretatt 
sekretariatet for Østfoldhelsa og dekket 
oppgaver som skal ivaretas av fylkeskommu-
nens folkehelseseksjon. Det er i tillegg en rekke 
andre funksjoner i fylkeskommunen som har 
folkehelse som en del av sin portefølje. 

1.3 Østfoldhelsas mål 
Regional folkehelseplan 2016-2019 (2024) 
konkretiserer fylkesplanens folkehelsestrategier 
og består av 7 delmål.

Delmål 1: Forankring 
Folkehelsearbeidet skal fremme bærekraftig 
planlegging. 

Delmål 2: Partnerskap
Samarbeid på tvers av fag og nivåer skal 
styrkes.

Delmål 3: Helsevalg
Livsstil og levevaner som har betydning for 
helsen skal bedres.
 
Delmål 4: Lokalsamfunn
Østfold skal ha trygge og levende lokal- 
samfunn. 

Delmål 5: Sosial ulikhet
Sosiale forskjeller i helse i Østfold skal utjevnes. 

Delmål 6: Kunnskap
Folkehelsearbeidet i Østfold skal være 
kunnskapsbasert. 

Delmål 7: Østfold fylkeskommune
Rollen som regional aktør og som tjeneste- 
utøver innen folkehelse skal styrkes. 

Det er laget 29 strategier og 30 tiltak som skal 
følge opp dette. 

Det ble laget forslag til ny, rullert fylkesplan 
(Østfold mot 2050) som er ute til høring og som 
vedtas i 2018.

Mål og organisering
Styret i Østfoldhelsa 2017

Styreleder Inger-Christin Torp
Østfold fylkeskommune

Monica C. Gåsvatn
Østfold fylkeskommune

Håvard W. Osflaten
Østfold fylkeskommune

Nestleder Ellen Solbrække
ordfører i Rakkestad kommune

Reidar Kaabbel
ordfører i Våler kommune

Kjersti Nythe Nilsen
ordfører i Marker kommune

Jon-Ivar Nygård
ordfører i Fredrikstad kommune

Elin Tvete, observatør
Østfold fylkeskommune
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1.3.1 Et kunnskapsbasert folkehelse-
arbeid
Folkehelseloven med tilhørende forskrift stiller 
krav til kommuner og fylkeskommuner om å ha 
oversikt over helsetilstanden i befolkningen og 
de positive og negative faktorene som kan virke 
inn på denne. En slik oversikt er nødvendig for 
å drive et kunnskapsbasert, systematisk og 
langsiktig folkehelsearbeid. Oversiktsdokumentet 
utgjør et sentralt kunnskapsgrunnlag for 
arbeidet med kommunens planstrategi og 
fastsetting av mål i planer etter plan- og 
bygningsloven. Helsedirektoratet har laget en 
veileder til forskrift om oversikt over helse- 
tilstand. Oversikten skal omfatte opplysninger 
om og vurderinger av: a) befolknings- 
sammensetning, b) oppvekst- og levekårs- 
forhold, c) fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt 
miljø, d) skader og ulykker, e) helserelatert 
atferd og f) helsetilstand. 

Det er et mål å supplere oversiktsdokumentet 
med mer kvalitativ kunnskap. Dette er viktig for 
å få mer lokal kunnskap som kan utdype hva 
som ligger bak mer statistiske funn, men også 
fordi trivselsfaktorer ofte ikke er så lett å 
tallfeste. I tillegg er det viktig å bruke helse- 
oversikten som et utgangspunkt for diskusjoner 
slik at man kan komme frem til hva som er de 
viktigste utfordringene, og som dermed bør 
være gjenstand for politiske prioriteringer.  

Læringsnettverk i indre Østfold
Østfold fylkeskommune har i 2017 vært  
involvert i læringsnettverket ledet av  
Kommunenes sentralforbund (KS) og Universi-
tetet i Agder (UiA) for seks kommuner i indre 
Østfold: Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, 
Spydeberg og Trøgstad.  
 
Læringsnettverket har hatt et tredelt formål:
• Å utarbeide en felles helseoversikt for disse 

kommunene, hvor også relevant kvalitativ 
kunnskap tas inn. 

• Å utarbeide en revidert oversikt – en kort-
versjon av oversiktsdokumentet – slik at den 
blir mer lesbar og et lettere utgangspunkt 
for videre prioriteringer.

• Gjennom medvirkningsprosesser i hver 

kommune identifisere de viktigste folke-
helseutfordringene.

En viktig del av dette arbeidet har vært å 
involvere rådmenn og ordførere. Det er av 
avgjørende betydning at toppledelsen i kom-
munen er kjent med hva som er kommunens 
ansvar etter folkehelseloven, og hva som er 
kommunens største folkehelseutfordringer. 
Disse utfordringene skal være utgangspunkt for 
kommunens planstrategi og videre arbeid.  

Kunnskapsgrunnlag til ny plan «Østfold i  
bevegelse»
Østfold fylkeskommune har rullert regional plan 
for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Planen har 
fått navnet Østfold i bevegelse, og skal være en 
plan for Østfoldsamfunnet. Fylket har store 
utfordringer innen folkehelse, og planen skal 
svare på hvordan man kan øke den fysiske  
aktiviteten, og dermed økt trivsel og livskvalitet.

For å kunne være mer presise innenfor temaene 
folkehelse, fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 
trengs ytterligere statistikk og oversikt innenfor 
innsatsområdene skole, arbeidsliv, by- og 
tettstedsutvikling og aktiv transport, fritid, idrett 
og friluftsliv ble det utarbeidet et kunnskaps-
grunnlag.  
 
Rapporten gir blant annet en oversikt over: 
• Aktivitetsmønster og aktivitetsnivå i ulike 

alders- og sosiale grupper.
• Udekket behov for tid i idrettsanleggene.
• Områder og anlegg for hverdagsaktivitet, 

herunder gang- og sykkelveier, barnehager 
og skoler og fritidsarenaer.

• Områder og anlegg for friluftsliv.
• Områder og anlegg for idrett.
• Økonomisk oversikt over hva samfunnet 

bruker på ulike anlegg.
 
Ny befolkningsundersøkelse i Østfold
Fylkeshelseundersøkelser er en viktig kilde til 
kunnskap om helsen og påvirkningsfaktorer og 
bidrar til å følge opp fylkeskommunenes ansvar 
etter folkehelseloven §21, og kommunenes 
ansvar etter §5, om å ha nødvendig oversikt 
over helsetilstanden i fylket og kommunen. Det 
anses som et viktig verktøy for planlegging og 
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politikkutforming – også på andre tematiske 
områder enn bare folkehelse. 

I 2011 og 2012 gjennomførte Østfoldhelsa en 
folkehelseundersøkelse i kommunene i Østfold 
(Østfold helseprofil 2011-12). 

Undersøkelsen gir oss blant annet mulighet til å 
bryte data ned i mindre grupper slik at man 
blant annet kan få frem sosial ulikhet innen en 
rekke områder, noe som ikke lar seg gjøre på 
samme måte med nasjonale registerdata. Alle 
kommunene i Østfold er blitt invitert til å delta i 
en ny undersøkelse i 2018.  Undersøkelsen 
finansieres som et spleiselag mellom  
kommunene og fylkeskommunen. 

Ny forskrift
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 
sendte ut forslag til forskrift om befolknings- 
baserte helseundersøkelser på høring med frist 

14.november. I høringsnotatet foreslås det at 
befolkningsbaserte helseundersøkelser skal 
reguleres i en egen forskrift. Det foreslås også 
en bestemmelse om fylkeshelseundersøkelser 
som er relevant for fylkeskommunenes 
lovpålagte oversiktsarbeid etter folkehelse-
loven. Forskriften skal videreføre de under- 
søkelsene som allerede er etablert, i tillegg til å 
legge til rette for etablering av nye liknende 
undersøkelser. Forskriften har bestemmelser 
blant annet om vilkår for etablering av under- 
søkelsene, om informasjon til deltakerne, om 
tilbaketrekning av samtykke og om lagring av 
sammenstilte datasett. Det foreslås også en 
bestemmelse om fylkeshelseundersøkelser. 

Forskriften skal etter planen tre i kraft 24.mai 
2018, men vil sannsynligvis ikke påvirke arbeidet 
med undersøkelsen i Østfold, utover at noen av 
spørsmålene fra den nasjonale malen også skal 
brukes i Østfoldundersøkelsen. 
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1.4 Nettverk 

WHO Healthy Cities og Sunne kommuner
WHO Healthy Cities er en global bevegelse 
med formål om å sette helse på den politiske 
og sosiale agendaen. Østfold fylkeskommune 
har vært medlem av det europeiske WHO- 
nettverket Healthy Cities siden 2006. For å 
oppnå status som Healthy City stiller Verdens 
Helseorganisasjon en rekke krav til kvaliteten på 
folkehelsearbeidet. Nettverket gir folkehelse- 
arbeidet i Østfold en viktig kompetansetilførsel 
og et stort faglig nettverk. 

Healthy Cities nettverket er nå inne i fase 6, 
som strekker seg fra 2014 til 2018, og tar  
utgangspunkt i WHOs Helse 2020-strategi. 
Strategiske mål for fase 6 er: 
• Forbedre helsen for alle og redusere sosiale 
ulikheter i helse.
• Forbedre lederskap og jobbe for mer 
deltakerorientert styring av helsefeltet.

Sunne kommuner er det norske, nasjonale 
nettverket i WHO Healthy Cities. Nettverket har 
i dag 31 medlemmer, hvorav 5 er fylkes- 
kommuner og 26 kommuner. Nettverket  
arbeider for å skape lokalsamfunn hvor det er 
godt, sunt og trygt å leve. Dette arbeidet er 
knyttet til Healthy Cities’ faser for lokal folkehelse- 
innsats. Hovedmålet med Sunne kommuner er 
helhetstenkning og vektlegging av forebyggende 
strategier i kommunalt og fylkeskommunalt 
arbeid. Langsiktig arbeid med folkehelse, miljø 
og medvirkning er nevnt blant de store  
utviklingssakene. I tillegg til Østfold fylkes- 
kommune er Våler og Spydeberg med i Sunne 
kommuner fra Østfold. 

Over flere år har Sunne kommuner arrangert 
Folkehelsekonferansen i samarbeid med  

Folkehelseforeningen. Konferansen i 2017 var 
den siste hvor Sunne kommuner var involvert. 
Konferansen ble avholdt i Oslo den 23. og 24. 
oktober med tittel: Vår felles framtid - Leder-
skap og samskaping for helsefremmende og 
bærekraftige lokalsamfunn. 

Regions for Health Network
Østfold fylkeskommune ble formelt medlem av 
Verdens Helseorganisasjons nettverk «Regions 
for Health Network» i 2015. Regions for Health 
Network ble etablert i 1992, men har de siste 
årene vært gjenstand for en revitalisering. En 
viktig del av arbeidsområdet handler nå om å 
omsette Europas helsestrategi «Health 2020» til 
praktisk handling. Denne har Norge under- 
tegnet som et av 53 medlemsland. En vesentlig 
del av denne strategien handler om å redusere 
sosiale ulikheter i helse, samt å arbeide etter 
prinsippet om helse i alt vi gjør. Regioner som 
skal delta i nettverket er forventet å ha vilje og 
mulighet til å ta beslutninger på folkehelse- 
området. De må ha avsatt ressurser til feltet, og 
vise en evne til å skape og utvikle partnerskap 
for folkehelsen og dele kunnskap og erfaringer 
med andre. De må også overvåke sin regions 
helsetilstand. Nettverket er praktisk innrettet og 
ønsker å forplikte medlemmene til å levere 
konkrete resultater som har overføringsverdi til 
andre europeiske regioner. 

I 2017 besøkte representanter fra Østfold 
fylkeskommune, Høgskolen i Østfold og NMBU 
WHOs regionkontor i Venezia. Besøket var en 
følge av at Østfold fylkeskommune har inngått 
en partnerskapsavtale med de to akademiske 
institusjonene. Som en oppfølging av  
samarbeidet skal folkehelseprofessor Camilla 
Ihlebæk fra NMBU ha et praksisopphold i WHO 
høsten 2018, der hun skal kartlegge et utvalg av 
europeiske folkehelsepartnerskap.
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Folkehelsearbeid i regi av  
partnerskapet Østfoldhelsa

Kapittel 2

2.1 Innsatsområder
Arbeidet skjer på en rekke områder, ved å følge 
opp handlingsprogrammet i Regional plan for 
folkehelse. I 2017 har det for eksempel vært 
fokus på:

• RØRE 6-19
• Folkehelseprogrammet Mestring og mening
• Sosiale ulikheter i helse: Ekspertgruppe og 

Grytidlig innsats
• Inspirias arbeid med folkehelse
• Aktiv på dagtid
• Høgskolen i Østfolds arbeid med folkehelse
• Frivillighetssentralene og HomeStart
• Helsefremmende lokalsamfunn
• Lokal kompetanseoppbygging
• Bowls

2.1.1 RØRE 6-19 

Østfold fylkeskommune fikk i desember 2016 
26,5 millioner kroner i gave fra Sparebank- 
stiftelsen DNB til arbeidet med prosjekt «RØRE 
6-19, helsefremmende skoler i Østfold». Våren 
2017 var forprosjektperiode. Hovedprosjektet 
startet opp 1.7.2017. 

Søknaden hadde et totalbudsjett for hele 
prosjektperioden på totalt 45,3 millioner kr, 
inkludert egenandelen til Østfold fylkes- 
kommune på 18 millioner kroner. 20 millioner 
kroner av gavebeløpet skal kanalisere ut til 
skoler i Østfold, etter søknad fra skolene selv, 
gjennom en tilskuddsordning. Det er vedtatt å 
tildele prosjektstøtte til skolene i fire tildelinger. 

Forprosjektperioden ble benyttet til å etablere 
prosjektorganisasjonen, formalisere prosjektet, 
samt å forberede, lyse ut og tildele midler til 
skolene gjennom tilskuddsordningen. Styret for 
Østfoldhelsa er styre for prosjektet. Videre er 
det opprettet en prosjektgruppe, der barne-
skole, ungdomsskole, videregående skole og 
høgskolen er representert, sammen med 
representanter for kommunene (helsesøster, 
folkehelsekoordinator), Sparebankstiftelsen 
DNB, Fylkesmannen, Opplæringsavdelingen 
ØFK og prosjektledelsen. 

Prosjektledelsen har jobbet med informasjon 
om prosjektet, både til skoleeiere, skoleledere 
og til nettverkene for helsefremmende skoler 
og for folkehelsekoordinatorer. Prosjektet er 
presentert for fylkestinget, Ungdommens 
fylkesråd, Østfoldrådet, Folkehelseinstituttet, 
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivi-
tet, samt faglige nettverk som rektormøtet, 
folkehelsekoordinatorer og ekspertgruppen om 
sosiale ulikheter. Det har vært gjennomført fire 
møter i nettverkene for helsefremmende skoler. 

Første utlysning av tilskuddsordningen hadde 
søknadsfrist 28.4.2017, og vedtak om tildeling 
ble gjort i styremøtet 31.5. Det kom inn 83 
individuelle søknader, fra 49 ulike skoler og tre 
andre søkere. Søknadene gjaldt skoler i 13 kom-
muner, og om lag 17.000 elever. Totalt ble det 
søkt om tiltak for 16.680.546 kr. Styret tildelte 
5.715.000 kr i den første tildelingen. 

Ved andre utlysningsrunde kom det inn søknader 
til 84 ulike tiltak fra 53 skoler. 21 av disse 

Arbeidet med å utjevne sosiale ulikheter i helse har en høy prioritet i 
Østfold. Fylkesplanen Østfold mot 2050 har som mål at Østfold skal bli et 
ledende fylke i å utjevne sosiale helseforskjeller.
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Folkehelsearbeid i regi av  
partnerskapet Østfoldhelsa

skolene var «nye» skoler, som ikke hadde søkt 
ved første utlysningsrunde. Totalt ble det tildelt 
3.793.000 kr til 72 tiltak. Tiltak som fikk støtte i 
andre utlysningsrunde skal gjennomføres i løpet 
av kalenderåret 2018. Til sammen i de to  
utlysningsrundene i 2017 er det tildelt støtte til 
67 ulike skoler. Hovedtyngden av deltakere er 
barneskoler (38 skoler). Alle kommuner er 
representert på søkerlista, og alle kommuner 
med unntak av Rømskog har fått støtte til en 
eller flere av sine skoler. Bare en av de vide-
regående skolene har ikke søkt RØRE-midler. 
Alle de videregående skoler med unntak av 
Skjeberg folkehøgskole har fått støtte til ett 
eller flere tiltak. 

Av de innvilgede tiltakene dreier 38 seg om 
ernæringsrelaterte temaer, 41 om fysisk  
aktivitet, 27 en kombinasjon av temaer og 
aktiviteter, men bare 4 om søvn og psykisk 
helse. 34 skoler har RØRE-ambassadør. 23 
søknader er avslått. 

Hovedtiltak den første høsten har vært 
samlinger med RØRE-ambassadørene. Til 
sammen 34 skoler har søkt om og fått tildelt 
50.000 kr til frikjøp av en lærer i to timer i 
skoleåret 2017 – 2018. RØRE-ambassadørene 
deltar i et kompetanseprogram og skal fungere 
som katalysatorer for det helsefremmende 
arbeidet på egen skole. Totalt 1,7 millioner kr er 
fordelt til skolenes RØRE-ambassadører for 
inneværende skoleår/første prosjektår. 

Videre har hovedtiltak i 2017 vært inspirasjons-
besøk på skoler (tilsammen 30 skoler er besøkt i 

løpet av året), Oppstartkonferanse som samlet 
110 deltakere, samarbeid med Ungt Entre-
prenørskap om aktiv læring for studenter på 
lærerutdanningen, utvikling av kurset «Inter-
essebasert kroppsøving» sammen med  
Høgskolen i Østfold, gjennomføring av under- 
søkelsen «Min livsstil» og oppfølging på seks 
videregående skoler og fem ungdomsskoler, 
samt flere nettverksmøter. 

Skolene som fikk støtte i første utlysningsrunde 
startet opp sitt arbeid ved skolestart 2017, og 
skal gjennomføre tiltaket i løpet av skoleåret 
2017–2018. Disse skolene ble bedt om å gjøre 
en underveisvurdering av tiltaket sitt i desember. 
På spørsmål om de er i gang med tiltaket de 
har fått støtte til svarer 82 % av skolene at de er 
i gang og kommer til å gjennomføre tiltaket 
som planlagt. 13 % er i gang med tiltaket, men 
ikke i rute. 5 % er ikke i gang per desember 
2017, men sier at de kommer til å gjennomføre. 
Skolene som har RØRE-ambassadør er svært 
godt fornøyd med tiltaket. 89 % svarer at de er 
svært tilfreds, 7 % er tilfreds og 4 % er nøytrale i 
svaret. Ingen er misfornøyd. De mest vanlige 
aktivitetene for RØRE-ambassadøren er å 
organisere fysisk aktivitet for/med elever og 
dele gode opplegg med kolleger, samt å 
informere, motivere og inspirere sine kolleger. 
Noen ambassadører har ansvaret for skolens 
frokost-tilbud, bare fire skoler sier at de bruker 
ambassadøren aktivt i forbindelse med 
skolemåltid. 

Det er inngått samarbeidsavtale med forsker 
Kjersti Lien Holte på Høgskolen i Østfold om 
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følgeforskning og prosessevaluering. Hun deltar 
i ulike prosjektaktiviteter som konferanser, 
ambassadørmøter og prosjektgruppemøter. 
Hun veileder prosjektledelsen forøvrig. 

Østfold fylkeskommune er godt fornøyd med 
det første prosjektåret i RØRE 6-19. Spesielt 
gjelder dette mottakelsen prosjektet og  
tilskuddsordningen har fått i skolene i fylket.  
At nærmere 70 skoler har «oppdaget» og 
engasjert seg i prosjektet er inspirerende. Totalt 
er det om lag 140 grunn- og videregående 
skoler i Østfold. 

Ved besøk på skolene erfarer prosjektledelsen 
at det er en holdningsendring til helse- 
fremmende arbeid i skolen og et fokus på 
skolens ansvar for dette. Tilskuddsordningen 
bidrar til stor aktivitet på skolene. Også små 
tilskudd genererer mye engasjement og  
endring. Fylkesrådmannen har derfor foreslått å 
styrke tilskuddsordningen med inntil 1.4 millioner 
kroner ved tildelingen i vårsemesteret 2018.

2018 kommer til å bli et aktivt år for prosjektet. 
Tredje utlysning har søknadsfrist 18.4. og det er 
grunn til å forvente mange og kreative søknad-
er. Prosjektledelsen skal legge opp til  
interessante dager for to kull med ambas-
sadører, undersøkelsen «Min livsstil» skal følges 

opp sammen med skolene, og 15 studiepoeng- 
kurset om «Interessebasert kroppsøving» skal 
markedsføres og gjennomføres. 

Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo har 
invitert seg til et samarbeid med RØRE knyttet 
til oppfølging av deres anbefalinger om mat og 
måltider i skolen. Det skal gjennomføres en 
kartlegging av skolenes praksis med mat og 
måltider i skolen. Videre skal Universitetet 
gjennomføre en intervensjon på et utvalg 
skoler, og så gjenta kartleggingen to år senere. 
Helsedirektoratet og Universitetet ønsker på 
denne måten å finne fram til effektfulle tiltak på 
norske skoler for å bedre mat- og måltidspraksis. 
Fylkesrådmannen synes det er interessant å få 
være med i forskningsarbeidet og bidra til 
endring av praksis. 

2.1.2 Mestring og mening for barn 
og unge i Østfold
Barn og unges psykiske helse er en av de store 
folkehelseutfordringene i Norge. Østfold har 
større utfordringer enn resten av landet. Østfold 
er et av fem fylker som er valgt ut for å delta i 
den nasjonale satsningen på å fremme god 
psykisk helse for barn og unge. Til sammen er 
det planlagt å dele ut totalt 35 millioner i 
Østfold fordelt på fem år. 
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Program for folkehelsearbeid i kommunene er 
en tiårig satsing som Helse- og omsorgs- 
departementet har etablerert i samarbeid med 
Kommunenes Sentralforbund, for å utvikle 
kommunenes arbeid med å fremme  
befolkningens helse og livskvalitet. Programmet 
skal bidra til å integrere psykisk helse som del 
av det lokale folkehelsearbeidet og fremme 
lokalt rusforebyggende arbeid. Barn og unge er 
en prioritert målgruppe. Det skal legges vekt på 
kunnskapsbasert utvikling og spredning av tiltak 
for å styrke barn og unges trygghet, mestring 
og bruk av egne ressurser. 

I Østfold ønsker vi blant annet å satse på tiltak 
som øker robustheten og motstandskraften slik 
at flere barn og unge opplever mestring, 
mening og tilhørighet. 

Tiltak
Tiltakene som ble valgt ut til å delta i Mestring 
og mening i Østfold fra og med 2017 er: 

Askim: Robust ungdom 
Tiltaket er undervisning i psykisk helse med 
blant annet samarbeidsleker og samtaler om 
positive faktorer. Undervisningen ledes av en 
psykolog. Prosjektet bygger på erfaringer fra 
«Robust ungdom» for 8. trinn, men utvides til 
alle 9. og 10. klassene. Opplegget tas sikte på å 
gå inn i ordinær drift. Det skal lages film om 
tiltaket og erfaringene skal spres gjennom 
skolens hjemmeside. Varighet: 3 skoleår.

Rakkestad: Livsmestring i skolen – en arena for 
store utfordringer og gode løsninger
Tiltaket er livsmestring som fag i 7. og 8. klasse i 
Rakkestad. Alle lærerne vil få undervisning i 
livsmestring slik at de kan ta det inn i sin under-
visning. De vil ansette en koordinator som skal 
samordne innsatsen og sørge for å nå  
foreldrene. Varighet: 5 år.

Østfold: Tankekraft – et livsmestringsprogram i 
de videregående skolene 
Satsningen er todelt. Det første er en  
kompetanseheving av 170 lærere og rådgivere 
gjennom en ukes intensiv opplæring i under-
visningsopplegget «Tankekraft», i samarbeid 

med Fagakademiet. Deretter skal lærerne i 
neste skoleår gjennomføre dette undervisnings- 
opplegget i 10 dobbelttimer for sine elever. 
Målgruppen er VG1 elever på de videregående 
skolene i Østfold. Prosjektet er i samarbeid med 
Folkehelseinstituttet som bidrar i gjennom- 
føringen og utfører en flerårig effektevaluering.  
Varighet: 1,5 år.

Fredrikstad: Mestring og mening på Fredrik II 
videregående skole
Målgruppen er alle elever på en videregående 
skole i Fredrikstad. Tiltaket er et aksjons- 
forskningsprosjekt med mål om å styrke videre- 
gående skole som arena for universelle tiltak for 
å fremme unges psykiske helse. 

Alle skolens aktører får mulighet til å skrive brev 
til forskerne med tanker om hva som fremmer 
og hemmer god psykisk helse i skolen. Deretter 
utformes tiltak på bakgrunn av informasjon fra 
brevene.Varighet: 5 år.

Hobøl: Kjennskap 
Målet er at ungdommene skal skape fellesskap 
og få økt sosial kompetanse. Prosjektet er 
todelt: først skal alle elevene på 8. trinn gjennom- 
føre tre halvdags-samlinger i skoletiden.  
Deretter kan ungdommene melde seg på et 
opplegg hvor de møtes etter skoletiden annen-
hver uke i seks uker, hvor fokuset vil være 
aktiviteter og samtaler som skaper mestring, 
samhold og det å ta gode valg. Tiltaket gjen-
nomføres av den tverrfaglige prosjektgruppa 
med blant annet. sosiallærer, sosionom og 
helsesøster i samarbeid med frivillige lag og 
organisasjoner. Varighet: 3 år.

Trøgstad: Trygt nærmiljø og trygg ungdom 
Biblioteket skal tas i bruk som møteplass for 
barn og unge i bygda. En koordinator som 
ansettes i prosjektet skal skape et godt miljø 
sammen med ulike fagpersoner i kommunen. 
Målet er at ungdommene møtes på tvers av 
geografi og tilhørighet. Det skal settes i gang 
ulike former for aktiviteter som ungdommene er 
med på å lage. Varighet: 3,5 år.

Fredrikstad: ABCD for barn og ungdom
Fredrikstad kommune skal involvere barn og 
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ungdom i styrkebasert lokalsamfunnsutvikling 
ved å bruke metoden Asset Based Community 
Development (ABCD). Metoden tar utgang-
spunkt i lokale ressurser og individuell styrke for 
å sikre bærekraftig samfunnsutvikling, hvor 
mennesker tar en aktiv rolle for å skape sitt liv 
og sitt lokalsamfunn. Området kartlegges 
gjennom anerkjennende samtaler og mennesker 
kobles sammen etter sammenfallende interesser. 
Lokale barn og unge skal selv planlegge og 
utvikle aktiviteter i sitt område, mens  
kommunene støtter opp under det lokale 
initiativet. Varighet: 3,5 år.

Eidsberg: Trygge voksne og robuste barn 
I Eidsberg skal man sette i gang et tiltak som 
innebærer et mer helhetlig tjenestetilbud og 
oppfølging av barn i barnehage i alderen 2-4 år. 
Det skal bli et tettere samarbeid mellom barne-
hage, helsestasjonene og familiesenteret. 
To-års konsultasjonene skal blant annet foregå i 
barnehager, slik kommunen har gode erfaringer 
med for 4-åringene. Det skal gjennomføres 
temakvelder for foreldre til barn i alderen 2-4 år 
hvor hensikten blant annet er er å øke foreldre-
kompetansen gjennom COS. Varighet: 4 år.

Hvaler: Folkehelsesøster
Tiltaket i Hvaler kommune er ekstra innsats fra 
en koordinator (folkehelsesøster) som skal lette 
overganger for barn i alderen 0-9 år i samarbeid 
med blant annet barnehage, barneskoler, 
helsestasjon og foreldre.

Tiltakene vil også handle om oppstart med bruk 
av EPDS, fokus på foreldreveiledning på helse- 
stasjonen, barnehage og på skolene, samt 
universelle tiltak som for eksempel undervisning 
og organiserte grupper på barneskolen for å 
skape god psykisk helse og forebygge rus.
Varighet: 5 år.

Fredrikstad: Trygge, tydelige, mestrende 
foreldre
Fredrikstad vil utvikle et universelt foreldre- 
støttende tiltak som strekker seg gjennom hele 
oppveksten og er tett knyttet til primærarenaer 
som barnehage, skole og helsestasjon. Tiltaket 
vil ta for seg både grunnleggende foreldre- 
ferdigheter og alders- og temaspesifikk 
kunnskap, og vil bestå av en kombinasjon av 
kunnskapsformidling og refleksjon mellom 
foreldre. Varighet: 4,5 år.
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Fredrikstad: Drømmefritid
Tiltaket er å utvikle metoder for hvordan kom-
munen, annen offentlig forvaltning, frivillige/
ideelle aktører og det øvrige sivilsamfunnet kan 
løse komplekse utfordringer. I denne sammen-
hengen knyttet til å sørge for at alle barn og 
unge i Fredrikstad har en fritid hvor de opplever 
aktivitet, tilhørighet og mestring. Varighet: 3,5 år.

2.1.3 Sosiale ulikheter i helse

Ekspertgruppe   
Ekspertgruppa på sosiale ulikheter i Østfold ble 
opprettet gjennom det internasjonale 
prosjektet Heprogress. Prosjektet hadde som 
formål å bidra til en politikk som utjevner 
sosiale ulikheter i helse. Tidsrammen for pro-
sjektet var desember 2010–desember 2012. 
Ekspertgruppa skal gi faglige råd, være ressurs- 
gruppe for fylkets folkehelsearbeidere og bidra 
til debatt om folkehelse i det offentlige rom.  
En av målsettingene var å bygge kompetanse 
på Høgskolen i Østfold (HiØ). Fra 1.12.2012 er 
ekspertgruppa lagt til HiØ, og ledes av denne. 

Ekspertgruppa på sosiale ulikheter i helse er 
sammensatt slik at den representerer en stadig 
oppdatert faglig kompetanse innen problem-
feltet. 

Gruppa har frem til sommeren 2017 bestått av: 

Medlemmene oppnevnes av rektor for et år av 
gangen. Leder gikk ut av gruppa våren 2017, og 
i påvente av reoppnevning av gruppa har den 
ikke vært i virksomhet høsten 2017. 
Folkehelsesjefen har ansvar for sekretariatet.

Ekspertgruppa skal ha 3-4 møter i året. I 2017 
ble det avholdt 2 møter i løpet av våren. Saker 
som er behandlet er blant annet Helse- 
fremmende skoler/Røre 6-19, program for  
folkehelse i kommunene, fylkesplan 
(helsekonsekvensvurderinger og sosialt 
investeringsfond), videreutdanning i byutvikling 
og folkehelse og rådgivning overfor kommuner 
i spørsmål knyttet til sosial ulikhet. 
Grytidlig innsats
Prosjektet startet opp i Fredrikstad høsten 2015, 
med planlagt varighet på 3 år. Alle familier med 
barn født mellom 1. november 2015 til og med 
31. oktober 2016 fikk tilbud om å delta i 
prosjektet. Prosjektet Grytidlig innsats kommer i 
tillegg til det vanlige helsestasjonstilbudet.  
 
Området som er valgt ut er Vestsiden 
helsestasjon på Glemmen. Det er et stort 
område, og et stort spenn i levekårsutfordringer 
med både utsatte og mindre utsatte levekårs- 
soner. Prosjektet inkluderer også en tilsvarende 
helsestasjon som tilbyr ordinær oppfølging av 
familiene og som skal brukes til å sammenligne 
med familiene som deltar i grytidlig innsats. 

Rekrutteringen av familiene som deltar i 
prosjektet ble gjennomført i 2016, med 
tilhørende hjemmebesøk og kurskvelder for 
familiene som deltar i prosjektet. Helsesøstrene 
som gjennomførte hjemmebesøkene tar også 
del i den ordinære oppfølgingen på helse- 
stasjonen. Dette bidrar til at foreldreveilednings-
programmet inngår som en mer naturlig del av 
den oppfølgingen som skjer ved helsestasjonen 
og som tilbys alle foreldre. Helsesøstrene får  
flere anledninger til å treffe familien og til å 
tilegne seg kunnskap om eventuelle 
utfordringer og ikke minst forventes det at det 
vil skje en uformell erfarings- og kunnskaps- 
overføring mellom prosjekthelsesøstrene og 
andre helsesøstre som arbeider i samme 
område. 

Erfaringene sålangt viser at nesten alle 
familiene ønsker å få ekstra hjemmebesøk og at 
de opplever hjemmebesøket som verdifullt. 
Helsesøstrene opplever at de har oppdaget 
sårbare familier som ellers ikke ville vært 
oppdaget så raskt. 

Ekspertgruppa 2017

Leder Mona Jerndahl Fineide
Dekan HiØ

Annett Arntzen
professor Høgskolen i Sørøst-Norge

Camilla Ihlebæk
professor NMBU/HiØ

Anne Margrethe Glømmen,
høgskolelektor HiØ

Jo Ese
stipendiat HiØ
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2.1.4 INSPIRIAS folkehelsearbeid
INSPIRIA skal være et kompetansesenter 
innenfor vitensenterbransjen på helse, og er et 
av få norske vitensentre som har helse som 
tema, i tillegg til matematikk, naturvitenskap og 
teknologi. Inspiria leverer i dag skoleprogrammer 
til elever og lærere ved grunntrinn og  
videregående skole i Østfold. Østfold fylkes- 
kommune er en av samarbeidspartnerne til 
INSPIRIA og har fornyet samarbeidsavtalen for 
perioden 2016 til 2019.
  
I avtalen er det vektlagt at Inspiria skal være et 
universelt tilbud, som også har tilbud for utsatte 
grupper. Inspiria skal arbeide for å utjevne 
sosial ulikhet, og blant annet stimulere til frivillig 
arbeid blant barn og unge. I tillegg skal man 
bidra til å øke gjennomføringsgraden på videre- 
gående skoler i Østfold. Inspiria skal også bidra 
med folkehelseelementer i integreringsarbeidet 
i fylket. Det økonomiske tilskuddet fra fylkes- 
kommunen til Inspiria vil fortsette på samme 
nivå som i forrige samarbeidsavtale.

I forbindelse med utarbeiding av samarbeids-
avtalen ble det foretatt en evaluering av  
arbeidet ved Inspiria som viste at brukerne er 
godt fornøyde med tilbudet. 

I 2017 har INSPIRIA gitt skolene tilbud innen 15 

ulike helseprogram. Til sammen har ca. 5400 
elever fordelt på 235 klasser benyttet seg av 
helseprogrammene i år, mot 4100 elever fordelt 
på 178 klasser i 2016. Den økte leveransen er 
fordelt på alle tre nivåer; barneskole, ung-
domsskole og videregående skole. 

På 1.-7. trinn har helseprogrammene økt med 
27 stk, hvorav 14 kommer fra Sarpsborg. Det er 
særlig de nye programmene fra 2016, «Hjerne-
sprett» og «Full kontroll», som er populære. 

På 8.-10. trinn har det vært en satsning for å øke 
antallet ungdomsklasser etter fjorårets ned-
gang. Det er laget et tilpasset «Velg smart»-pro-
gram for 9. trinn som har ført til noe økning, og 
det er foreslått å ha ytterligere et program som 
har fokus på personlige egenskaper, helse, 
programmering, matematikk, kreativitet og 
samarbeid. 

På videregående trinn har det tidligere vært 
utfordrende å ta imot enkelte skoler med store 
klasser på 30 elever av gangen. For å løse dette 
inngikk INSPIRIA en avtale med alle rektorene 
på de videregående skolene, samt fylkesdirek-
tøren for utdanning i Østfold. 9. februar 2017 
ble det vedtatt at ett av temaene som alle vg1 
elevene skal få i skoleåret 2017/2018 er helse og 
ernæring. Elevene får dermed en full dag med 
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to programmer, «Fremtidens energi» og 
«Nåtidens jeg og fremtidens mat». Dette har 
resultert i at antall klasser fra de videregående 
skolene som deltar er blitt tredoblet fra 2016. 

I løpet av 2017 har alle helseprogrammene blitt 
evaluert, revidert og fornyet. Det er særlig «Lytt 
til hjertet» som er justert, og «velg SMART» for 
9. trinn som er oppgradert fra «Godt nok». 
Evalueringene fra elever viser klar overvekt av 
positive tilbakemeldinger, med særlig positive 
tilbakemeldinger på undervisningsmetoden. 
Helseprogrammene har likt, eller høyere andel 
som gir toppscore sammenliknet med 2016. I 
2016 hadde INSPIRIA også meget gode resulta-
ter fra lærerevalueringen, og i 2017 har de økt 
på samtlige variabler.

INSPIRIA samarbeider med lærerutdanningen 
på høgskolen i Østfold og lektorutdanningen 
ved NMBU, og hvert år vil ca. 20 studenter ha 
praksisplass hos INSPIRIA, med fokus på helse-
undervisning. 

I 2017 ble det gjennomført to samlinger med 
sosialfaglige rådgivere og helsesøstre ved de 
videregående skolene i Østfold og skolene i 
Sarpsborg, med temaene «kjønn og seksual-
itet» og «forebyggende selvmordsfare». 

INSPIRIA har arrangert en temahelg med tittel 
«AktivitetsGlede», med 8 ulike aktivitetsutstill-
inger der man fikk kjenne på gleden ved å være 
i fysisk aktivitet. Det var også fokus på frivil-
lighet og Røde Kors og Blodbanken var tilstede 
med utstillinger og stand. Temahelgen var godt 
besøkt med over 500 stk, og tilbakemeldingen 
fra besøkende var at de er interesserte og 
ønsker økt kunnskap om sin helse. 

I 2017 har arbeidet med integrering fortsatt, og 
10 elever fra verdensklassene deltok på et 
heldagsopplegg ved INSPIRIA. 

INSPIRIA er godt inne i prosjektet helsefrem-
mende skoler og prosjekt «RØRE 6-19». Helse-
fremmende skoler er inkludert i helseunder-
visning for praksisstudentene og i 
videreutdanning av barnehagelærere. Program-
met FRI har tidligere vært inkludert, men dette 

er blitt faset ut og er nå ikke en del av INSPIRI-
As programmer. 
Forskerskolen INSPIRIUS er et tilbud til barn i 
skolens ferier, med tema helse. I samarbeid 
med Kreftforeningen er også Solstråledagen 
blitt gjennomført i 2017, og etter stor etterspør-
sel ble arrangementet utvidet til to dager der 
over 150 barnehagebarn besøkte senteret. Det 
er inngått en 4-årig avtale med Statens Veg-
vesen om Refleksdagen etter testing av dagen i 
2016, og i løpet av seks dager var over 2600 
førsteklassinger innom i 2017. 

INSPIRIA har i 2017 jobbet sammen med Ungt 
Entreprenørskap med ungdom og frivillighet, 
og arrangerte høsten 2017 en frivillighetscamp. 
INSPIRIA har inkludert frivillighet i flere skole-
program hvor målet er å øke interessen og 
nysgjerrigheten for å være frivillig.

Nytt i 2017 er et utendørsprogram til aktivitet-
sparken med fokus på samarbeid, mestring, 
matematikk og helse fra 7. trinn – vg3. «Fisk-
esprell» har nytt utendørsprogram og har blitt 
lagt inn på lærerplanene til fem videregående 
skoler i Østfold og dermed blitt en fast lever-
anse fra INSPIRIA. Det er laget et «trygg på 
transportsykler-kurs» og prosessen om å bli et 
matkultursenter er startet.

Helseminister Bent Høie var på besøk høsten 
2017 for å se hvordan INSPIRIA arbeidet for å 
bedre folkehelsen. Han deltok blant annet på 
helseprogrammet «Velg SMART» og det nye 
utendørsprogrammet, samt spiste lunsj fra det 
nye utendørskjøkkenet. Helseministerens 
tilbakemelding var at det var svært inspirerende 
å være på besøk. 

INSPIRIA rapporterer at 2017 vært et beriket 
helseår med spennende nyheter både på 
skoleprogram og helsefremmende prosjekter. 
De har økt antall leverte helseprogram, helse-
formidlerne har utviklet seg, nettverket er fulgt 
opp, en rekke kurs er gjennomført og de har 
fortsatt arbeidet med å bygge opp en helsefok-
usert lærerpraksis for studenter. Samlet sett 
rapporterer de om stor produksjon, mange 
besøkende og er veldig fornøyde med årets 
helsefremmende arbeidsinnsats.
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2.1.5 Folkehelsearbeid i regi av  
Østfold Idrettskrets

Idrettslagenes aktivitetstilbud er et viktig  
samfunnsbidrag til god folkehelse. Idrettslagene 
tilrettelegger for fysisk aktivitet som gir god 
helse og trivsel. 

Østfold Idrettskrets (ØIK) vil være med på å 
redusere økonomiske hindringer slik at alle barn 
og unge skal ha råd til å drive idrett. 
 
Aktiv på Dagtid
Aktiv på Dagtid er et treningstilbud/fysisk 
aktivitet på dagtid for personer som står helt 
eller delvis utenfor arbeidslivet. Brukerne må 
være bosatt i en av de deltakende kommunene 
og må være mellom 18 og 67 år. Aktiv på 
Dagtid aktiviserer personer som ofte kan være 
vanskelig å nå. Tilbudet har eksistert siden 2007 
og har økt i omfang, fra 600 brukere i 2008 til ca 
1900 brukere i 2017. 16 kommuner har deltatt i 
ordningen i 2017. Ordningens 10 årsjubileum 
ble markert med erfaringskonferanse i  
Sarpsborg i oktober 2017 med ca 100 deltakere.
 
Inkluderende arbeidslivsbedrifter deltar i Aktiv 

på Dagtid. Dette er med på å finansiere det 
generelle tilbudet. Østfold Idrettskrets har 
aktivt oppfordret til ytterligere bruk av tilbudet 
for kommunens ansatte. Flere kommuner 
benytter nå tilbudet i faste ordninger, som 
bidrar til forutsigbar økonomi for tiltaket.  
Disse kommunene har i 2017 hatt antall kort 
tilgjengelig for ansatte: Sarpsborg (63 kort), 
Fredrikstad (51 kort), Skiptvet (10 kort), Moss (10 
kort),Aremark 24 (kort), Mysen (20 kort), Halden  
(65 kort) og Østfold fylkeskommune (17 kort).
2017 er det året med høyest bruk av dette noen 
gang.
 
Aktiv på Dagtid samarbeider med flere idretts-
lag som leverer aktivitet til tilbudet. Vi ser at et 
slikt samarbeid bærer frukter da bl.a flere som 
har deltatt i f.eks kajakkurs blir medlemmer i 
klubben senere. Her får de låne utstyr, uten å 
måtte investere i dette selv. Samarbeidet med 
frisklivsentralene utvikler seg, og det er flere 
steder hvor det i dag er felles bruk av aktivi-
teter, noe som gjør overgangen enklere når en 
skal gå selv etter endt tilbud hos Frisklivs- 
sentralen.
 
Tiltaket har prioritert friluftsaktiviteter på vår og 
etter sommeren, og mottatt støtte til markeds-

Aktiv på Dagtid på tur til 
Nordre Sandøy mai 2017 
med guiden Alexander 
Hermansen. 46 personer 
deltok på turen i flott vær.
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føring/aktiviteter av fylkeskommunen etter 
søknad i 2017. Ressursgruppen til Aktiv på 
Dagtid har startet arbeid med ny strategiplan 
for tilbudet.
 
Ca 45 prosent av brukerne i 2017 var nye og ca 
60 prosent av alle brukerne var kvinner. Til 
sammen var det deltagere fra 62 forskjellige 
nasjoner i 2017.
 
Hvaler kommune har i mars 2018 gitt beskjed 
om at de igjen ønsker å delta i ordningen.

2.1.6 Folkehelsearbeid i regi av  
Høgskolen i Østfold 
 
Østfoldhelsa samarbeider med Høgskolen i 
Østfold om folkehelsearbeidet i Østfold. 
Folkehelsearbeidet ved Høgskolen i Østfold 
(HiØ) er under omstrukturering og reevaluering. 
Målet er å styrke det institusjonelle fokus på 
folkehelse gjennom å bedre synergieffektene 
mellom HiØs avdelinger og eksterne  
samarbeidsparter. HiØ utvikler nye websider 
der folkehelsearbeidet skal synliggjøres i mye 
større grad. Det planlegges også halvårige 
møter i det utvidede folkehelsenettverk for å se 
nærmere på pågående prosjekter, fremtidige 
prosjekter og synergi mellom HiØ’s fagmiljøer.  
 
HiØ har etablert intensjonsavtale med Østfold-
museene (ØM) der målet er å styrke forsknings- 
og formidlingssamarbeid mellom partene, 
særlig knyttet til folkehelse. Østfoldmuseene vil  
inngå som partner i HiØ’s folkehelsenettverk.  
 
Høgskolens ledelse har hatt møte med  
folkehelsesjef Knut-Johan Rognlien for å  
diskutere HiØ’s planer for folkehelsearbeidet, 
tydeligere strukturering og synliggjøring. 
 
Studieleder Rita Duesund ved avdeling for 
Økonomi, Språk og Samfunnsfag (ØSS) har 
oppgave som høgskolens folkehelsekoordinator. 
Høgskolen ønsker at koordinator skal ha et 
overordnet blikk på HiØ’s folkehelseinnsats.

Høgskolen i Østfold er ansvarlig for følge- 
forskning i prosjektet «Helsefremmende lokal-
samfunn», og en treårig forskerstilling er til- 
knyttet prosjektet. Høgskolen i Østfold deltar 
også i Bynettverket i Østfold som arbeider for å 
håndtere levekårsutfordringer.  
 
Videre planlegger høgskolen et åpent studium 
på 30 stp. i folkehelse og byutvikling som vil 
tilbys gjennom HiØ Videre, samtidig som det 
planlegges for fremtidige forskningssøknader. 
 
Det er igangsatt prosesser der formålet er å 
sikre samarbeid mellom høgskolen, fylkes- 
kommunen og andre partnere i folkehelse- 
arbeidet om forskning og kompetanse- 
oppbygging som skal bidra til mer innsikt og 
kompetanse om primærforebygging, helse-
fremmende arbeid og innsats for å redusere 
sosiale ulikheter. Det vil arrangeres seminar i 
september knyttet til wicked problems. 
 
Det er inngått en samarbeidsavtale mellom 
NMBU, Østfold fylkeskommune og Høgskolen 
i Østfold om forskning innen folkehelsefeltet. 
To masterstudenter ved NMBU forsker på Al-
vimhaugen. Det arbeides for å mobilisere flere 
masterstudenter. 
 
Høgskolen samarbeider også med Verdens 
Helseorganisasjon Europa om fremskaffing av 
mer kunnskap om kontekstuelt betingede  
faktorer i arbeidet for å redusere sosiale ulik-
heter. Østfold fylkeskommune og Høgskolen i 
Østfold samarbeider om forskning på inntekts-
systemet og hvordan dette indirekte innvirker 
på sosialt betingede helseforskjeller. Østfold-rå-
det har anmodet Høgskolen i Østfold om å 
prioritere dette videre.  
 
I samarbeid med NAV Østfold, er det etablert 
et forskningsprogram som ved hjelp av master- 
studenter utreder ulike perspektiver knyttet 
til problemstillinger relatert til folkehelse og 
arbeidsliv. To masteroppgaver er ferdige, to 
skulle leveres ved årsskiftet, og det er to mulige 
masterprosjekter under oppstart. 
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2.1.7 Frivillighetssentralene i Østfold 
og Home Start

Det er 19 frivillisentraler i Østfold. Sentralene 
fungerer som et knutepunkt for frivillig arbeid i 
lokalsamfunnene, og knytter sammen mennesker, 
lag og organisasjoner. Alle frivilligsentralene er 
partnere i Østfoldhelsa, og har et stort fokus på 
helsefremmende aktiviteter i arbeidet. Aktivite-
tene er åpne for alle, og sentralene gir rom for 
at enkeltmennesker kan danne nettverk og 
bidra med sitt engasjement i lokalsamfunnet. 

Frivilligsentralene har ulike lokaliteter, og eies 
og drives forskjellig. I tillegg er det slik at 
aktiviteten ved sentralene utformes etter hvilke 
frivillige som er knyttet til sentralen og ulike 
behov i lokalsamfunnet. Det er dermed et stort 
mangfold av aktiviteter ved frivilligsentralene i 
Østfold. 

Det finnes mange eksempler på at frivillig- 
sentralene er flotte arenaer for folkehelse.  Det 
er et mangfold av unike og lett tilgjengelige 
møteplasser med aktiviteter på tvers av gener-
asjoner og sosiale likheter, som for eksempel 
Strikkekafé, kvinnegrupper, språkkafé, parsell-
hagene og matlagingsklubber. Aktivitetsnivået 
er også høyt i tilbudene med fysisk aktivitet, 
som svømmekurs og sykling uten alder. 

Leksehjelp 
Mange av frivilligsentralene har ulike former for 
lekseverksteder eller tilbud om leksehjelp. Både 

ungdom og voksne frivillige bidrar som lekse- 
hjelpere, og dette er flotte arenaer som  
fremmer mestring og læring der mennesker 
møter mennesker. 

Innsats for andre
Flere frivilligsentraler samarbeider med  
ungdomsskolene i valgfaget Innsats for andre. 
Faget er en flott mulighet til å introdusere 
frivillig arbeid tidlig, og vise hvilken betydning 

Frivillige fra Moss 
frivillighetssentral

Prosjekt sykling 
uten alder
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frivillig innsats har i samfunnet. Ungdommene 
gjør en ukentlig frivillig innsats til glede for 
mange, blant annet bidrar de for eksempel 
med hårstell, høytlesning fra avisen og bingo 
på aldershjemmet. 

UngFrivillig
UngFrivillig er et prosjekt som startet opp i 2013 
og gir unge i alderen 15-35 år i Fredrikstad 
mulighet til å engasjere seg i frivillig arbeid i 
nærmiljøet, gjennom Fredrikstads frivillig- 
sentraler. Ordningen er støttet av Østfoldhelsa, 
og kampanjen har sin egen facebookside hvor 
det er ulig å melde seg som for eksempel lekse- 
hjelper for minoritetsspråklige barn, være 
datahjelper for eldre eller gjøre en innsats  
med de sosiale mediene som er knyttet til 
UngFrivillig-prosjektet. Det er også mulig å 
hjelpe til under lokale arrangementer som for 
eksempel Månefestivalen, Nordic Docs, Barnas 
Verdensdager, for å nevne noen.

Home-Start Familiekontakten
Home-Start Familiekontakten (HSF) har  
6 avdelingskontor i Østfold, som dekker til  
sammen 8 kommuner. HSF er et familiestøtte-
program, hvor frivillige besøker småbarns- 
familier med minst et barn under skolealder,  
2-4 timer en gang i uken i 6 mnd. Ideen bak 
HSF er at familien har behov for en likeverdig 
person, som selv har foreldreerfaring, og som 
de kan dele gleder og sorger med. Det er 
familien som selv definerer hva de trenger 
støtte til. De frivillige familiekontaktene må 

delta på forberedelseskurs og levere politi- 
attest, før de kan besøke en familie.

HSF er et supplement til det offentlige hjelpe- 
tilbudet, og et lavterskeltilbud hvor det er 
familien selv som tar kontakt med koordinator 
og ber om bistand.
 
Noen familier kan ha behov for en å snakke 
med, andre kan trenge praktisk hjelp eller hjelp 
til å utvide sitt sosiale nettverk gjennom samvær 
med andre. Ensomhet og manglende nettverk 
er en økende utfordring i dagens samfunn.  
I tillegg til å formidle familiekontakter, arrang- 
erer de lokale HSF-avdelingene innimellom 
aktiviteter der familiene kan treffe andre.   
Home-Start Familiekontakten er en viktig aktør i 
folkehelsearbeidet, hvor sosial rettferdighet og 
livskvalitet for alle er et av delmålene. I en 
sårbar fase av livet kan det å få besøk av et 
medmenneske med et lyttende øre, et varmt 
hjerte og plass på fanget være det lille som skal 
til for at hverdagen mestres. Undersøkelser 
viser at frivillig arbeid er helseforebyggende, 
både for den frivillige og de som mottar en 
hjelpende hånd. Vi får stadig høre at familie- 
kontaktene opplever at de får mer enn de gir, 
og vi vet at det å bidra med sin tid for å hjelpe 
andre er meningsfullt, både for giver og  
mottaker. 

HomeStart Familie-
kontakten

Besøkshesten Himba er til 
glede for mange i Askim
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2.1.8 Helsefremmende lokalsamfunn

Østfold er ett av åtte fylker som deltar i pro-
sjektet: «Kartlegging og utviklingsarbeid om 
nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folke-
helse». Prosjektet er initiert av Helsedirektoratet 
og har som mål at det skal legges til rette for 
medvirkning fra befolkningen i kartlegging og 
identifisering av nærmiljø- og lokalsamfunns- 
kvaliteter som fremmer helse og trivsel.  
Prosjektet er treårig og startet opp i 2016. 

I Østfold har prosjektet fått navn  
Helsefremmende lokalsamfunn og Østfold  
fylkeskommune deltar i samarbeid med  
Trøgstad, Fredrikstad, Sarpsborg, Marker og 
Høgskolen i Østfold.Styret i Østfoldhelsa er 
styringsgruppe for prosjektet. 

De fire kommunene har testet kvalitative  
metoder og fått ny kunnskap som kan brukes 
inn kommunens planarbeid. Østfold- 
kommunene har deltatt på nasjonale samlinger 
i regi av Helsedirektoratet og i andre fora, med 
ulike foredrag og innlegg fra det lokale arbei-
det. I tillegg har Helsefremmende lokalsamfunn 
arrangert en konferanse i Fredrikstad høsten 
2018, i samarbeid med Bynettverket i Østfold: 
Oss i Østfold - om hvordan jobbe med helse-
fremmende sted- og byutvikling. 

Det er imidlertid svært ulike prosjekter og  
måter å jobbe på i de fire kommunene: 

Trøgstad har drevet et omfattende medvirknings- 
arbeid for å engasjere lokalbefolkningen i  
prosessen med å utvikle torget fra en parkerings-
plass til et levende sentrum som folk bruker. 
Det innebærer bla. flytting og utvikling av 
biblioteket. Det har vært viktig å nå ut bredt i 
kommunen. Facebook har vært et av mange 
virkemidler. Prosjektlederne har laget en film 
om deler av prosessen. 

I Marker har det vært gjennomført en kart- 
legging av hva ungdommene mener er viktige 
trivselsfaktorer. De har tatt i bruk ulike metoder, 
blant annet dialogkafe i stor skala, bruk av  
kamera for at ungdommene skal kunne  
dokumentere sin egen hverdag og spørre- 
undersøkelser gjennomført i skoletida. 

I Fredrikstad og Sarpsborg er det tatt i bruk 
ulike kvalitative metoder for å utvikle områder 
som er preget av levekårsutfordringer. I  
Sarpsborg er det Østre bydel og i Fredrikstad 
er det særlig Sellebakk som har vært satsnings-
områdene. Medborgermiddag, barnetråkk og 
digital historiefortelling er eksempler på  
metoder som er testet. Begge kommunene 
satser på utprøving av Asset Based Community 
Development (ABCD) i 2018. ABCD tar  
utgangspunkt i lokale ressurser og individuelle 
styrker for å utvikle gode lokalmiljøer hvor  
mennesker tar en aktiv rolle for å skape sitt liv 
og sitt lokalsamfunn. Området kartlegges  
gjennom anerkjennende samtaler og  
mennesker kobles sammen etter sammen- 
fallende interesser. Lokale barn og unge skal 
selv planlegge og utvikle aktiviteter i sitt  
område, mens kommunene støtter opp under 
det lokale initiativet. Kommunene samarbeider 
med hverandre, og Høgskolen i Østfold som er 
tett koblet på med veiledning og oppfølging.    

Prosjektet evalueres på tre nivåer: kommune, 
fylkeskommune og nasjonalt nivå. I dette siste 
året legger derfor rapporteringen vekt på 
spørsmål som er relevante for evalueringsar-
beidet. Høgskolen i Volda har fått i oppdrag 
å ta hånd om evalueringen på nasjonalt nivå. 
Høgskolen i Østfold har fått ansvar for lokal 
evaluering, i tillegg til nevnte oppfølging og 
veiledning av prosjektkommunene i samarbeid 
med fylkeskommunen.  

2.1.9 Lokal kompetanseoppbygging 
i kommunene 
 
Som en del av prosjektet Helsefremmende 
lokalsamfunn, har fylkeskommunen støttet  
interesserte kommuner med 20.000 kroner hver 
til lokale folkehelseseminarer. Kommunene 
måtte stille et tilsvarende beløp til rådighet for 
å være søknadsberettiget. 10 kommuner viste 
interesse og mottok tilskudd. De mottok midler 
til blant annet politikkeropplæring, generelt 
folkehelsearbeid, samarbeid med frivilligheten, 
helsekonsekvensvurderinger, stedsutvikling, 
sosiale ulikheter i helse og arbeid for å øke 
gjennomføringsgraden i videregående skole. 
Prosjektet har imøtekommet målsettinger i 
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både regional kompetanseplan og regional 
folkehelseplan. 
 
Gjennomføring av tiltakene i kommunene skjer 
i 2016 og 2017. I 2016 ble det gjennomført tiltak 
i 4 av kommunene, med et samlet forbruk på 
66.800 kr. I 2017 ble det gjennomført tiltak i 3 
kommuner, med et samlet forbruk på 50.000 kr.

2.1.10 Bowlskafé

Bowls er en Boccia-liknende balltrilleaktivitet, 
med røtter tilbake til England. Det er et spill 
som alle kan spille, også om du har funksjons-
hemminger. Det er en aktivitet med mye bøy og 
tøy, og man går ca. 2000 skritt i løpet av en to 
timers økt. Bowls stimulerer også balansen på 
en positiv måte. Det er også lagt inn hyggelige 
pauser. For ca. 3 år siden ble aktiviteten tatt til 
Norge, og gjennom midler fra Helsedirektoratet, 
Østfold Fylkeskommune og prosjektet Friske 
seniorer i Østfold ble aktiviteten spredd utover 
hele Østfold. I dag spiller over 500 personer 
i Østfold bowls regelmessig. Det har vært 
arrangert flere cuper, der det har deltatt opp til 
190 seniorer. Frivilligsentralene har bidratt til at 
bowls har blitt en folkehelsesport i fylket.  
I tillegg til bowlskaféer er det også i mange 
kommuner opprettet bowlsklubber, som inngår 

i organisasjonsstrukturen til Bowls Norge.  
Det er registrert 11 klubber knyttet til Norges 
Carpet Bowls Forbund, med møteplasser i 17 
av fylkets 18 kommuner.
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Regionalt folkehelsearbeid  
og oppfølging av delmål

Kapittel 3

3.1 Folkehelsearbeid i  
fylkeskommunens egen drift 

3.1.1 Folkehelsearbeid i videre- 
gående skoler

Både nasjonale og regionale planer legger 
føringer for hvilke prioriteringer vi skal gjøre på 
opplæringsområdet for å nå hovedmålene: 

• Alle elever og lærlinger skal fullføre og 
bestå videregående opplæring med best 
mulig resultat.

• Alle elever skal ha et godt læringsmiljø fritt 
for mobbing og krenkelser.

• Alle kvalifiserte søkere skal få læreplass

Regional kompetanseplan
De fem hovedområdene og handlings- 
programmet legger viktige føringer og rammer 
for systematisk kvalitetsutvikling i grunn- 
opplæringen og innen fag- og yrkesopplæringen. 
Planens overordnede mål er at Østfold skal ha 
en sterk kultur for livslang læring og faglighet 
som preger utdanning, arbeids- og samfunnsliv. 
En kunnskapsbasert praksis tilpasset demo- 
grafiske behov skal gi ungdommene gode 
resultater og en solid plattform for videre 
yrkesliv. En god og virkningsfull grunn- 
opplæring er en nøkkel i arbeidet mot å nå 
dette målet. Likevel er det slik at dette er
store og overordnede samfunnsmål hvor skole 
og utdanningssystemet vil profitere på, og 
nærmest er avhengig av, drahjelp og samarbeid 

Foto: Østfold fylkeskommunes bildebank
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Regionalt folkehelsearbeid  
og oppfølging av delmål

med samfunnet rundt. Spesielt omkring  
ungdom og familier med utfordringer på 
folkehelseområdet, hvor nærmiljøet og  
arbeidslivet ikke er tilstrekkelig eller tilgjengelig 
som kilder til den nødvendige og brede  
kompetansen som er beskrevet i denne planen.

Sektorplan for videregående opplæring
Østfoldskolen mot 2020 – fornyelse av  
videregående opplæring i skole og bedrift, er i 
tillegg til årsbudsjett og økonomiplan, det 
viktigste styringsdokumentet for de videre- 
gående skolen i Østfold frem mot 2020.  
De strategiske hovedområdene i planen er:

• Skolen som organisasjon
• Elevenes kompetanse og en opplæring som 

gjør at elevene lærer mer
• Profesjonsutvikling 

Kvaliteten på samhandlingen mellom de ulike 
nivåene i organisasjonen må videreutvikles med
mål om å bidra til mer og bedre læring for den 
enkelte elev og lærling. Dette innebærer 
respekt og forståelse for hverandres roller og 
ansvarsområder. Gjennom et godt samarbeid 
mellom skoleeier, sentraladministrasjonen og 
skolens ledergrupper er målet å øke resultat, 
prosess og strukturkvalitet, og samtidig  
motivere for kontinuerlig utvikling og 
forbedring.

Sektorplanen Østfoldskolen mot 2020 – for-
nyelse av videregående opplæring i skole og 
bedrift skal bidra til fornyelse av videregående 
opplæringen slik at ungdommer i Østfold står 
bedre rustet til å møte samfunnsutfordringer 
framover. Ungdommene skal oppleve et like- 
verdig opplæringstilbud med relevant opp- 
læring som har god kvalitet og som gir  
mestring og inkludering. Opplæringen til 
elevene skal kjennetegnes ved at elevene 
utvikler kompetanser innen fag, grunnleggende 
ferdigheter, læringskompetanse og kompetanse 
i livsmestring. For å lykkes i å utvikle kompe- 
tanse innen livsmestring, må det utvikles gode 
tiltak i tett samarbeid med folkehelseseksjonen.

Andre viktige tiltak:
• De fleste videregående skolene er helse-

fremmende skoler, og de skolene som ikke 
er det, jobber målrettet for å bli godkjent 
som helsefremmende skoler 

• Det er startet kombinasjonsklasser for 
minoritetsspråklige elever ved tre av de 
videregående skolene i Sarpsborg, Moss og 
Askim, og det planlegges oppstart av 
ytterligere en kombinasjonsklasse i  
Fredrikstad  

• Det er etablert knutepunktskoler med 
kullansvar for ungdom i Oppfølgings- 
tjenesten sin målgruppe med mål om å gi 
ungdommen et helhetlig og kvalifiserende 
tilbud.  

• I løpet av 2018 skal det gjennomføres et 
skolebasert kompetansehevingstiltak ved 
de fleste skolene i regi av elev- lærling- og 
mobbeombudet. Målet er å forebygge og 
oppdage mobbing. 
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3.1.2. Helsefremmende videre- 
gående skoler 

Med helsefremmende skoler forstår Østfold 
fylkeskommune skoler som styrker elevenes og 
personalets fysiske og psykiske helse, gjennom 
å ha fokus på skolemiljøet, undervisnings-
tilbudet og undervisningssituasjonen, samt å ha 
systematisk forankring av det helsefremmende 
arbeidet. Det helsefremmende arbeidet i 
skolen skal bidra til trivsel og mestring, godt  
læringsutbytte og til at elevene gjennomfører 
det 13-årige opplæringsløpet. 

Åtte av 11 videregående skoler er godkjent som 
helsefremmende skoler. Arbeidet med helse- 
fremmende skoler er organisert i et nettverk for 
helsefremmende skoler, som møtes to til tre 
ganger i halvåret. Alle skoler som deltar i 
nettverket får tilbud om inntil 80.000 kr i støtte 
til folkehelsearbeidet på skolen. Midlene kan 
benyttes slik skolen selv ønsker, men en  
forutsetning for støtten er at skolen bekrefter at 
de setter av minimum 20 % ressurs til en stilling 
som skolens folkehelsekoordinator. Alle de 
videregående skolene har i 2017 deltatt i 
nettverket.  

Seks av de helsefremmende skolene gjennom- 
førte høsten 2016 spørreundersøkelsen «Min 
livsstil» som er et e-helse-verktøy der eleven får 
umiddelbar tilbakemelding på de svarene han 
har avgitt. Den enkelte eleven får sine resultater 
med en vurdering og tilbakemelding på egne 
svar, og denne tilbakemeldingen er elevens 
eiendom. 
 
Arbeid med elevenes helse i utviklingssamtalen 
mellom elev og kontaktlærer er en innfallsvinkel 
for å legge til rette for bedre forutsetninger for 
læring. Av de samlede resultatene er det de 
som er knyttet til søvn og søvnkvalitet, og den 
relativt høye andelen elever som ikke er fornøyd 
med hvordan de har det for tiden eller som er 
trist og bekymret, som må følges opp. Spesielt 
er det viktig å være oppmerksom på jentene på 
yrkesfag i forhold til psykisk helse, og på jenter 
på studiespesialiserende når det gjelder 
søvnkvalitet. 
 

Arbeidet med helsefremmende videregående 
skoler har i 2017 vært tett knyttet sammen med 
RØRE-prosjektet. Alle videregående skoler, 
med unntak av Glemmen videregående skole 
har søkt om og fått støtte til ett eller flere tiltak 
på egen skole. I tillegg fikk Oppfølgings- 
tjenesten støtte til innkjøp av utstyr for friluftsliv 
til sine tiltak på «Hanco-bygget» og Opplærings- 
avdelingen støtte til det nye undervisnings- 
opplegget om psykisk helse, som alle elever på 
vg1 skal delta i fra og med høsten 2018. Dette 
er et stort kompetansehevingsprogram som 
startet opp i 2017, og som involverer mer enn 
160 lærere. 

3.1.3 Helsefremmende barnehager

Parallelt med det store arbeidet med helse- 
fremmende skoler gjennom RØRE 6-19, møtes 
også nettverket for helsefremmende barne- 
hager. I 2017 besto nettverket av 49 ulike 
barnehager. Av disse er 13 barnehager allerede 
godkjente som helsefremmende, herunder en 
ny barnehage i 2017.  

Temaer i nettverket i 2017 har vært tilrette- 
legging for fysisk aktivitet utendørs, ernæring 
og nye rutiner for å søke godkjenning. 

 
3.1.4 Folkehelsearbeid hos 
fylkestannlegen 
 
Tannhelsetjenesten underviser i kosthold og 
munnhygiene for 2., 4. og 7. klasse. Målet er at 
alle 2., 4. og 7. klassinger i Østfold skal få 
tannhelseundervisning hvert år. 

Tannhelsetjenesten har, som tidligere, ut fra 
ressurshensyn måttet prioritere de skolene som 
har dårligst tannhelse. Ca. 80% av klassene i 
fylket har fått undervisningen i 2017.

Som del av samarbeidsavtalene med  
kommunene gjennomføres et opplærings- 
program for personell i de kommunale helse- 
og omsorgstjenestene. Målet er at alle ansatte i 
tjenestene skal motta undervisning hvert 3. år. 
Det viser seg fortsatt vanskelig å få helse- og 
omsorgstjenestene til å prioritere tid for sine 
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ansatte til å motta denne undervisningen.
Tannpleierne har årlige møter med alle helse- 
stasjoner i fylket, jf. samarbeidsavtale. Det er 
også gjennomført samarbeidsmøter med 
kommunal rusomsorg, barneverntjenesten og 
tjenesten psykisk utviklingshemmede i enkelte 
kommuner. En dag i uken har tannhelse- 
tjenesten hatt tannpleier på Lavterskel helse- 
stasjon (FACT team) i Sarpsborg, hvor veile- 
dning, avklaringer i forhold til tannbehandling 
og hjelp med akutte tannbehandlingstimer til 
rusmiddelbrukere har blitt tilbudt.

Nye samarbeidsavtaler ble inngått med  
Kriminalomsorgen og Østfolds asylmottak.
Det er i tillegg gjennomført oppdrag etter 
forespørsel fra andre aktører i 2017 som Den 
internasjonale skolen i Fredrikstad (FRIS),  
Seniormesse, enkelte videregående helsefag- 
linjer og Foreningen for kroniske smertepasienter.

3.1.5 Folkehelsearbeid i planseksjonen

Planlegging etter plan- og bygningsloven er et 
viktig virkemiddel for folkehelsearbeidet. God 
planlegging vil fremme gode bo- og livs- 
kvaliteter. Fylkeskommunen leder arbeidet med 
regionale planer for østfoldsamfunnet, for ulike 
fagområder og for bruk av fylkets arealer. 
Videre gir ØFK uttalelser til kommunale planer. 
Fylkeskommunen oppfordrer kommunene til å 
ta inn mål for folkehelse og levekår i samfunns- 
delen av sine kommuneplaner, og at areal- 
delene utformes som gode virkemidler for å nå 
disse målene. Kommunene oppfordres til å 
jobbe med disse temaene gjennom sin 
planstrategi og gjennom handlingsdeler til 
samfunnsdelene, slik at det blir en rød tråd helt 
fra mål til handling.

I ØFKs planarbeid er det spesielt fokus på 
sikring av tilgjengelighet til utøvelse av friluftsliv 
og utforming av gode, tilgjengelige og 
bærekraftige tettsteder og byer. Ikke minst har 
fylkeskommunens planleggere fokus på bo- 
kvalitet i by og barn og unges oppvekstsvilkår, 
både gjennom Fylkesdelplan Barn og Unge og 
gjennom oppfølging av Statlig planretningslinje 
for barn og unge i arealplanleggingen.

Revidert fylkesplan for Østfold – «Østfold mot 
2050”
Revidert fylkesplan for Østfold – «Østfold mot 
2050» - er forventet vedtatt i fylkestinget i juni 
2018. Arbeidet med rullering av planen har 
pågått siden 2016. Fylkesplanen er en viktig 
plan for folkehelsearbeidet i Østfold. 
Folkehelse er et fokusområde i fylkesplanen, 
hvor samfunnsdelen av planen består av 
følgende tre hovedtemaer: 

• Verdiskaping og kompetanse
• Klima og miljø
• Levekår og folkehelse

Det har vært god involvering av aktører fra 
folkehelsefeltet i fylkesplanprosessen, og 
levekår og folkehelse er satt på agendaen i flere 
sammenhenger:

• Fylkesplanen har hatt en egen arbeids- 
gruppe for levekår og folkehelse.

• Det har vært gjennomført konferanser om 
fylkesplanen og folkehelse.

• Det er gjennomført en egen 
helsekonsekvensvurdering av fylkesplanens 
samfunnsdel.

• Løpende rapportering fra fylkesplan- 
prosjektet til styret i Østfoldhelsa.    

Levekårs- og klimautfordringer vies spesiell 
oppmerksomhet på tvers av alle deler i 
fylkesplanen. I tillegg har fylkestinget spesifikt 
bestemt at frivillighet, integrering og barn og 
unge skal være tverrgående temaer i fylkes- 
planen. Det betyr at disse temaene skal 
vurderes i alle deler av planen. Høringen av 
samfunnsdelen viste at det var behov for å 
tydeliggjøre disse tverrgående temaene 
ytterligere. Det er forsøkt ivaretatt i hørings- 
forslaget til fylkesplan som ligger ute til offentlig 
ettersyn våren 2018.

I forkant av høringsfristen for samfunnsdelen av 
fylkesplan, inviterte Høgskolen i Østfold, på 
oppdrag av Østfold fylkeskommune, utvalgte 
eksperter innen folkehelse og relaterte fag- 
områder til å gi sine vurderinger av helse- 
konsekvensene av høringsutkast til samfunns- 
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del. Fem fageksperter fikk alle samme oppdrag 
av Høgskolen i Østfold:

• Hvor treffsikker er fylkesplanens samfunns- 
del i forhold til å redusere sosial ulikhet i 
helse i Østfold?

• Er det noen av målene eller strategiene som 
er i konflikt med ønsket om å redusere 
sosial ulikhet i helse? 

• Er det noen temaer, mål eller strategier som 
mangler, eller som ikke er behandlet godt 
nok? Og er det noen temaer, mål eller 
strategier som bør kuttes ut, eller prioriteres 
annerledes?

Utformingen av fylkesplanens samfunnsdel ble 
godt mottatt av fagekspertene, men de løftet 
samtidig fram noen problemstillinger for videre 
oppfølging i fylkesplanarbeidet. Noen 
eksempler (HiØs oppsummering):

• Folkehelsearbeidet lokalt og regionalt bør i 
underliggende planer utforme rammeverk 
som gjør det lettere å vurdere om arbeid for 
å redusere sosiale ulikheter i helse har en 
god innretning og gir resultater.

• Sosial ulikhet er godt adressert i kapittel 
«levekår og folkehelse», men må bli noe 
tydeligere i de to andre hovedkapitlene. 
Like fullt fikk fylkesplanen ros for at det var 
en helhet i tenkingen.

• Fylkesplanen bør synliggjøre hvilke 
strategier som kan utvikles for å tilby 
arbeidsplasser også til de mange med 
dårligere kvalifikasjoner, ferdigheter og 
redusert helse, som blir ytterligere 
aktualisert i et arbeidsliv som står foran 
store endringer.

• Tydeliggjøring av samspillet mellom 
universelle ordninger og innsats mot 
risikogrupper for å redusere sosial ulikhet i 
helse. 

• Lanseringen av begrepet «samfunnsfloker» i 
fylkesplanen er et godt grep som må brukes 
videre til å mobilisere interesse.

• Disse temaene er fulgt opp videre i arbeidet 
med fylkesplanen.

Regional plan for folkehelse
Det er utarbeidet en regional plan for folke- 
helse i Østfold med handlingsprogram. Planen 
ble vedtatt av fylkestinget i september 2011, 
gjelder for 12-års perioden 2012 – 2024, og skal 
rulleres hvert fjer-de år. Handlingsprogrammet 
ble vedtatt i juni 2012, og gjaldt for perioden 
2012-2016. For utvikling av 
handlingsprogrammet er følgende 
gjennomført:

• Handlingsprogrammet 2012-2015 er 
evaluert.

• Evalueringen viste at alle tiltak i 
handlingsprogrammet er fulgt opp i 
perioden.

• Handlingsprogrammet er revidert for 
perioden 2016 – 2019.

Handlingsprogrammet er omfattende, med 30 
ulike tiltak, og gir aktørene mulighet til å delta i 
tiltak som er interessante fra deres ståsted. Det 
er fokus på å motvirke sosial ulikhet i helse, og 
det er lagt vekt på tidlig innsats og tverr- 
sektorielt arbeid.

I Regional planstrategi for Østfold, vedtatt av 
fylkestinget 22. september 2016, heter det at 
Regional plan for folkehelse skal rulleres med 
oppstart i 2017. Som følge av Stortingets vedtak 
8. juli 2017 om regionreformen, skal Østfold slås 
sammen med Buskerud og Akershus 
fylkeskommuner fra 1. januar 2020 til Viken 
fylkeskommune. Dette får konsekvenser for 
vedtatt planarbeid i Østfold. Uansett når 
regionale planer vedtas, vil planprosessen ha 
verdi i seg selv som samlende og bevisst- 
gjørende. Som strategisk plandokument, vil 
imidlertid regionale planer som vedtas rett før 
den nye fylkeskommunen etableres, ha 
begrenset virkning. I forslag til revidert regional 
planstrategi for Østfold, foreslås det derfor at 
rulleringen av Regional plan for folkehelse 
utsettes (det samme gjelder Regional 
kompetanseplan og Regional kulturminneplan). 
Alle vedtatte regionale planer gjelder fram til 
de avløses av nye planer.

I forslaget til revidert planstrategi for Østfold 
påpekes det at fylkesplanen gir viktige 
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Med tiltakene i Bypakke Nedre Glomma blir det enklere og mer fristende å bevege seg til fots og på sykkel. I 2013 ble fergene i 
Fredrikstad gratis, og et enda bedre fergetilbud er på gang.

strategiske føringer for folkehelsearbeidet, og 
at rullering av folkehelseplanens handlings- 
program skal gjennomføres og må ha en 
tydelig kobling til fylkesplanen.

Annet relevant planarbeid
Rullering av regional plan for fysisk aktivitet 
startet i 2016 og forventes vedtatt av fylkes- 
tinget i juni 2018. Denne planens knyttes 
sterkere opp mot et folkehelseperspektiv. 
Planen skal blant annet ha tydeligere strategier 
for oppfølgingen av barn og unges interesser. 
Samtidig vil den ha mer detaljerte strategier for 
integrering og frivillighet.

Rullert Regional kulturplan forventes også 
vedtatt i fylkestinget i juni 2018. Kulturplanen 
inneholder viktige koblinger mot og føringer for 
folkehelsearbeidet.

Bypakke Nedre Glomma
Det skal være godt å bo og arbeide i 
byområdene. Vi skal kunne reise enkelt og 
sikkert, unngå å bli utsatt for mye støy og 
forurensning, og kunne oppholde oss i trivelige 
sentrumsområder og bomiljøer. I Bypakke 
Nedre Glomma samarbeider Fredrikstad 
kommune, Sarpsborg kommune, Østfold 
fylkeskommune, Bane NOR og Statens veg- 
vesen om framtidens transportsystem. Gjennom 
målrettet satsing på kollektivtransport, sykkel 
og gange, skal vi sammen med befolkningen 

og næringslivet sørge for at Sarpsborg og 
Fredrikstad blir en bærekraftig region hvor vi 
kan reise effektivt og miljøvennlig.

Friluftsliv
Plan- og miljøseksjonen jobber for å øke 
deltagelsen i alle typer friluftsliv i fylket. 
Hovedvirkemidlene er uttalelser i plansaker, 
tilskuddsmidler, rådgivning og partnerskap, 
samt noen prosjekter. Friluftsliv inkluderer også 
jakt og fiske. Fylkeskommunen bidrar med 
informasjon om muligheter for friluftsliv, jakt og 
fiske gjennom mange kanaler. Turkart Østfold er 
en av de viktigste, men vi lager også brosjyrer, 
kart og bidrar til bokproduksjoner, samt at vi 
søker å utnytte media i så stor grad som mulig. 

Samarbeid med kommunene og frivilligheten er 
viktig for at vi skal oppnå resultater. Vi arran- 
gerer fellesmøter for kommunene på områdene 
viltforvaltning og friluftsliv. Det ble fordelt  
5 300 000 kr i statlige friluftsmidler til tilrette- 
legging og aktiviteter i fylket i 2016. I tillegg ga 
fylkeskommunen økonomiske bidrag til ulike 
prosjekter. 

Turskiltprosjektet er et samarbeid med Gjensidige-
stiftelsen og frivillige lag og foreninger om 
skilting og merking av turløyper/stier. Dette var 
egentlig et treårig prosjekt med siste søknadsår 
i 2016, men ble utvidet med et ekstra år for å 
prøve å omgjøre prosjektet til en løpende 
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ordning. Skilting og merking av turløyper er nå 
endel av spillemiddelordningen. 

Bynettverket
Bynettverket i Østfold ble etablert høsten 2016 
og har fire årlige møter. Det er de seks by- 
kommunene Moss, Fredrikstad, Askim, Eidsberg, 
Sarpsborg og Halden, Fylkesmannen i Østfold, 
Høgskolen i Østfold og Husbanken som er 
med. På grunn av to kommunesammenslåinger 
i fylket er kommunene Rygge, Trøgstad, Hobøl 
og Spydeberg også invitert med i bynettverket.  
Planseksjonen og folkehelseseksjonen i Østfold 
fylkeskommune har samarbeidet om eta- 
bleringen og deler sekretariatsfunksjonen i nett-
verket. 

Sosiale ulikheter er en av de største ut- 
fordringene for velferd og folkehelse i Norge i 
dag. Og det er økende sosiale ulikheter mellom 
bydeler i kommuner i Østfold. I enkelte bydeler 
er det nær 50% arbeidsledighet og 50% av barn 
som vokser opp i det som EU definerer som 
fattigdom. Også innbyggernes oppfatning av 
egen livskvalitet varierer betydelig mellom 
bydeler. 

Forskning viser at bolig og bomiljø har stor 
påvirkning på folkehelsen og at geografisk 
opphopning av dårlige levekår som lav 
utdanning, høy arbeidsledighet er selv- 
forsterkende, gir dårlig helse for innbyggerne 
og en negativ utvikling for boområder og 
dermed ikke er sosialt bærekraftig. Videre kan 

psykisk helse påvirkes av identitetsfølelse, til- 
hørighet og trygghet.

Bynettverket er et tverrfaglig samarbeidsforum 
for medarbeidere fra både by- og areal- 
planlegging og folkehelse. Bynettverkets mål er 
å dele erfaringer på tvers av kommunegrenser 
og bidra til økt kompetanse om sammenhenger 
mellom sosial bærekraft, folkehelse og 
byplanlegging.

Bynettverket arrangerte en konferanse  
7. november 2017 med 50 deltakere. Temaet for 
konferansen var hvordan jobbe med helse- 
fremmende stedsutvikling for å redusere sosiale 
ulikheter. Lokale eksempler, eksempler fra 
Drammen kommune og forskning på geo- 
grafiske ulikheter ble presentert. 

3.1.6 Økt fokus på frivillighet

Introduksjon Frivillig  
Østfold fylkeskommune tok initiativ til et 
samarbeidsprosjekt med Halden kommune om 
å videreutvikle introduksjonsprogrammet 
introduksjon Frivillig i 2016. Målet med 
prosjektet var at deltakere i introduksjons- 
programmet skulle få anledning til å engasjere 
seg i frivillig arbeid og slik få økt kunnskap om 
det norske samfunnet. I utgangspunktet skulle 
deltakere i introduksjonsprogrammet hospitere 
i minst ett år i en egnet frivillig organisasjon og 
delta i aktivt i styrende organer. Noe av hen- 
sikten med prosjektet var også at deltakelsen i 

Lekeplass i Sarpsborg sentrum
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organisasjonslivet skulle gi mulighet til å bygge 
sosiale nettverk og på sikt øke sjansen for å 
komme i jobb. Østfold fylkeskommune bevilget 
til sammen 400.000 kroner til prosjektet, under 
forutsetning av at en by til, i tillegg til Halden, 
deltok, og at prosjektene skulle videreføres 
dersom erfaringene var gode. Det ble sendt ut 
invitasjon til fire aktuelle kommuner. Moss 
kommune søkte som eneste kommune, i tillegg 
til Halden, og fikk være med. Styret for 
Østfoldhelsa har vært styringsgruppe i 
prosjektet, som ble avsluttet 31. desember 
2017.

Både Moss og Halden ønsket at prosjektet 
skulle føre til et nært, effektivt og formelt 
samarbeid mellom kommunen og kommunens 
frivillige lag og foreninger som en del av 
integrerings- og inkluderingsarbeidet. I tillegg 
skulle prosjektet gi deltakerne:

• Bedre jobbsjanser
• Stimulere til utdanning
• Føre til større grad av deltakelse i det 

frivillige organisasjonslivet
• Bedret samarbeid mellom lag og foreninger, 

flyktninger og flyktningeorganisasjoner og 
det offentlige lokale hjelpeapparatet

• Føre til erfaringsspredning til andre 
kommuner 

I Halden ble prosjektet plassert i kommunens 
avdeling for samfunnsutvikling, men med 
prosjektleder fysisk plassert i kommunens 
flyktningeavdeling. Halden fremhever 
plasseringen som en av årsakene til at de har 
lykkes med prosjektet, fordi det har gitt gode 
rammer for et tett samarbeid med de som 
jobber direkte med målgruppen for prosjektet. I 
Moss var prosjektkoordinator tilknyttet Moss 
Voks. 

I begge kommunene har det vært gjennomført 
en rekke aktiviteter:

Halden 
Sammen med Halden Sanitetsforening har man 
blant annet gitt badetrening til kvinner og barn, 
utlån av gratis friluftsutstyr gjennom Kirkens 
Bymisjon, Åpen dag på Halden Stadion i 

samarbeid med Halden Idrettslag og fått 
leksehjelp og norsk undervisning på Haldens 
Frivillighetssentral. Frivillig innsats har også 
bidratt til kvalifiserte språkassistenter.

Disse skal bidra i kommunikasjon med 
flyktninger i ikke-taushetsbelagte situasjoner.

Ved å etablere en dedikert gruppe frivillige 
hjelpere, venner og vennefamilier som ønsket å 
bidra aktivt i integrerings- og inkluderings- 
arbeidet med deltakerne på introduksjons- 
programmet, ble det prioritert aktiviteter som:

• Være flyktningguide, spesielt under den 
første bosettingstiden.

• Utdanne språkassistenter. Frivillige 
tospråklige språkassistenter er viktig den 
første bosettingstiden. «En flyktning hjelper 
en flyktning».

• Gi ekstra språktrening og leksehjelp.
• Være en venn, en vennefamilie eller en god 

nabo.
• Invitere til sosiale arrangementer og 

aktiviteter.
• Invitere til MAT!
• Informere og motivere til deltakelse i lokale 

lag og foreninger.
• Gi informasjon om skolesystemet og  

arbeidsmarkedet.
• Tidlig kartlegging av interesser sammen 

med programrådgiverne.
 
Moss 
Det har vært en rekke aktiviteter, blant annet 
strikkekafé, språkkafé, fotballkurs, badminton- 
kurs, turer i regi av Frivilligsentralen, faste 
gåturer og enkeltutflukter i regi av DNT, 
friluftslivskurs i regi av DNT, utflukt med 
Nesodden kystlag og innsamling og aksjon for 
TV-aksjonen 2017. Det har også blitt gitt 
informasjon fra idrettsrådet og diverse 
organisasjoner om deres aktiviteter og vært del-
takelse på «idrettens bli med dag» i Nesparken.

Bruk av frivillige organisasjoner som praksis- 
plass for å gi språktrening og eller arbeids- 
erfaring: I forbindelse med oppussing og 
etablering av Frivillighetens hus i Moss har flere 
deltakere i introduksjonsprogrammet hatt 
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praksis som frivillig arbeid i tilknytning til huset. 
Prosjektkoordinator har koordinert flere 
arbeidslag som har fått språktrening mens de 
har bidratt til å få Frivillighetens hus ferdig 
etablert. Deltakerne har bidratt med 
oppussingsarbeid, kafedrift og renhold. Alle 
som har vært med har fått styrket nettverk 
lokalt, de har fått referanser og attest fra 
arbeidet. Noen har fått relevante arbeids- 
praksiser i etterkant.

Det er også etablert praksisplasser som 
leksehjelpere og morsmålsstøtte for andre i 
deltakere introduksjonsprogrammet som er i 
språkpraksis.

Kartlegging av deltakere 
I begge kommunene har prosjektene 
gjennomført en omfattende kartlegging av 
deltakerne på introduksjonsprogrammet og 
deres familier med temaet var bruken av ulike 
aktiviteter på fritiden.

En av utfordringene med prosjektet var at 
deltakerne hadde for kort botid og for dårlige 
norskkunnskaper til at det var mulig å rekruttere 
til styrearbeid i lag og foreninger. Mange av 
deltakerne er likevel nå aktivt med i organiserte 
fritidsaktiviteter, har fått et større nettverk og 
fått mer kunnskap om hvordan lag og 
foreninger fungerer i Norge, men har altså ikke 
styreverv eller andre administrative oppgaver 
selv.  I begge kommunene er erfaringene med 
prosjektet gode og arbeidet videreføres. I 
Halden er prosjektet innarbeidet i kommunens 
daglige drift ved at det er tatt inn i 

Handlingsplan for mangfold og inkludering 
2017-2020. Prosjektet er i sin helhet beskrevet 
under spesielle satsningsområder. Denne 
metoden er tatt inn i Handlingsplan for 
mangfold og integrering som et ledd i 
integrering- og inkluderingsarbeidet fremover. I 
Moss har prosjektet ført til at frivillige lag og 
organisasjoner har et etablert samarbeid med 
Moss Voks og Moss kommune og tilbyr 
praksisplasser for deltakerne i introduksjons- 
programmet. 

Skolen som nærmiljøarena
Etter en prosjekteringsperiode det første 
halvåret i 2017, startet det treårige prosjektet 
opp høsten 2017. Prosjektets mål er at de 
videregående skolene i Østfold skal bli aktive 
nærmiljøarenaer. Ved å ta i bruk skolens lokaler 
og arealer om ettermiddag og kveld, skal  
prosjektet bidra til et godt psykososialt skole- 
miljø og økt samarbeid med lokal frivillighet. 

I september 2017 ble det arrangert en studietur 
til Bergen i regi av prosjektet, hvor en gruppe 
på 10 personer besøkte to veletablerte  
nærmiljøarenaer: FYSAK og Ny-krohnborg skole 
og kultursenter. 

Delprosjekt Glemmen videregående skole
På Glemmen videregående har prosjektet tatt 
utgangspunkt i en eldre gymsal som i løpet av 
kort tid har blitt oppgradert til en allsidig 
aktivitetspark. Målet er at gymsalen blir en ny 
møteplass for nærmiljøet. Våren 2018 brukes på 
å forankre tilbudet blant elever, kursing i  
forskjellige aktiviteter (parkour, akrobatikk, 

Elever tester ut den nye akroparken 
på Glemmen videregående skole 
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dans), etablere makerspace for cosplay i et eget 
rom i gymsalen, og etablering av leksehjelp for 
alle elever på videregående skole i Fredrikstad 
som et samarbeid mellom Glemmen videre- 
gående skole, Café Hanco, Enter og  
Fredrikstad frivilligsentral. Skolen søkte  
Sparebankstiftelsen DNB om midler til et 
utendørs parkouranlegg, som har blitt innvilget. 
Anlegget planlegges stå klart til bruk ved 
skolestart høsten 2018. Dette vil markeres med 
en åpningshelg hvor alle interesserte kan komme.

Café Hanco og Frivilligsentralen i Fredrikstad
Café Hanco er en fleksibel opplæringsarena for 
elever som står i fare for å ikke fullføre videre- 
gående opplæring, og er plassert organis- 
atorisk under Glemmen videregående skole. 
Elevene som går på Hanco får mye praktisk 
opplæring, hvilket blant annet innebærer å 
drifte cafeen. Hanco har mottatt midler til en  
frivillighetskoordinator som skal samarbeide 
bredt, både med Glemmen videregående 
skole, Fredrik II videregående skole, Fredrikstad 
kommune og frivilligsentralene i Fredrikstad for 
å engasjere elevene i frivillig arbeid. I tillegg har 
Hanco lokaler som skal åpnes opp for samar-
beidsaktiviteter.

Ung frivillig er en kampanje for å verve unge fra 
15 år og oppover til frivillig arbeid i regi av 
Frivilligsentralene i Fredrikstad. Kampanjen har 
fått midler til en stilling som frivilligkoordinator. 
Koordinator skal bidra til økt samarbeid og 
koordinering, mellom blant annet Café Hanco 
og barnas verdensdager, og bidrar i stor grad til 
å øke tilstrømmingen til frivillighet for unge i 
Fredrikstad.

Delprosjekt Kirkeparken videregående skole
Kirkeparken videregående skole har opprettet 
samarbeid med Moss kommune, herunder SLT 
og frivilligkoordinator. Tiltaket Aktivitet for alle 
består i å åpne trimrom og gymsaler for “fri” 
bruk for elever to dager i uken. Det er gjort en 
avtale med restaurantfag på skolen, som lager 
energibarer til deltakerne. Tiltaket Digitalhjelp 
til eldre er et samarbeid mellom skolen,  
Eldrerådet og Kirkens Bymisjon i Moss, hvor 
elever fra IKT service er frivillige som data- 
hjelpere for eldre i byen. Medvirkning er viktig  

i prosjektet, og det er fokus på å skape bære- 
kraftige aktiviteter som skal drives videre. 

Delprosjekt Halden videregående skole
Halden kommune i samarbeid med Halden 
videregående skole har mottatt støtte til en 
frivillighetskoordinator og startet opp prosjektet 
DinVenn. De har sammen med tillitsvalgte 
elever fra skolen formulert tre hovedmål for 
prosjektet: 
• Tilrettelegge for ulike trivselstiltak i klasse- 

miljø og i skolens fellesområder der elevene 
oppholder seg i pauser og fritimer. 

• Motivere til deltakelse i fritidsaktiviteter 
inkludert frivillig innsats. 

• Gjennomføre en omfattende kartlegging av 
elevenes deltakelse i lag og foreninger.

Halden kommune har de senere år bosatt et 
større antall flyktninger. Et antall på ca. 35 av 
disse har i år begynt på Halden videregående 
skole, og er en viktig målgruppe i prosjektet. 
Det skal arrangeres et kick-off for alle elever på 
VG1 i kantinen på skolen, hvor elever skal 
komme med innspill. Medvirkning og eierskap 
blant elever er vektlagt i prosjektet.
Konferanser
I 2017 ble det arrangert to frivillighetskonferanser, 
som en oppfølging av de to konferansene som 
ble arrangert i 2016. 
Frivillighetskonferanse 2. mai 2017 i Sarpsborg 
Det er flere formål med konferanserekken.  
Den skal stimulere til økt samarbeid mellom 
frivilligheten og offentlig sektor for å redusere 
fylkets sosiale ulikheter. Den skal også bidra til å 
anerkjenne det viktige arbeidet som frivillig- 
heten gjør. Til sist har konferanserekken blitt 
brukt til å gi innspill til fylkesplanens samfunns-
del.

Konferansedeltakerne fikk blant annet høre 
innlegg om forskning på motivasjon til å være 
frivillig, lykke, mangfold og inkludering og 
samskaping. Konferansen ble avrundet av Frank 
Aarebrot som holdt et kunnskapsrikt innlegg 
om frivilligheten før og nå. Fylkesmannen i 
Østfold, KS Østfold og Akershus, VOFO,  
Frivilligsentralene Østfold, AOF og Østfoldhel-
sa var medarrangører sammen med Østfold 
fylkeskommune.  
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Møteplass 2017
Hvert år inviterer Frivillighet Norge frivillige til 
konferansen Møteplass. Her møtes ledere og 
ressurspersoner fra minoritetsorganisasjoner og 
tradisjonelle norske organisasjoner for å bygge 
nettverk og få kunnskap og inspirasjon. Temaet 
for 2017 var mangfoldet i frivilligheten i Østfold 
og hvordan flere kan inkluderes. Konferansen er 
for alle frivillige lag og organisasjoner i Østfold. 
I etterkant av konferansen fikk alle deltakere 
tilsendt en konferanseavis som oppsummerte 
konferansen og som inneholdt kontakt- 
informasjon for å stimulere deltakerne til å 
fortsette samarbeidet. Fylkesmannen i Østfold 
og Østfold fylkeskommune var medarrangører. 

3.1.7 Elev-, lærling- og mobbe- 
ombudets arbeid
Østfold fylkeskommune har siden 2003 hatt et 
elev- og lærlingombud. I 2014 ble Østfold 
fylkeskommune med i et to-årlig prosjekt i regi 
av Utdanningsdirektoratet med mobbeombud 
der mobbeombudsoppgavene ble lagt inn- 
under elev- og lærlingombudsstillingen.  
Mobbeombudsordningen er senere videreført 
av fylkestinget.

Elev-, lærling- og mobbeombudets anti- 
mobbearbeid heter #snillsnakk. #snillsnakk har 
som mål å forebygge og hindre mobbing 
gjennom å ha et positivt fokus på det som gjør 
hverdagen på skolen eller ute i lære, trygg og 
god. God kommunikasjon og gode relasjoner 
mellom mennesker er avgjørende for å redusere 
mobbing. Det skaper gode, inkluderende og 
mobbefrie psykososiale læringsmiljø. Østfold er 
et foregangsfylke i arbeidet mot mobbing, og 
det er positivt å se det arbeidet som gjøres ute 
på skolene, og for lærlinger og lærekandidater. 

2017 har vært et aktivt år med flere #snillsnakk 
tiltak som foredrag og kurs rundt temaene 
nettvett, mobbing og inkludering, psykisk helse, 
relasjonsarbeid, håndtering av mobbing samt 
autoritetsmobbing. Tiltakene er rettet mot 
elever, lærlinger, lærekandidater samt ansatte i 
det videregående opplæringsløpet. #snillsnakk 
nettvettkurs for vg1 elever, tar opp ungdoms 
bruk av sosiale medier, samt deres handlinger, 

erfaringer og holdninger til «livet på nett». 
Kurset ble arrangert for fjerde gang høsten 
2017. Resultatene fra spørreundersøkelsene i 
kurset viser at 28,8 % vg1 elever har opplevd 
nettmobbing i barne- og ungdomstiden. 
Ombudet vil fortsette å prioritere arbeid mot 
nettmobbing.  

Elevundersøkelsen for 2017 viser at 3,4 % elever 
på videregående skole i Østfold, har opplevd å 
bli mobbet av medelever 2-3 ganger i måneden 
eller mer.  2,3 % av elever har opplevd å bli 
mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i 
måneden eller mer. Det er for mange elever 
som opplever mobbing i Østfoldskolen, og det 
er spesielt alvorlig når voksne er de som utset-
ter ungdom for dette. Ombudet har arrangert 
heldagsseminaret «Autoritetsmobbing- når 
voksne krenker elever/lærlinger» for å belyse 
temaet, øke håndteringskompetansen til 
ansatte i opplæringsløpet, og oppfordre til økt 
innsats mot dette. 

Ombudet har hatt 142 henvendelser i 2017. 
Flertallet av henvendelsene kom fra elever og 
lærlinger som har opplevd autoritetsmobbing 
og mobbing mellom elever. Ombudet får også 
mange tilbakemeldinger fra lærere om at de er 
usikre på hvordan de kan oppdage og håndtere 
mobbing. Ombudets kursing av alle skole- 
ansatte i hvordan å håndtere mobbing etter 
opplæringslovens kap. 9A, er et tiltak for å øke 
kompetanse rundt dette. 

Østfold fylkeskommune har et godt videre- 
gående opplæringstilbud med engasjerte 
ungdommer og ansatte i opplæringsløpet. Det 
arbeides godt med elevenes og lærlingenes 
læringsmiljø og elevmedvirkning. Tydelig 
ledelse, god kompetanse i forebygging og 
håndtering av mobbing, god elev-lærer  
relasjon/lærling-leder relasjon og ungdommer 
som føler seg sett og verdsatt, er viktig i  
arbeidet for en best mulig videregående  
opplæring i Østfold.
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Kommunalt folkehelsearbeid
Kapittel 4

Tilskuddsmidlene er også et virkemiddel i å 
følge opp fylkeskommunens lovpålagte ansvar 
om å understøtte kommunene i deres folkehel-
searbeid, og i å samordne folkehelsearbeidet i 
regionen. Det er utarbeidet retningslinjer og 
mal for bruk av de regionale folkehelsemidlene. 
Disse ble vedtatt 2013, og senere revidert i 
2016. Retningslinjene har beskrevet kriterier ved 
fordeling av midler.

4.1 Regionale folkehelsemidler – 
støtte til kommunale og lokale tiltak
Kommunene har vist en økende interesse for 
tiltak som kommer inn under tilskudd fra de 
regionale folkehelsemidlene. I 2017 kom det 26 
søknader fra 12 kommuner. Det ble gitt støtte til 
16 av søknadene.

Eidsberg kommune:  
Helsefremmende barnehager
Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: kr 150.000
Tid: barnehageåret 2017/2018 
Målet med prosjektet er å fremme godt 
psykososialt miljø og gode matvaner

Vurdering: Kommunen har tre kommunale 
barnehager, hvorav en (Symra) er godkjent som 
helsefremmende barnehage. Nå skal også de 
to andre barnehagene (Susebakke og Edwin 
Ruud) arbeide for å bli det. I 2017 har fokus vært 
på psykisk helse og kosthold, i tråd med 
søknaden. Alle ansatte i barnehagene er kurset 
innenfor temaene. Foresatte har deltatt på 
kurskvelder om «forebygging av mobbing» og 
«hvordan sette grenser for omsorg».  

Av tildeling på 150.000 kr ble 56.100 kr brukt i 
2017. For bruk våren 2018 gjenstår 93.900 kr. 
Kommunens egenandel i 2017 var 188.000 kr.

Eidsberg kommune:  
Folkebibliotek for folkehelse
Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: kr 60.000
Tid: 2017 
Målet med prosjektet er å bedre bibliotekets 
rolle som arena for folkeopplysning, og som 
arena og møteplass i integreringsarbeidet

Vurdering: Biblioteket har et samfunnsoppdrag 
som møtested og sosial arena for mange ulike 
grupper i befolkningen. Bibliotek er et l 
avterskeltilbud, som når store deler av  
befolkningen. Det gjennomførte tiltaket var 
todelt: 1) Arrangere temamøter som knyttes 
opp mot folkehelse og 2) Språkkafé i samarbeid 
med frivillige, lokale krefter med fokus på 
integrering. Språkkafé er etablert i samarbeid 
med Kirkens Bymisjon og NAV. Denne holdes 
hver tirsdag. Språkspillet «New Amigos» er 
innkjøpt i versjonene norsk-arabisk og norsk-
spansk. 

Det er gjennomført fire temakvelder med 
ekstern foredragsholder: «Nøkkelen til suksess» 
med Adrian Lund, «Det glade og forpliktende 
seniorliv» med Ingeborg Moræus Hansen, 
«Sosial ulikhet og helse» med Camilla Ihlebæk, 
og «Kosthold og Psykisk helse» med Vivian 
Lorentzen. Det skal også gjennomføres ett 
arrangement knyttet til kosthold og psykisk 
helse. Av kapasitetsgrunner er dette forskjøvet 
til våren 2018. Det er gjenstående 13.526 kr av 
tilskuddet fra Østfoldhelsa – og det søkes om at 

I 2017 bevilget Østfold fylkeskommune 1,8 mill. kr. til folkehelsearbeidet i 
kommunene, gjennom de Regionale Folkehelsemidlene. Tilskudds- 
midlene er et verktøy for å få gjennomført folkehelsemålsettinger i fylkes- 
planen, og følge opp handlingsprogrammet i Regional folkehelseplan.
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Kommunalt folkehelsearbeid dette beløpet kan overføres til 2018. Det  
anbefales at dette imøtekommes.

Fredrikstad kommune:  
Trygge og tydelige foreldre i Fredrikstad
Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: kr 150.000
Tid 2017/2018
Målet med prosjektet er å etablere foreldre- 
støttende program som bidrar til at alle barn og 
unge mestrer hverdagslivet på en god måte.

Vurdering: Helseoversikt og Ungdata- 
undersøkelsen viser at unge i Fredrikstad sliter i 
forhold til skoleprestasjoner, psykisk helse og 
frafall i videregående skole. For å bedre barns 
utgangspunkt, uavhengig av sosioøkonomisk 
utgangspunkt, etableres et strukturert  
foreldrestøtteprogram. Dette gjennomføres i 
tilknytning til helsestasjoner, barnehager og 
skoler. Programmet er basert på generelle 
foreldreferdigheter, alders- og spesifikk 
kunnskap, og samtaler og samarbeid mellom 
foreldre. 

Opprinnelig var det tenkt å ansette en prosjek-
tansvarlig på deltid (30%). Underveis er det 
erfart at etablering av en forskningssirkel er en 
mer hensiktsmessig metode, enn bruk av 
prosjektansvarlig. Forskningssirkelen skjer i 
samarbeid med Høgskolen i Østfold. Det har 
tatt noe lengre tid å gjennomføre prosjektet 
enn opprinnelig planlagt, slik at dette avsluttes 
våren 2018. Det er mottatt korrigert budsjett 
som viste planlagt bruk i 2017 med 23.750 kr, og 
mottatt regnskap viser et faktisk forbruk med 
22.421kr. Andel av tilskudd overført 2018 er 
dermed 127.579 kr.

Fredrikstad kommune:  
«Trara-prosjektet»
Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: kr 150.000
Tid 2017.
Målet med prosjektet er økt deltakelse og 
tilhørighet for barn i barneskolealder, gjennom 
lavterskeltilbud innen fritidsaktiviteter og fysisk 
aktivitet.

Vurdering: Det ble startet opp tiltak ved Trara 
skole, allerede i 2014, overfor barn i barneskole-
alder, med vekt på tidlig innsats. Dette er 

senere utvidet både ved Trara skole, og ved 
Nøkleby skole fra skoleåret 2015/2016. Fra 
høsten 2016 ble også Cicignon skole med. 
Erfaringer viser at barn i tillegg til økt fysisk 
aktivitet, også opplever bedret trivsel og sosial 
utvikling, og bedret konsentrasjon i skoletiden.  
I 2017 var det lagt opp til en videreføring av 
arbeidet, samt en evaluering og mål- 
dokumentasjon av arbeidet fra oppstart.  

Det har vært noen utskiftinger av personell 
knyttet til prosjektet, som har gitt kapasitets- 
problemer i gjennomføringen. Det er derfor 
søkt om å få overført prosjektet til 2018. Dette 
ble referert for Østfoldhelsa i møte 15.11.2017, 
og godkjent i brev datert 5.12.2017. Prosjektet 
vil bli fulgt opp i 2018, i tråd med de øvrige 
prosjektene som er tildelt midler i 2018.

Halden kommune:  
Helsefremmende skoler og barnehager i 
Halden
Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: kr 250.000.
Skoleåret 2017/2018
Målet er å sertifisere alle skoler og barnehager 
som helsefremmende

Vurdering: Kommunen arbeider for at alle 
grunnskolene og barnehagene fyller kriteriene 
for å bli godkjent som helsefremmende.  
Arbeidet går over flere år, og startet opp i 2016 
med tilskudd fra folkehelsemidlene. I det første 
året har kommunen utvidet prosjektet, slik at 
alle 12 skoler og 6 kommunale barnehager nå 
er med, og også en privat barnehage. 

Tilskuddet fra regionale folkehelsemidler ble 
gitt for å følge arbeidet videre i skole- og 
barnehageåret 2017/2018. Arbeidet i  
kommunen vil fortsette i 2018/2019, med 
avslutning våren 2019. Våren 2017 deltok  
virksomhetene i nettverksarbeid initiert av 
fylkeskommunen. Det ble arrangert konferanse-
dag med tema robust lek. Høsten 2017 har 
hovedfokuset vært kosthold, og alle ansatte i 
barnehagene og SFO har gjennomført mat- 
lagingskurs. Dette fortsetter utover våren 2018.
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Marker kommune: 
Forsterket helsestasjon
Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: kr 80.000
Tid 2017
Målet er en forsterket foreldrerolle, og forebygge 
behov for barneverntiltak

Vurdering: Ved helsestasjonen skal det  
etableres ett forsterket tilbud med styrket 
jordmortjeneste, forsterket faglig samarbeid og 
tidlig innsats. Det viste seg at planlegging og 
tilrettelegging av dette tok lengre tid enn 
forutsatt. 2017 er brukt til å planlegge og rigge 
prosjektet. Tilbudet er startet opp fra 31.1.2018, 
med en forsterket helsestasjon. Dette dekker 
seks hjemmeværende mødre, spesielt  
innvandrerkvinner, og gis fra SFO lokalene.  
Det er ansatt en barne- og ungdomsarbeider 
med veiledning av helsesøster. Etter sommer- 
ferien skal barna i barnehage, men det kan 
komme nye barn til gruppen utover året.

Moss kommune:  
Den kulturelle velkomstpakken
Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: kr 120.000
Tid 2017
Målet er å inkludere flere av kommunens  
innvandrere og flyktninger i ordinært kultur- og 
friluftsliv.

Vurdering: Den kulturelle velkomstpakka er en 
introduksjonspakke særlig rettet mot flyktninger 
og asylsøkere, hovedmålgruppa er barn i 
grunnskolealder. Det er utviklet og etablert en 
modell for systematisk og varig samarbeid 
mellom frivillige, offentlige og private aktører. 
Samarbeidspartnerne har økt sin kompetanse 
på hvordan man rekrutterer, innlemmer og 
beholder barn og unge med flerkulturell bak-
grunn i kultur- og fritidsaktiviteter. 

I 2017 er det gjennomført 16 ulike tiltak, eksem-
pler er «kom-deg-ut-dagen», kinobesøk, fot-
ballturnering, familieverksted, og konsert- og 
teaterbesøk. Erfaringene viser at målgruppen 
har behov for tilrettelegging i form av transport, 
ledsager og tett oppfølging i den første fasen 
med å bli introdusert i tilbudene. Tiltaket fikk 
også støtte i 2016. Kommunen mottar også 
tilskudd fra Nasjonal tilskuddsordning mot 
barnefattigdom. 

Moss kommune:  
Sunt kosthold ved Åvangen skole
Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: kr 70.000
Tid 2017
Målet er å tilby sunn frokost til SFO-barn fra alle 
trinn som ikke har spist frokost hjemme.

Vurdering: Åvangen skole ligger i nordre bydel, 
med høy andel tospråklige familier. Målsetting 
er å sikre at alle elever får en god næringsrik 
frokost. Fokusområdene for tiltaket har vært 
«tilbud om skolefrokost» og «økonomisk 
romslighet i faget mat og helse på 6. trinn». 
Tilbudet om skolefrokost ble igangsatt 1.3.2017. 
Tilbudet gikk til alle elever på 5-7. trinn. Av 65 
elever har 25 elever i snitt benyttet tilbudet. Fra 
1.8.2017 er det tilbudt frokost til alle skolens 
185 elever. Elevene på 6. trinn har fått styrket 
faget med å gjøre matlagingen «mer grønn og 
sunn». Tiltaket følger opp «Nasjonal faglig 
retningslinje for servering av mat og måltider i 
skolen» (Helsedirektoratet 2015).

Rakkestad kommune:  
Helsefremmende skoler – Ballprosjekt
Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: kr 17.000 (opprin-
nelig kr 30.000)
Tid 2017
Målet er å redusere sosial ulikhet gjennom 
tilrettelagt fysisk aktivitet

Vurdering: Søknaden følger opp arbeidet med 
helsefremmende skoler, gjennom å fremme 
aktivitetsnivået for barn mens de er på skolen. 

Rygge kommune: Folkehelse i kulturlandskap
Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: kr 90.000
Målet er å skape tilhørighet gjennom omdømme- 
bygging, trivelige bomiljøer og felles historie.
Tid 2017

Vurdering: Tiltaket gjelder systematisk jobbing 
for god stedsutvikling og økt trivsel for gamle 
og nye innbyggere i Halmstad krets. Rygge er 
rik på kulturminner. Arbeidet legger vekt på å 
åpne kulturlandskapet opp mot godt merkede 
turstier og utvikle møteplasser langs en rute 
hvor historien møter nåtiden. I 2017 har det 
vært samarbeid med historielag, idrettslag, 
DNT Vansjø, lokalforening og NAV. Det er gjort 
avtaler med grunneiere om turruten og om å 
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sette ut benker på hver 300-500 meter. Skilt er 
under bestilling, historiske tema til underskilt er 
stort sett klart. 

Rømskog kommune: Opprusting av turstier
Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: kr 50.000
Tid 2017
Målet er å tilrettelegge for trim og ordinær 
ferdsel i sentrumsnært område.
Rapport ettersendes.

Råde kommune: Opplevelseskortet
Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: kr 120.000
Tid: 2017 (3-årig prosjekt 2016-2018)
Målet er økt tilbud innen kultur- og fritids- 
aktiviteter for barn og unge i lavinntektsfamilier.

Vurdering: Ordningen med opplevelseskort er 
etablert i Råde. Det er utarbeidet retningslinjer 
for denne, med målgruppe barn mellom 12 og 
16 år i lavinntektsfamilier. Ordningen driftes av 
NAV lokalt. Det er levert ut 56 opplevelseskort, 
fordelt på 41 familier. Familier med tre eller flere 
barn fikk flere kort. Kortene dekker adgang til 
syv ulike kultur- og aktivitetstilbud: Inspiria,  
bading, Superland (bading og lek), Eventyr- 
fabrikken, Råde Parkfestival, SF kino Moss og

Bowling 1 Moss. Hver aktivitet hadde to  
innganger pr kort, for bowling var det fire 
innganger. Buss ble dekket ved behov.

Sarpsborg kommune:  
«Det er bedre samfunnsøkonomi i å bygge 
barn enn å reparere voksne»
Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: kr 200.000 
Tid 2017 / 2018 (barnehageåret)
Målet er å forebygge varige traumatiske  
påvirkninger og fremme læringsevnen.

Vurdering: Målgrupper og arbeidsmetoder i 
dette prosjektet er delvis overlappende med 
prosjekt “Det er bedre samfunnsøkonomi i å 
bygge barn enn å reparere voksne”, og det 
anbefales at tildelingen på 200.000 kroner 
omdisponeres til det nye delprosjektet under 
«Helsefremmende lokalsamfunn». 

Trøgstad kommune:  
Helsefremmende Båstad barnehage
Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: kr 80.000 
Tid 2017 (prosjekt over to skoleår 2017 – 2019)

Vurdering: Båstad barnehager arbeider for å bli 
helsefremmende. I 2017 er det gjennomført 
flere tiltak i tråd med dette arbeidet, og som 
følger opp søknaden om regionale folkehelse- 
midler. Det er arbeidet i forhold til psykisk helse 
i samarbeid med organisasjonen «Det er mitt 
valg». Det er gjennomført kurs for personalet 
med tema Vold og seksuelle overgrep, og  
Kroppen min og meg. Det er også arbeidet i 
forhold til tema mobbing, og i forhold til ulike 
sjekklister. Knyttet til kosthold har ansatte 
deltatt på Fiskesprellkurs, innført et varmt 
måltid en gang i uka. Fysisk aktivitet og frilufts-
liv er også vektlagt, i et samarbeid Båstad 
barneidrett, Båstad skigruppe, og skoler i 
kommunen. Barnehagen får låne endel utstyr, 
og benytter oppkjørte løyper. 

Våler kommune: Program som fremmer helse 
og sunt kosthold – for nylig bosatte flyktninger
Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: kr 100.000
Tid: 2017 - 2018
Målet er å redusere sosial ulikhet i helse  
gjennom økt kunnskap og endret adferd.

Vurdering: Frisklivssentralen tilbyr nylig bosatte 
flyktninger et lærings og mestringstilbud som 
fremmer helse og sunt kosthold – for å fore- 
bygge livsstilsrelaterte sykdommer. Tiltaket er 
gjort i et samarbeid mellom Familiens hus og 
NAV. Oppstart ble noe forsinket, men tiltaket er 
gjennomført mellom 1. august og juleavslutning 
9. desember. Prosjektet har gitt økt kunnskap 
om det som fremmer helse og hemmer god 
helse. Introduksjon av sunt kosthold er satt i 
sammenheng med fysisk aktivitet, psykisk helse 
og kulturelle sammenkomster. Det er gjennom-
ført et 3-ukers kurs i august, med hovedfokus 
på sunt kosthold for 40 nylig bosatte flyktninger. 
Disse var forpliktet til å delta som et ledd i 
introduksjonsprogrammet. Arbeidet videreføres 
i 2018, blant annet med opprettelse av basseng- 
grupper for kvinner og menn.
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5.1 Om partnerskapsavtalen og  
arbeidet med ny avtale

Folkehelsepartnerskap ble etablert som strategi 
og arbeidsform i 2002 (Stortingsmelding 
«Resept for et sunnere Norge»). Gjennom 
folkehelseloven har fylkeskommunen fått plikt 
til å understøtte folkehelsearbeidet i kommune-
ne, og være pådriver for og samordner av 
folkehelsearbeidet i fylket. Partnerskap er gitt 
som eksempel på arbeidsform. Arbeidet i 
partnerskapet skal legge til rette for et 
kunnskaps- og erfaringsbasert folkehelsearbeid 
i Østfold.

Folkehelsepartnerskapet er organisert gjennom 
Østfoldhelsa, som et partnerskap som skal 
oppfylle folkehelsemålsettingene i fylkesplanen 

for Østfold. Foruten Østfold fylkeskommune er 
samtlige kommuner i fylket med som partnere. 
Også INSPIRIA, Sykehuset Østfold, Høgskolen i 
Østfold, Østfold Idrettskrets, og Frivillig- 
sentralene i Østfold er med i partnerskapet.

Til grunn for deltakelse i partnerskapet er det 
utarbeidet partnerskapsavtaler. Avtalen er gjort 
gjeldende fra 1. juli 2016, og gjelder ut 2019. 

5.2 Østfoldhelsa arbeider på ulike 
nivåer 
Lokalt: Samarbeid med kommuner og frivillige 
organisasjoner, forankret i partnerskapsavtaler. 
Integrering av folkehelse i all relevant, ordinær 
drift. 

Østfoldhelsa er et partnerskap som skal oppfylle folkehelsemålsettingene 
i fylkesplanen og regional folkehelseplan. Et fylkeskommunalt sekretariat 
koordinerer satsningen, fremmer partnerskapets mål og strategier og 
bistår med rådgivning og gjennomføring av felles tiltak.

Partnerskap, roller og strategier
Kapittel 5
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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 folkehelse-
politikk. Alliansebygging med fylkeskommuner. 
Medvirkning i Sunne Kommuner, WHOs norske 
nettverk, samt nettverk av trygge lokalsamfunn/
Nasjonalt råd for Trygge lokalsamfunn 
(observatør). 

Internasjonalt: Samarbeid med Verdens 
Helseorganisasjon. Oppfølging av medlems- 
skapet i nettverket av Healthy Cities og Regions 
for Health Network. Initiering og deltagelse i 
internasjonale folkehelseprosjekter

5.3 Folkehelsekoordinatorer 

Hver kommune har en folkehelsekoordinator  
i ulik stillingsstørrelse. 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. 

5.4 Tverrsektorielt og nivå- 
overgripende samarbeid 
Hos de fleste partnere er det opprettet 
komiteer for folkehelse, som er organisert noe 
ulikt. Vanligvis består de av politiske og 
administrative ledelse, samt frivillige organisa-
sjoner. Koordinatormøtet fungerer blant annet 
som et fagråd og et rådgivende forum for styret 
og sekretariat. Det skal bl.a. være drøftings- 
forum for faglige spørsmål som angår 
Østfoldhelsa, og virke for samarbeid mellom 
ulike offentlige organer som deltar i partner- 
skapet. Hver partner møter med en represen-
tant på fire møter i året. 

Partnerskap, roller og strategier
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Årsrapporter fra kommunene
Kapittel 6
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Aremark kommune
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Postadresse 
Postboks 2003 
1802 Askim 

Besøksadresse 
Skolegt. 12 
1830 Askim 

Telefon 
+47 69 68 10 00 
Telefaks 

E-post: 
postmottak@askim.kommune.no 
Internett: 

Bankkont:. 
1503.46.74660 
Org.nr.: 

  +47 69 88 06 50 www.askim.kommune.no 840 894 312 
 

Askim kommune 

 
Østfold fylkeskommune 
Postboks 220 
1702 SARPSBORG 
  

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 
 14/1825 - 29 / ANNLEI 19.02.2018 

 
  
Årsrapport til Østfolhelsa 2017 
Askim kommune 
 
Vedlagt sendes årsrapport for 2017 til partnerskapet Østfoldhelsa fra Askim kommune. 
 
 
Med hilsen 
 
 

Anne Mørland Lein 
rådgiver  
Folkehelse  

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke underskrift. 
 
 

Vedlegg: 
Årsrapport Askim 2017 

 
 
Kopi til: 
 
 
Mottakere: 
Østfold fylkeskommune 
 
 

Askim kommune
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Eidsberg kommune
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Fredrikstad kommune
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Årsrapport til Østfoldhelsa for 2017, Halden kommune 

 

1. Hvilke folkehelsetemaer hadde kommunen et hovedfokus på i 2017? 
 

Kommunen hadde fokus på fem hovedområder i 2017.  
 
Utjevning av sosiale ulikheter i helse via: 
 1) Prosjekt helsefremmende skoler og barnehager/Røre/ trafikksikkerhet 

2) Prosjekt introduksjon frivillig/ flyktninger 
3) Helhetlig oppfølging av barnefamilier i NAV 
4) Folkehelse i kommuneplanens samfunnsdel 
5) Universell utforming - utarbeidet strategi 
 

Stangeløkka barnehage i Halden. 

 

2. Hva var det viktigste folkehelseresultatet i deres kommune i 2017? 

For Halden kommune var det viktigste folkehelseresultatet at arbeidet rådmannen har lagt ned med 
å prioritere folkehelse inn i økonomiplan og i saksbehandlingen har gitt resultater. 
Folkehelsearbeidet er godt forankret i ledelsen både politisk og administrativt. Det vises en felles 
forståelse for utfordringene, og det gir et godt grunnlag for videre målrettet folkehelsearbeid.  

3. Hva var de største utfordringene dere sto overfor i folkehelsearbeidet i 2017? 
 

For Halden kommune er utfordringen at ulikhetene øker. Arbeidsplasser for innbyggere med lav 
utdanning reduseres og erstattes med arbeidsplasser med krav til kompetanse. Vi har en høyere 
andel innbyggere med grunnskole som høyeste utdanning enn resten av landet, så dette er en dårlig 
utvikling for kommunen i så måte. På den andre siden vil arbeidsplasser for personer med høy 
utdanning muligens tiltrekke nye innbyggere som bidrar til lokalsamfunnet.  Vi ser at antall uføre 
øker. Antallet barn som bor i familier med lav inntekt øker også.  Utfordringen for kommunen er å 
finne gode tiltak for å demme opp om utviklingen. Tiltak gjøres gjennom de virkemidlene kommunen 
har til rådighet men statistikken viser dessverre at utfordringene fortsetter å øke.  
 

4. Gi eksempler på folkehelseområder hvor dere synes kommunen deres utviklet seg i positiv 
eller negativ retning i 2017? 

Halden kommune
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Det er en positiv utvikling i frafall i videregående skole. De siste årene har frafallet blitt redusert med 
ca. 1% hvert år, og det ble også resultatet i 2017. Folkehelseprofilen viser nå gul markør på denne 
indikatoren, noe som betyr at vi ikke er signifikant forskjellig fra landsgjennomsnittet.  Kommune har 
arbeidet målrettet for å redusere frafallet, og det samme har Halden videregående skole gjort.  

En indikator som peker i feil retning er barn mellom 0- 17 år som bor i familier med lav inntekt. Det 
er bekymringsfullt å se at andelen øker fra år til år.  

Forankring av folkehelsearbeidet på overordnet nivå har vært positivt, og det har betydd at arbeidet 
har blitt tverrfaglig i større grad enn tidligere. Folkehelsestatistikken blir brukt i planleggingen i 
kommunen, og det arbeides hele tiden for at alle som trenger det skal kjenne denne.  

 
Det er faktabasert kunnskap om ligger bak tiltakene som er igangsatt, og kommunen er godt kjent 
med utfordringene.  Tiltakene som er igangsatt er basert på kunnskap om helsetilstanden og 
levekårene i kommunen.  
 

5. På bakgrunn av erfaringer fra året som har gått, hvilke områder i folkehelsearbeidet vil dere 
prioritere eller ha økt fokus på i 2018? 

Det er gjennom økonomiplanen politisk vedtatt at følgende områder skal prioriteres i perioden 2018-
2021:  

1) Forbedret folkehelseprofil   

2) Forebyggende arbeid  

3) Bekjempelse av fattigdom  

4) Utdanningsløpet   

5) Mangfold og inkludering   

6) Boligsosialt program  

7) Strategisk næringsplan   

8) Et godt sentrum   

9) Klima og miljø 

Halden kommune vil på bakgrunn av dette fortsette arbeidet med helsefremmende skoler og 
barnehager, og ha økt fokus på samarbeid med videregående skole med tanke på å legge til rette for 
en reduksjon av frafall.  Det er også startet et stort arbeid med å lage et godt sentrum. Arbeidet vil 
fortsette i flere år framover.  For de øvrige punktene er det laget planer som skal iverksettes, og det 
vil være en kontinuerlig vurdering om nye tiltak skal settes i gang.  

  

              15.02.2018 

             

              Roar Vevelstad      Gun Kleve 

Rådmann      Folkehelserådgiver 

 Årsmelding 2017 Østfoldhelsa I 59



Årsrapport for kommuner i Østfoldhelsa 2017 

 

1)Hvilke folkehelsetemaer hadde kommunen et hovedfokus på i 2017? 

• Eldende befolkning med økende andel over 80 år 
• Redusert andel av befolkningen i yrkesaktiv alder samtidig som andelen unge uføre 
• Økende psykisk uhelse blant barn og unge. 
 

2)Hva var det viktigste folkehelseresultatet i deres kommune i 2017? 

Vi har erkjent at rus og psykisk helse er en utfordring i vår kommune. På bakgrunn av dette 
har vi ansatt en folkehelsesøster i en prosjektstilling for å bedre dette. Vår satsningsgruppe 
er barn og unge 0-9 år og prosjektet varer i 5 år. 
 

3)Hva var de største utfordringene dere sto overfor i folkehelsearbeidet i 2017? 

For å kunne danne seg et godt bilde av vårt folkehelsearbeid har Hvaler Kommune laget en 
Folkehelseoversikt over Kommune i 2017. Dette arbeidet har banet vei for våre 
satsningsområder og utfordringer. 

 

4. Gi eksempler på folkehelseområder hvor dere synes kommunen deres utviklet seg i 

positiv eller negativ retning i 2017? 

 Positivt; Arbeidsledighet, gode økonomiske vilkår generelt 

 Negativt; Psykisk uhelse, mobbing, ensomhet 

 

5. På bakgrunn av erfaringer fra året som har gått, hvilke områder i folkehelsearbeidet 

vil dere prioritere eller ha økt fokus på i 2018? 

 Vi vil prioritere psykisk helse og rusforebyggende arbeid. 

 

 

 

 

---------------------------------------------------    -------------------------------------------------- 

Rådmann (evt. stedfortreder)     Folkehelsekoordinator 

Hvaler kommune
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Marker kommune
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Moss kommune
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Rakkestad kommune
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Rygge kommune
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Rygge kommune forts.
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Rømskog kommune
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Råde kommune
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Årsrapport for Sarpsborg i Østfoldhelsa 2017 
1. Hvilke folkehelsetemaer hadde kommunen et hovedfokus på i 2017? 

1. Gratis aktiviteter for barn og ungdom som bidrar til å redusere sosiale forskjeller, på skoler 
og kulturarenaer, og i samarbeid med idrettsforeninger og andre frivillige organisasjoner. 

2. Arbeid med Prosjekt Helsefremmende lokalsamfunn, dokumentasjon om hva som fremmer 
trivsel knyttet til nærmiljøhuset på Alvim, Byhageprosjekt i sentrum- østre bydel  

3. Innsats for å forebygge radikalisering/inkludering  
4. Videre arbeid med helsefremmende skoler og barnehager  
5. Det er satset mye på dialog mellom skole og foreldre for å styrke barn og unges mestring.  
6. Økt barnehagetilknytning 
7. Vurdering av folkehelsekonsekvenser i alle saker til politisk behandling 
8. Oppfølging av UNG-data undersøkelsen i skoler, SLT-arbeid/forebyggende arbeid, og som 

grunnlag i planarbeid 
 

2. Hva var det viktigste folkehelseresultatet i deres kommune i 2017? 
Ungdataundersøkelsen fra 2017 viste både positive og bekymringsfulle tendenser. Helseprofilen viser 
positive resultater når det gjelder alkoholforbruk og andre rusmidler. UNG-data undersøkelsen fra 
2017 viser også en positiv trend, sammenlignet med 2013. Prosentandelen blant 
ungdomsskoleelever som aldri har smakt alkohol har økt fra 81 % til 91 %. Det er lavere nivå av 
alkoholforbruk blant ungdom i Sarpsborg sammenlignet med resten av Østfold og landet. Kommunen 
har jobbet systematisk med alkoholpolitiske tiltak i 2017. 
 
Trivselen på skolen er høy og tiden som brukes på lekser har økt betraktelig siden 2013. Kontakten 
med foreldre er blitt nærere enn før. Og ungdommene tilbringer mye tid hjemme. Prosentandelen 
som oppgir at de har blitt utsatt for vold og trusler er imidlertid høy, og på samme nivå som i 2013.  
 
Flere på ungdomsskoletrinnet var aktive i organisert idrett i 2017 enn i 2013, og færre enn før oppga 
at de aldri har vært med på noe. På videregående trinn er færre med i organiserte aktiviteter, men 
mange trener aktivt, flere enn landsgjennomsnittet. Mange oppgir at det gir høy status å være god 
på skolen, i idrett, og det å se bra ut, men å være til å stole på har aller høyest status. Noen flere enn 
før mener de kommer til å ta høyere utdanning. (fra 61 % til 64 %), men flere enn før tror de vil bli 
arbeidsledig (fra 14 % til 16 %).  
 
Fortsatt er mange ungdom plaget av søvnproblemer, bekymringer, ensomhet og tristhet. Så mange 
som 30 % av ungdom på videregående skole opplever å være plaget av ensomhet. 26 % oppgir at de 
er mye plaget av depresjon (landsgjennomsnittet er på 17 %). Psykisk helse er altså viktig å ha 
oppmerksomhet på.  
 
Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lavinntekt er fortsatt høyere enn i landet som 
helhet. (under 60 prosent av nasjonal medianinntekt). Utjevning av levekårsforskjeller har vært et 
viktig for kommunen også i 2017. Det jobbes med å øke barnehagetilknytningen for barn som står 
utenfor. Ungdommens kulturhus i sentrum har stor aktivitet. Flere tiltak er gjennomført for å 
redusere utenforskap som følge av fattigdom i 2017, enten i kommunens regi eller i frivillige 
organisasjoner, eksempelvis ferie-, kultur- og fritidsaktiviteter og deltakelse på alternative 
mestringsarenaer. Idretten støttes økonomisk for å inkludere barn og ungdom i idrettsaktivitet. 
Kommunen tilbyr gratis aktiviteter for å inkludere økonomisk vanskeligstilte, innvandrere og 
forebygge utenforskap. Språkkafeene gir anledning til å snakke hverdagsnorsk og enslige etnisk 
norske får anledning til å bidra og delta sosialt. Flere nettverksarenaer er blitt større, som for 
eksempel mangfoldskonferansen og gjennom forberedelser og deltakelse i Folk i Sarp-festivalen.   
Sarpsborg har mange gode møteplasser. Andel ungdom i Sarpsborg som er fornøyd med sitt 
nærmiljø er 65 prosent, omtrent som på landsbasis. Parkene og friluftsområdene er mye brukt. Men 
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en del by- og tettstedsområder har et utviklingspotensial når det gjelder å skape trivsel og tilhørighet. 
Satsning på Alvimhaugen nærmiljøhus over tid har vist seg å ha stor betydning for barn og voksne på 
Alvim som deltar i aktiviteter. I sentrum - østre bydel har det vært større aktivitet i nærmiljøet etter 
oppussing av lekeplass og opparbeidelse av byhage i Oscarsgate, med støtte fra Østfoldhelsa. Se film 
om prosjektet på youtube: https://www.youtube.com/watch?v=5ZqrL4Gif6w&t=1s 

   
 

Idrettsrådet har fremmet folkehelse på ulike arrangementer, gjennomført friluftslivets uke 2017 og 
stolpejakt med 140 stolper, hovedsakelig ved barne- og ungdomsskolene. I tillegg opprustes og 
planlegges aktiviteter i området rundt stadion, for ulike aktiviteter som både vil være organisert og 
uorganisert.  

3. Hva var de største utfordringene dere sto overfor i folkehelsearbeidet i 2017? 
Etter omstillingsprosjektet som ble gjennomført i 2015, har kommunen fortsatt hatt mindre ressurser 
til å prioritere koordineringen og pådriverrollen i folkehelsearbeidet. Kommunedelplan for Folkehelse 
gir hver enhet i kommunen ansvar for oppfølging av sine tiltak. Fra 2018 er det opprettet en stilling 
som rådgiver for idrett og folkehelse, noe som vil styrke arbeidet med folkehelsetiltak, 
informasjonsarbeid og internt samarbeid i 2018. 
 

4. Gi eksempler på folkehelseområder hvor dere synes kommunen deres utviklet seg i 
positiv eller negativ retning i 2017? 

I 2017 er det blitt en styrking i brukerperspektivet med bruk av nye metoder for å involvere 
innbyggerne i planarbeid og i tjenesteutvikling. Vi har mer fokus på innbyggernes og brukernes egne 
interesser og ressurser til å bidra i samarbeid med kommunen. Kommunen vektlegger også dette 
perspektivet i sitt innovasjonsprogram. Innbyggernes ressurser og samspill er vektlagt i 
Samfunnsplan 2018-2030, Folkehelseplan, Kommunedelplan for helse og omsorg og i 
nærmiljøprosjektene.  
 

5. På bakgrunn av erfaringer fra året som har gått, hvilke områder i folkehelsearbeidet vil 
dere prioritere eller ha økt fokus på i 2018? 

Kommunen vil fortsatt satse på tiltak for utjevne levekårs- og helseforskjeller gjennom 
nærmiljøprosjekter og fortsatt deltakelse i prosjektet «Helsefremmende lokalsamfunn». Kommunen 
vil videreutvikle gratis tilbud til barn og unge. I oppfølging av «Helsefremmende lokalsamfunn» vil 
kommunen arbeide med nye metoder for å involvere barn, ungdom, voksne og eldre i et samarbeid 
om å skape gode bomiljø, nærmiljø, sosiale møteplasser og helsefremmende aktiviteter. Fortsatt vil 
vi ha fokus på helsefremmende skoler. I tillegg vil det bli en innsats knyttet til rullering av 
kommunedelplan om vold i nære relasjoner. Igangsetting av arbeid med helseoversikt og 
levekårsrapport, samt deltakelse i ny innbyggerundersøkelse i regi av Østfold fylkeskommune. 
 
 

____________________________     _____________________ 

Rådmann (evt. stedfortreder)     Folkehelsekoordinator 
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