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Forord

2018 ble et år utenom det vanlige for Østfold helsa. 

Beslutningen om å etablere Viken fylkeskommune 

var gjenstand for intense politiske diskusjoner på 

 nasjonalt nivå, og det var først senhøstes at det 

 endelig ble klart at det nye  fylket ville bli en realitet.

Til tross for dette, har Østfoldhelsa lykkes med å 

opp rett holde omfanget og intensiteten i folke  helse

arbeidet. Det vil bli vanskeligere i 2019. Når be 

manning, mandater, myndighet og arbeids oppgaver 

i et nytt fylke ikke er fast lagt, så blir det også vanske

ligere å legge planer. Det er heller ikke lett å igang

sette nye  prosjekter som strekker seg ut over 2019, 

som også har sammen heng med usikkerhet omkring 

 økonomien i nye Viken fylkeskommune.

Uklarheten forsterkes av at også andre partnere og 

sentrale organisasjoner må forholde seg til nye tider:

• Frivilligsentraler er usikre på hvordan det 

vil slå ut at det  tidligere stats tilskuddet 

nå skal for valtes av kommunene.

• Østfold Idrettskrets skal slås sammen 

med kretsene i Akershus og Buskerud.

• Fylkesmannen i Østfold ble slått sammen 

med Oslo og Akershus og Buskerud til 

Fylkes mannen for Oslo og Viken.

• En rekke kommuner i Østfold er også 

involvert i nye sammenslutninger.

Ved årsskiftet er det for tidlig å si hvordan dette slår 

ut for folkehelsearbeidet, men  politisk er det ikke noe 

tvil: Det forebyggende og helsefremmende arbeidet 

i Østfold må i årene som kommer minst få like stor 

opp merksomhet som det har hatt. Utfordringene er 

langt større her enn i de fleste andre fylker, og de 

for svinner ikke til tross for nye administrative grenser. 

Derfor er temaet fortsatt et satsningsområde i den 

rullerte fylkes planen, men nå med forsterkede per

spektiver på samfunnsfloker og frivillighet.

Folkehelsearbeidet i Østfold er hva man kan kalle for 

«hel ved». Det har en lang  historie, og er tuftet på et 

solid faglig og politisk  fundament. Når Viken fylkes

kommune nå skal legge FNs bærekraftsmål til grunn, 

så sam svarer det godt med vår folkehelsetenkning. 

Den  sosiale og økonomiske bærekraften var vektlagt 

i Østfolds folkehelseplan allerede fra 2012.

Det er også igangsatt en rekke gode tiltak. I fore

gående år var det særlig stort fokus på RØRE 6–19 

og Mestring og mening, der man til sammen har 

lykkes med å fremskaffe ekstern støtte på tilsammen 

60  millioner kroner. Vi har også ført satsingen på 

helsefremmende lokalsamfunn i havn og mobilisert 

en rekke nye skoler til å arbeide for å utvikle seg til 

nærmiljø arenaer for hele lokalsamfunnet.

Et nytt innsatsområde vi har stor tro på er å benytte 

kommunikasjon for å realisere våre folkehelsemål. Det 

har ikke minst sammenheng med de muligheter som 

vil oppstå ved å ta ny teknologi i bruk. I tillegg har 

vi beredt grunnen for en befolkningsunder søkelse i 

2019, der 70 000 østfoldinger vil bli inviterte til å delta. 

Den kommer 22 år etter første gang vi gjennom førte 

den første av i alt fire slike. 

IngerChristin Torp  

Styreleder 

Ellen Solbrække  

Nestleder
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Kapittel 1

Strategier, filosofi, mål og organisering

Østfoldhelsa er et partnerskap som skal oppfylle 

folke helsemålsettingene i fylkesplanen og  regional 

folkehelseplan. Et fylkeskommunalt sekretariat 

ko ordi nerer satsingen, fremmer partner skapets 

mål og strate gier og bistår med rådgivning samt 

gjennom føring av felles tiltak.

Det var et høyt aktivitetsnivå i folkehelsearbeidet i 

2018. Rapporten gir en kort oversikt over aktivitetene 

i regi av Østfoldhelsa, Østfold fylkeskommune og i 

kommunene. Årsmeldingen viser også hvordan de 

regionale folkehelsemidlene har blitt brukt.

1.1 Viktige nasjonale grep

Viken
Etter langvarige politiske diskusjoner på nasjonalt 

nivå, og mye usikkerhet, ble det høsten 2018 endelig 

klart at Viken fylkeskommune skal opprettes fra 2020.

Viken skal styres etter en parlamentarisk modell og 

folkehelse skal i den nye fylkeskommunen plasseres 

under rådsområdet plan. Det er et av syv områder, 

som vil få sin egen fylkesråd. Folkehelse vil bli en 

egen avdeling, av totalt fire, i planområdet.

Folkehelsearbeidet i Østfold har i 2018 vært drevet 

på vanlig måte og intensiteten er opprettholdt. 

Usikkerheten har likevel medført at man i 2018 ikke 

lagde planer og strategier for årene etter 2020. En 

planlagt, større oppdatering av regional plan for 

folke helse (2012–2015/2024) ble stanset. 

I stedet ble det besluttet å bare ta for seg den fire

årige handlingsplanen, et arbeid som igangsettes 

våren 2019. Det lot seg gjøre da fellesnemnda for 

Viken fylkeskommune besluttet at vedtatte politiske 

satsinger i de nåværende fylkeskommunene videre

føres inntil ny politikk og prioriteringer erstatter 

disse. I tillegg vedtok Stortinget at regionale planer 

som alle rede foreligger i de tre fylkene skal gjelde 

også i Viken, inntil nye planer er vedtatt. 

Dette innebærer at Østfoldhelsa vil fortsette i en 

eller annen form etter 2020. 

Frivillighetsmelding
Folkehelseseksjonen i Østfold fylkeskommune har 

de siste årene prioritert innsats for å ivareta og 

videre utvikle vår regionale frivillighetskultur. I nye 

Viken fylkeskommune vil ansvaret for frivillighet 

flyttes til rådsområdet kultur. Østfoldhelsa vil derfor 

redusere innsatsen på dette området i 2019.

I 2018 ble det lansert en stortingsmelding om fri

villig het, den andre i rekken siden den første ble 

laget i 2006. Målene i den nye meldingen handler 

om bred deltagelse, en sterk og uavhengig sektor, 

forenkling for frivillige organisasjoner og en mer 

samordnet frivillig hets politikk.
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1.2 Østfoldhelsas mål, organisering 
og sammensetning

Fylkeskommunen har plikt til å understøtte folke

helsearbeidet i kommunene, og være pådriver for 

og samordner av folkehelsearbeidet i fylket, etter 

folkehelseloven. Partnerskap er løftet fram som et 

eksempel på arbeidsform. Arbeidet i partnerskapet 

Østfoldhelsa skal legge til rette for et kunnskaps 

og erfaringsbasert folkehelsearbeid i Østfold. 

Foruten Østfold fylkeskommune er alle kommuner 

i fylket med som partnere. INSPIRIA, Høgskolen i 

 Østfold, Østfold Idrettskrets, og Frivillig sentralene 

i Østfold er med i partnerskapet. Det samme er 

Sykehuset Østfold HF, som har gjort et initiativ 

overfor Østfold fylkeskommune for å  revidere 

samarbeids   avtalen. Det er satt på vent inntil Viken 

fylkeskommune er etablert.

Det er oppnevnt et styre for Østfoldhelsa, som 

består av ledende politikere fra fylkeskommunen 

og fra kommunene. Styret følger med i gjennom

føringen av folkehelsearbeidet, godkjenner 

handlings planer og årsmeldinger, og har ansvaret 

for partnerskapets måloppnåelse.

I 2018 besto styret av:

Styreleder Inger-Christin Torp 

Østfold fylkeskommune

Monica C. Gåsvatn 

Østfold fylkeskommune

Håvard W. Osflaten 
Østfold fylkeskommune  

(søkte fritak og ble erstattet av  

Roar Høisveen fra 14. november)

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

Folkehelseseksjonen er  sekretariat for Østfoldhelsa, 

og var i 2018 bemannet med 7 årsverk. 

Staben har ivaretatt sekretariatet for Østfoldhelsa 

og dekket oppgaver som skal ivaretas av fylkes

kommunens folkehelseseksjon. Det er i tillegg en 

rekke andre funksjoner i fylkeskommunen som har 

folkehelse som en del av sin portefølje.
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Østfoldhelsas mål
Regional folkehelseplan 2016–2019 (2024) konkreti

serer fylkesplanens folkehelse strategier 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 lokalsamfunn.

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

 Delmål 6: Kunnskap
Folkehelsearbeidet i Østfold skal være 

kunnskaps basert.

 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.

En ny fylkesplan (Østfold mot 2050) ble vedtatt i 

2018. Her er det laget oppdaterte mål og strategier. 

Disse vil bli lagt til grunn for videre utviklingen av 

fylkets folkehelsearbeid, herunder i arbeidet med 

å oppdatere handlings programmet til regional 

 folkehelseplan for neste fireårsperiode.

1.2.1  Rapportering av handlingsprogrammet

En regional plan skal ha eget handlingsprogram som 

oppdateres hvert fjerde år. Regional plan for folke

helse gjelder for perioden 2012–2024, og handlings

program for perioden 2016–2019 ble vedtatt av 

fylkes tinget i 2016. 

Rapport på oppfølging av handlingsprogrammet blir 

fremmet for styret i Østfoldhelsa og for Opplærings

komitéen i mars 2019. Folkehelsearbeidet i Østfold 

følger opp folkehelselovens forståelse av folkehelse

begrepet, som distanserer forebyggende og helse

fremmende arbeid fra behandling, rehabilitering og 

sekundærforebygging.

Tiltakene i handlingsprogrammet skal følge opp 

 regional plan. Fylkeskommunen har opprettet en 

ordning med regionale folkehelsemidler, for å 

 stimulere kommunene til helhetlig og sam ordnet 

opp følging av handlingsprogrammet. Denne 

 ordningen ble styrket fra 2018, ved at tilskuddet 

er økt fra 1,8 millioner kroner til 3 millioner kroner. 

Fylkes kommunen har veilederansvar overfor kom

munene ifølge plan og bygnings loven. Videre har 

fylkeskommunen også ansvar for å støtte, samordne 

og være pådriver for regionalt og kommunalt folke

helsearbeid. Rappor teringen viser at de regionale 

folkehelsemidlene fungerer etter intensjonen og 

at de har vært viktige for å stimulere  kommunenes 

arbeid med tiltakene i handlingsplanen. 

Folkehelseseksjonen har lagt vekt på å finne 

 ekstern  finansiering og støtte til tiltak som følger 

opp handlings  programmet. Folkehelsepartner

skapet Øst fold helsa er en  sentral aktør i arbeidet 

med  finansiering. I  perioden har vi hentet inn ca. 

75  millioner kroner i eksterne midler. De  største 

 satsingene er Mestring og mening og Røre 

prosjektet med ekstern støtte på ca. 60  millioner 

kroner tilsammen.

Gevinsten ved godt folkehelsearbeid høstes i andre 

organisasjoner og sektorer. 
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Det er lagt vekt på å styrke det tverrsektorielle 

folke helse arbeidet og vi har erfart at dette arbeidet 

har blitt bedre. Folkehelsearbeid i Opplærings

avdelingen er eksempel på dette. På mange  områder 

er fylkeskommunen en motor som sørger for at 

lokalt folkehelse arbeid starter opp. Ut fordringen for 

en fylkes kommune ligger i å avsette  midler til nød

vendig egenandel for å hente inn ekstern støtte. 

Evaluering av Østfoldhelsa
Folkehelsearbeid er en balansegang mellom 

 politisk vilje, økonomiske ressurser og folkehelse 

utfordringer. Regionreformen utfordrer hvordan 

man organiserer folkehelsearbeidet i fremtiden. En 

god prioritering av folkehelse i planarbeid vil skape 

forutsig barhet, men også gi en økonomisk gevinst 

som kan investeres i annet viktig folkehelsearbeid. 

For fjerde gang siden 1999 har folkehelsearbeidet i 

Østfold blitt evaluert. Denne  gangen har målet vært 

å kartlegge på hvilken måte Østfold fylkeskommune 

og sam arbeidspartnerne kan videreutvikle folkehelsa 

i vår region. 

Evalueringen tok for seg perioden 2011–2018. Det 

er Høgskolen i Østfold, ved høgskolelektor Bengt 

Morten Wenstøb som har vært ansvarlig for under

søkelsen der 130 personer fra kommuner, fylkes

kommunen og øvrige partnere i Østfoldhelsa har 

deltatt. Representanter fra fylkesmannen i Østfold 

har også vært med. I tillegg har en rekke  politikere 

i fylkeskommunen og kommunene har også bidratt. 

Evalueringen er en temperatur måling på folkehelse

arbeidet i fylket. 

En stor overvekt av de spurte mener vi har fått en 

bedre oversikt over helsetilstanden og at engasje

mentet for folkehelse har økt gjennom Østfoldhelsa.

Når man sammenligner resultatene i evalueringen 

fra 2010 med den i 2018, så ser man en svært positiv 

utvikling. Det viser seg særlig i spørsmålet om hvor

vidt det er viktig å organisere folkehelsearbeidet i et 

regionalt samarbeid. 

Sterk støtte til partnerskap
En stor overvekt av de spurte mener at partner

skapet i seg selv er viktig.

På spørsmålet om betydningen av at folkehelse

arbeid organiseres i et regionalt sam arbeid, som 

partnerskapet Østfoldhelsa svarer hele 80 % at det 

 I liten grad  I middels grad  I stor grad  Ingen mening

Har bidratt til bedre 
helse i befolkningen

Fått bedre oversikt over 
helsetilstand i befolkningen

Det har generelt blitt skapt større opp merksomhet 
og engasjement om folkehelsearbeidet

Det har generelt blitt større  
kompetanse om folkehelsearbeidet

Jeg har blitt mer oppmerksom  
på at folkehelsearbeid er viktig

Samarbeidstiltak* har gitt  
synlige positive resultater

0 % 100 %75 %50 %25 %

6 % 26 %51 %6 % 26 %51 % 17 %

24 % 72 % 4 %

2 % 20 % 3 %75 %

32 % 64 %

5 % 14 % 77 % 5 %

35 % 59 % 7 %

4 %

127

127

127

125

123

127

R
esp

ond
enter

Tabell  
Spørsmål: I hvilken grad mener du man har oppnådd følgende resultater i Østfoldhelsa?
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er meget viktig og 17 % svarer at det er middels 

viktig. Dette uttrykker en støtte til Østfolds måte å 

organisere folkehelsearbeidet på.

2010 2018

Meget viktig 50 % 80 %

Middels viktig 10 % 17 %

Lite viktig 20 % 1 %

Ingen mening 20 % 2 %

Tabell: Hvordan vurderer du betydningen av at 

folke helsearbeid organiseres i et  regionalt sam

arbeide som partnerskapet Østfoldhelsa?

Det er Østfold fylkeskommune som er motoren i 

partnerskapet Østfoldhelsa og i  spørsmål om hvor

dan partene ivaretar sitt ansvar er det også fylkes

kommunen og  sekretariatet for Østfoldhelsa som 

kommer klart best ut. 

Konklusjonen i rapporten er at det er bred opp

slutning om at Østfoldhelsa må være organisert på 

et regionalt nivå. Utfordringen er gjennomførings

kraft lokalt. Det  krever tydelig ledelse, økonomisk 

prioritering og tydelig innplassering av folkehelse

koordinator i organisasjonen. 

1.2.2 Et kunnskapsbasert folkehelsearbeid

Folkehelseloven med tilhørende forskrift stiller 

krav til kommuner og fylkes kommuner om å ha 

oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de 

 positive og nega tive  faktorene som kan virke inn på 

denne. En slik oversikt er nødvendig for å drive et 

 kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig folke

hels earbeid. 

Oversiktsdokumentet utgjør et sentralt kunnskaps

grunnlag for arbeidet med  kommunens plan

strategi og fastsetting av mål i planer etter plan og 

bygnings loven. Helsedirektoratet har laget en vei

leder til forskrift om oversikt over helse tilstand. Over

sikten skal omfatte opplysninger om og  vurderinger 

av: a) befolknings sammensetning, b) oppvekst og 

levekårsforhold, 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 helseoversikten som et utgangspunkt for 

disku sjoner slik at man kan komme frem til hva som 

er de viktigste utfordringene, og som dermed bør 

være gjenstand for  politiske prioriteringer. 

1.3 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 med

lem av det  europeiske WHOnettverket 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 kompetanse

tilførsel og et stort  faglig nettverk. 

Healthy Cities nettverket er i sluttfasen av fase 6, 

som strekker seg fra 2014 til 2018, og tar utgangs

punkt i WHOs Helse 2020strategi. 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 nett

verket i WHO Healthy Cities. Nettverket har i dag 

35 med lemmer, hvorav 4 er fylkeskommuner og 
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31 kom muner. 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. Hoved målet med Sunne 

 kommuner er helhetstenkning og vektlegging av 

fore byggende strategier i kommunalt og fylkes

kommunalt arbeid. Langsiktig arbeid med folke

helse, miljø og medvirkning er nevnt blant de store 

utviklingssakene. I tillegg til Østfold fylkeskommune 

er Våler og  Spydeberg med i Sunne  kommuner fra 

Østfold. 

Regions for Health Network
Østfold fylkeskommune ble formelt medlem av 

 Verdens Helseorganisasjons nettverk «Regions for 

Health Network» i 2015. En viktig del av arbeids

området handler om å omsette Europas helsestra

tegi «Health 2020» til praktisk handling. Denne har 

Norge undertegnet, som et av 53 medlemsland. 

En vesentlig del av denne strategien handler om 

å  redusere sosiale ulikheter i helse, samt å arbeide 

etter prin sippet om helse i alt vi gjør. Regioner 

som skal delta i nettverket er forventet å ha vilje og 

mulighet til å ta beslutninger på folkehelseområdet. 

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 inn rettet og ønsker å forplikte medlemmene 

til å levere  konkrete resultater som har overførings

verdi til andre europeiske regioner. 

I juni 2018 deltok representanter fra Østfold fylkes

kommune og Høgskolen i Østfold på den 24. årlige 

nettverkssamlingen som ble arrangert i Gøteborg. 

Østfold fylkeskommune bidro med et innlegg 

om helse og utdanning (Health and education – 

 examples from Østfold) under bolken «Reducing 

school failures is a road to health and every v body’s 

Business».

Vennskapsregioner – lobbyarbeid
Region NordJylland og Västra Götalandsregionen 

er vennskapsregioner til Østfold fylkes kommune. 

Det er politisk besluttet at det skal etableres et 

samarbeid mellom de tre fylkene som handler om 

å redusere  sosiale ulikheter i helse. På denne bak

grunn er det blitt arbeidet for å etablere en nordisk 

konferanserekke om folkehelse og utdanning. 

Høsten 2017 foreslo Østfold fylkeskommune dette 

for to komitéer i Nordisk råd, på et felles møte i 

Reykjavik mellom komitéene for kunnskap og kultur 

og velferd. De ble anmodet om å gjøre et initiativ 

overfor Nordisk ministerråd der problemstillingene 

burde settes på dagsorden innenfor rammen av det 

nordiske regjeringssamarbeidet. Parlamentarikerne 

ble utfordret på at i alle de nordiske landene pågår 

det en diskusjon om hvordan skoleprestasjoner 

kan bedres og gjennomføringsgraden økes. Ofte 

handler diskusjonene og de politiske tiltakene om 

hva som kan gjøres innad i skolevesenet og i mindre 

grad om:

1. Hvilken praktisk innsats som må gjøres 

i andre deler av samfunnet enn i skolen – og 

hvordan disse bedre kan sees i sammen

heng med økt gjennomføringsgrad.

2. Hvilke politiske grep som må foretas utenfor 

utdanningssektoren for å sikre økt gjennom

føringsgrad og bedre skoleprestasjoner 

3. Hvilke politiske grep som må gjøres innenfor 

utdanningssektoren for å sikre et bedre sam

arbeid på alle nivåer med andre sektorer.

For å opprettholde oppmerksomheten om saken, 

ble det i 2018 holdt flere møter med representanter 

for Østfoldbenken, som igjen resulterte i en rund

bordssamtale om forebyggende folkehelsearbeid 

for å minske frafall fra videregående skole. Det ble 

gjennom ført på Stortinget i desember. Det ble her 

gitt stor støtte til at saken burde bringes videre. 

Forhåpentligvis resulterer dette i et felles forslag 

fra de to komitéene om igangsetting av en slik 

konferanse rekke. Ved inngangen til 2019 var dette 

fortsatt til vurdering i en arbeidsgruppe satt sammen 

av parlamentarikere fra de to komitéene. Her vil det 

bli forsøkt å utforme et felles forslag som kan tas 

 videre av Nordisk ministerråd.
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Kapittel 2 

Regionalt folkehelsearbeid og 
oppfølging av delmål

2.1 Folkehelsearbeid i 
 fylkes kommunens egen drift

2.1.1 Folkehelsearbeid i videregående 
 opplæring

Videregående opplæring er det største tjeneste

området i Østfold fylkeskommune. 

Dette er hovedmålene for videregående opplæring:

• Alle elever og lærlinger skal  fullføre 

og bestå videre gående  opplæring 

med best mulig resultat.

• Alle elever skal ha et godt lærings

miljø fritt for mobbing og krenkelser.

• Alle kvalifiserte søkere skal få læreplass.

Både nasjonale og regionale planer legger føringer 

for hvilke prioriteringer vi skal gjøre på opplærings

området for å nå disse. 

Regional kompetanseplan
Planens overordnede mål er at Østfold skal ha en 

sterk kultur for livslang læring og faglighet som 

preger utdanning, arbeids og samfunnsliv. En 

kunnskaps basert praksis tilpasset demografiske 

behov skal gi ungdommene gode resultater og 

en solid plattform for videre yrkesliv. En god og 

virkningsfull grunnopp læring er en nøkkel inn i 

 arbeidet med å nå dette målet. Likevel er det slik at 

dette er store og overordnede samfunnsmål hvor 

skole og utdannings systemet vil profitere på, og 

nærmest er avhengig av, drahjelp og samarbeid 

med samfunnet rundt. Spesielt omkring ungdom 

og  familier med ut  fordringer på folkehelseområdet, 

hvor nærmiljøet og arbeidslivet ikke er til strekkelig 

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 videre

gående opplæring i skole og bedrift er, i tillegg til 

års budsjett og økonomiplan, det viktigste styrings

dokumentet for de  videre gående skolene i Østfold. 

Opplæringen til elevene skal kjennetegnes ved 

at eleven utvikler kompetanser innen fag, grunn

leggende ferdigheter, læringskompetanse og 

 kompetanse i livsmestring. For å lykkes i å utvikle 

kompetanse innen livsmestring må det utvikles gode 

tiltak i tett samarbeid med folkehelseseksjonen. 

Tankekraft – et livsmestringsprogram i den 
videregående skole
Dette er et pionerprosjekt initiert av Folkehelse

instituttet. 

Tankekraft hadde oppstart i januar 2018 med kursing 

av lærere, og skal avsluttes juni 2019. 

Hovedområdet for tiltaket er psykisk helse, og tema 

er om psykisk helse kan trenes opp på lik linje som 

fysisk helse, og hvordan takle opp og nedturer i 

livet. Mange  ungdommer i videregående skole har 

utfordringer på mange plan. Men kan psykisk helse 
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trenes og kan man klare å snu måten man tenker og 

ser på enkelte situasjoner?

Ca. 200 lærere har gjennomgått 1 ukes intensiv 

opplæring i undervisningsopplegget «Tankekraft» 

utviklet av psykolog Trygve Børve. Deretter gjen

nomfører lærerne dette undervisningsopplegget for 

elevene gjennom 10 dobbeltimer. Målgruppen har 

vært vg1elever.

Østfold fylkeskommune er i samarbeid med Folke

helse instituttet og Gry Anette Sælid forsker på 

opplevelsen til ungdommen og virkningen av under

visningen. Prosjektet skal teste om programmet 

«Tankekraft» styrker ungdommers ferdighet til å 

mestre daglig belastning. Og gjennom opplæringen 

får ungdommene kunnskap om god psykisk helse og 

gode måter å mestre utfordringer på. Det kan hjelpe 

dem med å takle daglige utfordringer og motgang. 

Forskningen er ikke ferdig enda, så vi har ingen 

resultater av funnene per dags dato.

Lignende tiltak som Tankekraft bygger på
Tankekraft er laget på bakgrunn av gode effekter på 

tilsvarende tiltak. «Mestringskurs for ungdom» og 

«Kurs i belastningsmestring» er to av forløperne som 

Trygve Børve har laget. Tankekraft ble laget fordi 

det ville være interessant å undersøke om de psyko

logiske metodene i kursbøkene i tidligere prosjekter, 

også kunne tilpasses en ny målgruppe. Målgrup

pen i Tankekraft er alle elever, der hele elevklasser 

får mulig het til å lære hvordan takle belastninger. 

I andre land er det vist gode effekter i slike pro

sjekter.  Lignende tiltak er Garvik sin studie som var 

en forløper av Tanke kraft. Denne studien var også 

på ungdommer, og fant at ungdommene fikk redu

serte depresjons symptomer (ikke lokalisert på  skoler, 

men på kurs utenfor skolen). Sælid sin tidligere 

studie fant at Kurs i belastningsmestring reduserte 

depresjons symptomer, og økte selvfølelsen,  vitalitet 

og mestringsevnen til deltakerne i studien (ansatte i 

arbeidsplasser lokalisert i fire kommuner).



Målgruppens måte for medvirkning 
Undervisningen er bygget på generelt grunnlag, 

og ikke enkelt ungdommers opp levelser. Men det 

er rom for å dele om man ønsker, og det er også 

mulig å ikke dele. Uansett om en ungdom deler så 

skal  fokuset bort fra den enkelte ungdom, og flyttes 

over til et  generelt grunnlag. Det skal stilles Sokra

tiske spørsmål. Trygve Børve justerte kursboken ut 

fra temaer som ungdom er opptatt av og ønsker å 

lære om. Ungdommer fikk utdrag fra kursboken før 

den gikk i trykken, og ga også innspill på hvorvidt 

teksten var enkel å lese/forståelig. Ungdommer leste 

over spørre skjemaet og ga forskeren innspill på skje

maet før det ble sendt ut. Lærerne ga Trygve innspill 

under kursleder opplæringen, og Trygve justerer 

kursledermanual og kursbok etter innspillene.

Forankring i læreplaner og forskning
Undervisningen er forankret i nåværende lære

planer fra forskjellige fag, og i en skoledag med 

stoff og tidstrengsel, er det viktig med gode effekt

evalueringer i en eventuell fremtidig forankring av 

prosjektet i alle skoler. Samt eventuelt som en nasjo

nal prioritering. Folkehelseinstituttet skal undersøke 

om Tankekraft forbedrer skolekarakterer, mestrings

evnen, selvfølelsen, livskvalitet og selvkontroll, og 

om Tankekraft reduserer angst og depresjons

symptomer og dropout. Dette gjøres ved spørre

skjema som Folke helse instituttet har utarbeidet. 

Skjema går direkte til den enkelte elev. 

Datainnsamlingen pågår i skoleåret fra høsten 2018 

til våren 2019. Deretter sendes det ut oppfølgings

spørreskjema i november 2019. Dataene analyseres 

og artikler publiseres, anslagsvis i 2020/2021. Men 

det er søkt om mer penger til å kunne følge de i flere 

år fremover.

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk (REK) har godkjent prosjektet og 

Folke helse instituttet har fått tillatelse til å følge 

 elevene i 15 år etter vg1.

Det betyr at alt er lagt til rette for et skikkelig 

langtids studie. 

Evalueringen vil bli publisert av Folkehelseinstituttet 

v/Gry Anette Sælid.

Elev-, lærling- og mobbeombudets arbeid
Østfold fylkeskommune har siden 2003 hatt et elev 

og lærlingombud. I 2014 ble Østfold fylkeskommune 

med i et prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet 

med mobbe ombud for videregående opplæring der 

mobbeombudsoppgavene ble lagt innunder elev 

og lærlingombudsordningen. Ordningen ble videre

ført og er nå en fast ordning.

Ombudets arbeidsområder retter seg mot gode 

mobbefrie psykososiale læringsmiljø, å styrke sam

arbeidet mellom ombudet, skoleledere og skoleeier, 

styrke elevdemokrati ved skolene og gi informasjon 

og veiledning til ungdom og voksne i opplærings

løpet i enkeltsaker.

Alle elever i norsk skole har rett til en trygg og god 

skolehverdag uten mobbing. Ombudet har valgt 

å satse på forebyggende og holdningsskapende 

 arbeid med sikte på et godt, mobbefritt psyko sosialt 

læringsmiljø. Ombudets antimobbearbeid kalles 

#snillsnakk. For å treffe best mulig med tiltakene 

ombudet iverksetter, legges elev og lærlingunder

søkelsene samt tilbakemeldinger fra skoleledelse, 

elevråd, opplærings kontor og lærlinger til grunn. 

De største utfordringene ungdom opplever i dag, 

er utenfor skap, nettmobbing og autoritetsmobbing. 

1. august 2017 trådte den nye opplæringsloven 

kap. 9A i kraft. Den stiller strenge krav til skolene 

i det forebyggende arbeidet mot mobbing, og til 

raskt og bedre ta tak i mobbe situasjoner som opp

står. Om budet har i 2018 skolert alle skoleansatte 

ved  fylkets 11 videregående skoler i loven og hva de 

konkret skal gjøre med forebygging og håndtering 

av mobbing. Dette er et tiltak vedtatt i «Østfold

skolen 2020», og ombudet har utarbeidet kurset.

Ombudet har gjennomført ulike #snillsnakk tiltak i 

2018. Både ungdom og ansatte i  opplæringsløpet 

har fått tilbud om foredrag og seminarer innen 

temaene:
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• Nettvett og nettmobbing

• Psykisk helse og press i ungdomstiden

• Utenforskap og radikalisering

• Foredrag i regi av Rosa  kompetanse 

og Skeiv ungdom

• Likeverd og gode holdninger  mellom 

elever og ansatte på yrkes faglige 

og studiespesiali serende linjer

• Opplæring i opplæringsloven kap. 9A, 

 fore bygging og håndtering av mobbing

• Den gode elev–lærerrelasjon /  

den gode  veileder–lærlingrelasjon

Hvert år gjennomfører alle vg1 elever nettvett

kurset #snillsnakk. I 2018 svarte 690 vg1 elever at de 

har opplevd nettmobbing i ungdomstiden. Denne 

 erfaringen preger mange av elevene og dette tar de 

med seg inn i skolehverdagen. Det er viktig at skole

ansatte kjenner sosiale medier, vet hva de skal gjøre 

når noen opplever nettmobbing og kan snakke med 

ungdom om livet på nett.

Elevundersøkelsen viser at 233 elever på videre

gående skole har opplevd å bli mobbet av med

elever. Dette er en liten nedgang fra i fjor, men 

likevel for høyt. 152 elever har opplevd at skole

ansatte mobber dem; såkalt autoritetsmobbing. Det 

at voksne er de som utsetter ungdommer for kren

kelser og svikter dem, er svært alvorlig. Alle skole

ansatte skal gjennomføre et seminar om relasjons

bygging og autoritets mobbing i regi av om budet 

i 2019.

Østfold fylkeskommune har iverksatt et prosjekt for 

en bedre, mer inkluderende og helse fremmende 

russefeiring uten mobbing. Initiativtakere er folke

helse seksjonen, opplæringsavdelingen og om

budet. Mange ungdommer opplever et sosialt og 

 økonomisk press i planleggingen og gjennom føring 

av russefeiringen. Dette kan begynne allerede i 

10. klasse. Dessverre så er det også flere russ som 

opplever å stå utenfor sin egen russefeiring, og å 

bli ekskludert. Målet med prosjektet er å skape en 

god russetid for alle dette skoleåret, og sikre gode 

fremtidige russefeiringer. Som ledd i dette, er det 

opprettet et hovedstyre for Østfoldrussen som 

 koordinerer og strømlinjeformer russefeiringen i 

 fylket. Fredrikstad kommune er prosjektkommune 

for et holdningsskapende arbeid for 10. klasseelever 

og deres foresatte, samt at det utvikles en veileder 

for skolene i hvordan å følge opp og håndtere russe

feiringen best mulig. 

Ombudet har i 2018 iverksatt et prosjekt med fylkes

kommunalt innsatsteam mot mobbing. For å sikre at 

videregående skoler har tilgang på god kompetanse 

og handlekraft i mobbesaker, opprettes teamet med 

det formål å veilede skoler i mobbesaker og bistå 

underveis frem til elevene har det trygt og godt igjen 

på skolen. Teamet vil bestå av fagpersoner fra PPT, 

og skal være tilgjengelig for skolene fra august 2019.

Ombudet ser et behov for å styrke skoleansattes 

håndteringskompetanse i mobbesaker samt kunn

skap om autoritetsmobbing og relasjonsarbeid. Det 

er også viktig at vi følger opp arbeidet med god 

inkludering samt nettvett blant elever og skole

ansatte. 

2.1.2.  Helsefremmende videregående skoler 

Med helsefremmende skoler forstår Østfold 

fylkes  kommune skoler som styrker elevenes og 

 perso nalets fysiske og psykiske helse, gjennom å 

ha fokus på skolemiljøet, undervisningstilbudet og 

under visningssituasjonen, samt å ha systematisk for

ankring av det helsefremmende arbeidet. Det helse

fremmende arbeidet i skolen skal bidra til trivsel 

og mestring, godt læringsutbytte og til at elevene 

gjennom fører det 13årige opplæringsløpet. 

Ni av 11 videregående skoler er nå godkjent som 

helsefremmende skoler. Arbeidet med helse

fremmende skoler er organisert i et nettverk for 

helsefremmende skoler, som møtes to ganger i 

halvåret. Alle skoler som deltar i nettverket får tilbud 

om inntil 80 000 kroner i støtte til folkehelse arbeidet 

på skolen. Midlene kan benyttes slik skolen selv 

ønsker, men en forutsetning for støtten er at skolen 
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bekrefter at de setter av minimum 20 % ressurs til en 

stilling som skolens folkehelsekoordinator. Alle de 

videregående skolene har i 2018 deltatt i nettverket. 

Nettverket for helsefremmende videregående 

 skoler er inkludert i RØREprosjektet. Tre tildelinger 

er gjennomført i prosjektet, og så langt foreligger 

resultater for de to første tildelingene. Alle de 

videre gående skolene har fått støtte til egne tiltak 

gjennom prosjektet. 

Rektor har gitt sitt tiltak karakter etter i hvor stor 

grad man mener at tiltaket har nådd målene skolen 

satte seg for tiltaket. Resultat for de videre gående 

skolene (på en skala fra 1–6 der 1 er dårligste 

 resultat) er 5,2 for første tildeling og 4,7 for andre til

deling. I de to første tildelingene har videregående 

skoler fått tilsammen 1 367 000 kroner til 17 ulike 

tiltak. I tillegg har også Østfold fylkeskommunes 

felles tiltak «Tankekraft» og Oppfølgingstjenesten 

fått 350 000 kroner. 

Flere skoler har gjennomført spørreunder søkelsen 

«Min livsstil» blant sine elever på vg1. Dette er et 

ehelseverktøy der eleven får umiddelbar tilbake

melding på de svarene han har avgitt. Den enkelte 

eleven får sine resultater med en vurdering og 

til bakemelding på egne svar, og denne tilbake

meldingen er elevens eiendom og behøver ikke 

deles med andre. Undersøkelsen ble gjort skole

årene 2017–18 og 2018–19. Nedenfor er vist total

resultat for begge årene, samt resultater pr kjønn 

for 2018–19. 

Spørsmål Alle vgs 
2017–18

Alle vgs 
2018–19

Jenter  
2018–19

Gutter 
2018–19

N = 1642 N=1498 N= 726 N=772

Kosthold totalt 4,2 4,3 4,3 4,2

Aktivitet 4,6 5 5 5

Nikotin 5,5 5,5 5,6 5,5

Søvn 3,3 3,1 3,0 3,3

Total score 4,4 4,5 4,5 4,5

Jeg er fornøyd med hvordan jeg har det for tiden 4,6 4,8 4,5 5,0

Hvor ofte har du vært trist eller bekymret den siste tiden 4,6 4,7 4,2 5,1

Hvor god helse synes du selv at du har 4,0 4,2 4,0 4,3

Tab. 1. Resultater for hver kategori og total score. 

Skala 1– 6, der 1 er dårligst og 6 er best resultat, for 

alle deltakere og fordelt på skoleslag.

Resultatene viser små forskjeller fra det ene året til 

det andre. Alle scorer dårligst på søvn, jenter noe 

dårligere enn guttene. Forøvrig er det dårligere 

 resultat for jentene på de spørsmålene som handler 

om psykisk helse. RØREprosjektet og nettverket 

for helsefremmende videregående skoler benytter 

resultatene fra undersøkelsene i arbeidet med å 

meisle ut innsatsområder framover. 

Skolene får sine egne resultater på klassenivå 

og skolenivå. De videregående skolene  benytter 

 resultatene noe ulikt. En av skolene benytter 

 resultater på klassenivå i det første foreldremøtet på 

høsten. En annen skole benytter det i elevsamtalen 
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og knytter opp mot tema ansvar for egen helse og 

læring. Mest vanlig er å knytte klasseresultater opp 

mot undervisning, som f.eks. i naturfag, kroppsøving 

eller helsefag. 

Alle de videregående skolene har kantiner, fire av 

disse er driftet av private drivere, de øvrige av fylkes

kommunen. Kantinedriften i videregående skole 

har som formål å bidra til bedre læring og at flere 

gjennomfører opplæringen sin som forutsatt. Det 

har vært stor enighet i kantinenettverket om dette 

formålet og om ernæringsmessige grep for å lykkes 

med det. 

I 2018 ble det inngått ny innkjøpsavtale om mat

varer, som de fylkeskommunalt drevne kantinene må 

benytte. Det har vært enkelte innkjøringsproblemer 

knyttet til levering og til matvareutvalg i løpet av 

høsten, noe som har gått særlig ut over ernærings

messig kvalitet i kantinene. Det arbeides med å rette 

opp i dette. 

Når Østfold fylkeskommune blir en del av Viken, 

med betydelig flere videregående skoler og dermed 

flere kantiner, bør det ernæringsfaglige arbeidet i 

kantinene og formålet for kantinedrift løftes opp. 

2.1.3  Folkehelsearbeid hos fylkestannlegen

Tannhelsetjenesten underviser i kosthold og munn

hygiene for 2., 4. og 7. klasse i Østfold. Gjennom 

et undervisningsopplegg kaldt Tanntimen. Målet 

for skoleåret 2017/2018 var at 2/3 av grunnskolene 

skulle få denne undervisningen. 

95,4 % av målgruppen ble undervist/utført 

 Tann timen på.

Ledergruppa besluttet høsten 2018 at Tanntimen 

ikke lenger skal prioriteres og utføres på bakgrunn 

av en evaluering som ble gjennomført sammen 

med forsker på Tannhelsetjenestens kompetanse

senter Øst (TkØ). Tannhelsetjenesten skal utføre 

annet utadrettet folkehelsearbeid etter beste 

kunnskapsbaserte praksis. Det er opprettet en 

arbeidsgruppe fra Tannhelsetjenesten som samar

beider med TkØ. Arbeids gruppen skal se på hva vi 

skal erstatte Tanntimen med og arbeidet er godt i 

gang Tilbudt tann helse undervisning. Alle Østfolds 

kommuner skal tilbys tannhelseundervisning mini

mum én gang årlig. 17 av 18 kommuner ble tilbudt 

undervisning minimum én gang under året 2018.

Det viser seg fortsatt vanskelig å få helse og 

omsorgstjenestene til å prioritere tid for sine ansatte 

til å motta denne undervisningen. 

Tannpleierne har i henhold til en samarbeidsavtale 

årlige møter med alle helsestasjoner i fylket. Det er 

også gjennomført samarbeidsmøter med kommunal 

rusomsorg, barneverntjenesten og tjenesten  psykisk 

utviklingshemmede i enkelte kommuner. Tann 

pleierne har i tillegg utført tannhelseundervisninger 

på flyktningmottak jf. samarbeidsavtale. Tannhelse

under visninger til beboere og ansatte på Skjellfoss 

psykiatriske senter og Origosenteret (institusjon for 

rusavvenning) ble også utført. 

Forebyggende tobakksarbeid
Et av målene til tannhelsetjenesten er at alle fra 

12 år skal bli spurt/informert/hjulpet i forhold til 

tobakksbruk. Dette er kun utført (journalført) på 

233  pasienter, og vi arbeider for å få fokus på dette 

arbeidet.

Lavterskel helsetilbud, inkludert et tannhelsetilbud 

til rusmiddelavhengige ble endret til FACT (Flexible 

Assertive Community Treatment) i januar 2018. 

Endringen medførte at det ikke lenger er en «helse

stasjon» som rusmiddelavhengige kan oppsøke 

men at FACTteamet gir et oppsøkende tilbud/ 

behandling til pasientene i hjemmet. 

Fra og med januar 2018 har tannhelsetjenesten hatt 

en tannpleier tilstede på tavlemøte hos FACTteamet 

ca. en dag hver åttende uke, i et samarbeid om 

 pasientenes tann og munnhelse.
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Det er i tillegg gjennomført oppdrag etter fore

spørsel fra andre aktører i 2018 som Den inter

nasjonale skolen i Fredrikstad (FRIS), enkelte videre

gående helsefaglinjer, flyktninghjelpen (i Rygge og 

Moss), Høvleriet barnehage i Halden kommune, 

for foresatte i Kongsten barnehage i Fredrikstad 

 kommune, stand for foresatte ved Hannestad skole 

i regi av åpen dag og Seniormesse Kongstenhallen.

2.1.4  Folkehelsearbeid i planseksjonen

Planlegging etter plan og bygningsloven er et 

viktig virkemiddel for folkehelsearbeidet. God plan

legging vil fremme gode bo og livskvaliteter. Fylkes

kommunen leder arbeidet med regionale planer for 

østfoldsamfunnet, for ulike fagområder og for bruk 

av fylkets arealer. Videre gir Østfold Fylkeskommune 

uttalelser til kommunale planer. Fylkeskommunen 

oppfordrer kommunene til å ta inn mål for folkehelse 

og levekår i samfunnsdelen av sine kommuneplaner, 

og at arealdelene 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 plan

leggere fokus på bokvalitet i by og barn og unges 

oppveksts vilkår, både gjennom Fylkesdelplan barn 

og unge og gjennom oppfølging av Statlig plan

retnings linje for barn og unge i arealplanleggingen. 

Revidert fylkesplan for Østfold – «Østfold mot 
2050» 
Revidert fylkesplan for Østfold – «Østfold mot 2050» 

– ble vedtatt av fylkestinget 21. juni 2018, og endelig 

plandokument ble godkjent av fylkesutvalget 22. 

august 2018. Arbeidet med oppdatering av planen 

har pågått siden 2016. Østfoldhelsa har vært godt 

involvert i arbeidet med planen. Prosjektledelsen for 

fylkesplanen har jevnlig møtt i styret for Østfoldhelsa 

og orientert om framdriften i arbeidet og fått innspill 

til videre arbeid. Flere av innspillene fra Østfoldhelsa 

er fulgt opp i den vedtatte planen. Det  gjelder blant 

annet oppfølging av temaet sosial ulikhet i helse.

Fylkesplanen er ikke en plan bare for Østfold fylkes

kommune, men er utarbeidet i samarbeid med og 

for hele østfoldsamfunnet. Det er en felles plan for 

alle samfunnsaktører om hvordan vi ønsker å utvikle 

østfoldsamfunnet i årene framover som en del av de 

nye storfylket Viken. 

Folkehelsefeltet har vært en viktig bidragsyter i 

 arbeidet med fylkesplanen. Det har vært involvering 

og deltakelse på flere fronter:

• Deltakelse i fylkesplanens arbeidsgrupper

• Egen arbeidsgruppe for levekår og folkehelse

• Egne konferanser og  arrangementer 

om fylkesplanen og folkehelse

• Det er gjennomført en egen helsekonsekven

svurdering av fylkesplanens samfunnsdel

Folkehelse inngår som ett av tre hovedtemaer i 

fylkes planens samfunnsdel:

• Levekår og folkehelse

• Verdiskaping og kompetanse

• Klima og miljø

Gjennom å være et hovedtema i samfunnsdelen, 

legger folkehelse også viktige føringer for fylkes

planens arealstrategi og fylkesplanens retningslinjer 

og planbestemmelser. Arealstrategien og retnings

linjene legger tydelige føringer for planleggingen 

i fylket, og er av vel så stor betydning for folkehel

searbeidet som de konkrete mål formuleringene i 

samfunnsdelen.

Fylkesplanen er med andre ord viktig for folkehelse

arbeidet i Østfold. Her blir folkehelsearbeidet tyde

lig forankret i fylkets øverste strategiske plan. Vel så 

viktig som at levekår og folkehelse er et eget fokus

område, er det at levekårsutfordringer vies spesiell 

oppmerksomhet på tvers av alle deler i fylkesplanen. 
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I tillegg bestemte fylkestinget tidlig at frivillighet, 

integrering og barn og unge skal være tverrgående 

temaer i planen.

Fylkesplanen løfter «wicked problems» som en 

tilnærmingsmåte for å løse sammensatte samfunns

utfordringer. I fylkesplanen inngår det i et eget 

kapittel kalt «samfunnsfloker». Det var knyttet mange 

kommentarer til tematikken «samfunnsfloker» under 

de offentlige høringene av fylkesplanen, og det har 

bidratt til større interesse for å bruke «samfunns

floker» som en tilnærmingsmåte, med potensial for 

å løse folkehelseutfordringer. Dette er blant annet 

fulgt opp med en egen rådmannskonferanse om 

temaet.

Fylkesplanen vil utgjøre den overordnede strate

giske forankringen for folkehelsearbeidet i Østfold 

inn i det nye fylket Viken.

Regional plan for folkehelse
Det er utarbeidet en regional plan for folkehelse 

i Østfold med handlingsprogram. Planen ble ved

tatt av fylkestinget i september 2011, gjelder for 

12års perioden 2012–2024, og skal rulleres hvert 

fjerde år. Handlingsprogrammet ble vedtatt i juni 

2012, og gjaldt for perioden 2012–2016. Handlings

programmet er omfattende, med 30 ulike tiltak, og 

gir aktørene mulighet til å delta i tiltak som er inter

essante fra deres ståsted. Det er fokus på å motvirke 

sosial ulikhet i helse, og det er lagt vekt på tidlig 

innsats og tverrsektorielt arbeid.

I Regional planstrategi for Østfold, vedtatt av 

fylkes tinget 22. september 2016, het det at Folke

helseplanen skulle rulleres med oppstart i 2017. 

Som en følge av regionreformen ble det vedtatt en 

revidert planstrategi i september 2018, der  rullering 

av denne  regionale planen med fler ble utsatt i 

påvente av at nye felles planes skal utarbeides for 

Viken. Imidlertid ble det besluttet at det skulle 

gjennom føres en rullering av handlingsprogrammet, 

med bakgrunn i nye føringer i fylkesplanen. Dette 

gjennom føres våren 2019.

Annet relevant planarbeid
I juni 2018 ble også Regional kulturplan og Regional 

plan for fysisk aktivitet – Østfold i bevegelse, vedtatt 

etter prosesser med fokus på tverrfaglighet og bred 

medvirkning.

Regional kulturplan hadde et spesielt fokus på den 

kulturelle grunnmuren, og barn og unges mulighet 

til å oppleve og delta i kulturaktiviteter, og legger 

også flere føringer og tiltak som kan påvirke folke

helsen i positiv retning ved å stimulere til fysisk 

 aktivitet, møte plasser, deltagelse og mestring.

I Regionalplan for fysisk aktivitet blir strategier innen

for idrett, friluftsliv og folkehelse sett i sammenheng 

for å gi bedre muligheter for fysisk aktivitet i Øst

fold, og ulike  sektorer og aktørers innsats blir satt 

i sammen heng for å oppnå dette. 

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 opp

holde oss i trivelige sentrums områder og bomiljøer. 

I Bypakke Nedre Glomma samarbeider Fredrikstad 

kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkes

kommune, Bane NOR og Statens vegvesen om 

fram tidens 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, oppfølging av egne planer, 

tilskuddsmidler, rådgiving, nettverksbygging, samt 

noen prosjekter. Friluftsliv i denne sammenhengen 

inkluderer også jakt og fiske. Fylkeskommunen bidrar 

med informasjon om muligheter for friluftsliv, jakt 

og fiske i Østfold gjennom mange kanaler. Turkart 

 Østfold er en av de viktigste, men fylkes kommunen 

bidrar også til produksjon av kart,  brosjyrer og bøker. 

Profilering i media er også et viktig virkemiddel.
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Samarbeid med kommunene og frivilligheten er 

viktig for å oppnå resultater. Fylkes kommunen 

 arrangerer fellesmøter for kommuner og frivillig

heten på flere områder. Fylkeskommunen fordelte 

4 870 000 kroner i statlige friluftsmidler til tilrette

legging av frilufts områder og friluftslivsaktiviteter 

i 2018. 

I tillegg ga fylkeskommunen økonomiske bidrag 

til en rekke større og mindre pro sjekter. Disse pro

sjektene spenner fra klopper og fugleskjul til til rette

legging for å oppleve flaggermus. 

Bynettverket i Østfold
Bynettverket i Østfold ble etablert høsten 2016 og 

har fire årlige møter. De seks by kommunene Moss, 

Fredrikstad, Askim, Eidsberg, Sarpsborg og Halden 

er med i nett verket. I tillegg er også Trøgstad, Hobøl 

og Spydeberg, som blir en del av by kommunene fra 

2020 også med. Fylkesmannen i Østfold, Høgskolen 

i Østfold og Husbanken deltar også. Planseksjonen 

og folkehelseseksjonen i Østfold fylkes kommune 

sam arbeider om sekretariatsfunksjonen i nettverket. 

Bynettverket er et tverrfaglig samarbeidsforum for 

medarbeidere fra både arealplanlegging, samfunns

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.

I 2018 arrangerte bynettverket tre nettverksmøter 

i henholdsvis Moss, Rygge og Halden, samt en 

studie tur til Kristiansand kommune. 

2.2 Folkehelsearbeid i regi av 
partner skapet Østfoldhelsa

2.2.1 RØRE

Prosjekt «RØRE 6–19 Om bevegelsesglede, mat

glede og læring» med kortnavnet «RØRE» handler 

om at god helse, god fysisk form, bra mat og nok 

søvn er viktige  forutsetninger for læring.

Hovedelementet i prosjektet er en tilskuddsordning 

der skolene kan søke om støtte til egne tiltak som 

fremmer elevenes helse og livskvalitet. 

I desember 2016 fikk Østfold fylkeskommune 

26 540 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til å 

jobbe med helsefremmende skoler i Østfold. Dette 

ble starten på det fantastiske prosjekt RØRE som 

har gjort en forskjell i skolehverdagen til elevene 

i Østfold skolene. 

Østfold fylkeskommune er prosjektleder med for

ankring i Østfoldhelsa og har også  bidratt med 

 midler til finansiering av prosjektet. Alle grunnskoler 

og videre gående  skoler, til sammen 130 skoler, er 

 invitert til å delta i prosjektet. 

Hovedmålet for prosjekt RØRE er at flest mulig 

elever i Østfold fullfører hele opp læringsløpet sitt 

med best mulig resultat.

Mennesker lærer på forskjellige måter og derfor er 

 fysisk aktiv læring en positiv arbeidsmåte for mange 

av elevene som strever med å sitte i ro en hel dag. 

God ernæring og nok søvn legger grunnlaget for 

konsentrasjon. En elev som ikke har sovet godt, ikke 

har spist frokost og ikke har vært i bevegelse er ikke 

«klargjort» for en ny skoledag. 
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RØREmålene: 

• rom for å RØRE seg i alle fag

• liv og RØRE på skolene til glede og berikelse

• å tørre å RØRE ved gamle arbeidsmønstre

• å beRØRE hele lokalsamfunnet

• å la elevene RØRE i gryta selv

Hovedprosjektet startet opp 1.7.2017 og vil gå ut 

skole året 2019/2020. Det har så langt vært gjennom

ført tre tildelingsrunder hvor 16,6 millioner kroner er 

fordelt ut til 267  prosjekter på 81 skoler. I 2018 ble 

120 søknader innvilget og drøye 7 millioner kroner 

delt ut til hele 65 skoler. 

RØREambassadørene er kjernen i RØREprosjektet. 

56 skoler har fått støtte til en RØREambassadør 

som har to timer nedsatt undervisningstid per uke 

for å jobbe med prosjektet. RØREambassadøren 

skal være en pådriver, koordinator og inspirator på 

egen skole for å lykkes med å gjennomføre Røre 

ideologien på egen skole.

I tillegg er det gjennomført flere kompetanse

hevende tiltak som nettverk for helse fremmende 

skoler, folke helsekoordinatorer på videregående 

skoler, samt skolebesøk og konferanser. 

RØREprosjektet ønsket å teste ut muligheten for å 

kunne tilby gratis skolefrokost,  fortrinnsvis i form av 

havregrøt, på barne, ungdoms og videregående 

skoler i Østfold. Dette er en ny og uvanlig opp

gave for skolene. Skoleåret 2017/2018 var det 32 

 skoler som fikk støtte til lønn og utstyr for å prøve 

ut  servering av frokost på skolen én eller flere dager 

i uka. Østfold fylkeskommune og RØRE prosjektet 

gjennom førte en undersøkelse for å kartlegge 

 skolenes organisering av skolefrokosttilbudet, 

tilfreds het og andre erfaringer med tilbudet. Videre 

var det et formål å kartlegge andelen skoler som 

viderefører skole frokost satsingen, selv om tilskuddet 

fra RØRE prosjektet ikke ble videreført. 

De fleste skolene serverte havregrøt før skoledagen 

startet. Undersøkelsen som er gjort blant rektorene 

på skolene viser at 80 % av skolene fortsetter med 

tiltaket, selv om de ikke lenger får støtte fra RØRE 

prosjektet. Det vil si at de klarer å finne finansiering 

til dette innenfor egne rammer. Flere av rektorene 

svarte at de fortsatte med frokostgrøtservering fordi 

det bidrar til bedre oppstart på skoledagen, mer 

 konsentrasjon og mer fornøyde elever.

Høsten 2018 har RØRE og Høgskolen i Østfold 

kjørt et 15 studiepoengs kurs om interessebasert 

kropps øving for lærere som jobber i grunnskole eller 

videregående skole i Østfold. 21 studenter fullførte 

 kurset, og flere skoler planlegger endring i måten 

man  organiserer kroppsøvingsundervisningen.

På fylkets felles plandag 12.11.2018 deltok mer enn 

90 Østfoldlærere på fagdag om fysisk aktivitet i 

 skolen. Muligheter for bevegelsesglede, fysisk aktiv 

læring og redusert «sittetid» i skolen ble jobbet med 

og deltakerne fikk praktiske og teoretiske tips og 

ideer for fysisk aktiv læring i skolen.

Prosjektet har inngått en samarbeidsavtale med 

 forsker Kjersti Lien Holte ved Høgskolen i Øst

fold om følgeforskning og prosessevaluering av 

pro sjektet. Hun deltar i ulike prosjektaktiviteter 

som konferanser, ambassadørmøter og prosjekt

gruppemøter i tillegg til å veilede prosjektledelsen. 

I første halvdel av 2019 vil det utarbeides en midt

veis rapport. Selv om sluttdato for prosjektet er  

etter endt vårsemester i 2020 jobbes det også for 

å se på hvordan man kan videreføre prosjektet inn 

i den nye fylkeskommunen Viken.

2.2.2  Sosiale ulikheter i helse

Fagråd
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. 

Tids rammen for prosjektet var desember 2010 – 

 desember 2012. Ekspertgruppa skal gi faglige råd, 

være ressursgruppe for fylkets folkehelsearbeidere 
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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 ble 

ekspertgruppa lagt til HiØ og ledes derfra. 

Ekspertgruppa på sosiale ulikheter i helse skal 

settes sammen slik at den representerer en stadig 

opp datert faglig kompetanse innen problemfeltet. 

Ekspertgruppa består av 5 personer, 3 fra HiØ og 

2 eksterne fagpersoner. Medlemmene oppnevnes 

av rektor for ett år av gangen. 

Fra årsskiftet 2018 har HiØ oppnevnt ny leder av 

ekspert gruppa, Kjersti Lien Holte, førsteamanu

ensis ved HiØ. Gruppas øvrige medlemmer ble 

reoppnevnt, og består av Annett Arntzen, professor 

ved Høgskolen i SørøstNorge, Camilla Ihlebæk, 

 professor ved NMBU/HiØ, og Jo Ese, Høgskole

lektor ved HiØ. Fra mai 2018 har rektor oppnevnt 

Bengt Morten Wenstøb, høgskolelektor ved HiØ, 

som gruppas femte medlem. Folkehelsesjefen i 

fylkes kommunen har ansvar for sekretariatet. Videre 

er det besluttet at ekspertgruppa skifter navn til 

«Fagråd på sosiale ulikheter i Østfold».

Det er lagt opp til 3–4 årlige møter. I 2018 ble det 

avholdt 4 møter. Av saker som er behandlet nevnes 

her: Skoler som nærmiljøarena, Kompetansebygging 

i de nye kommunene (Moss og Indre Østfold), Helse

oversikt/Ung Data/Helsestatus, prosjekt Mestring og 

mening, Frivillighet, Områdesatsing i mellomstore 

byer og rådgivning overfor kommuner i spørsmål 

knyttet til sosial ulikhet.

Fagråd sosiale ulikheter

Annett Arntzen

Kjersti Lien Holte Bengt Morten Wenstøb

Jo EseCamilla Ihlebæk
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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 med et stort spenn i levekårsut

fordringer – med både utsatte og mindre utsatte 

levekårssoner. Prosjektet inkluderer også en tilsva

rende helse stasjon som tilbyr ordinær oppfølging av 

familiene og som skal brukes til å sammenligne med 

familiene som deltar i Grytidlig innsats. 

Rekrutteringen av familiene som skal delta i pro

sjektet ble gjennomført i 2016. Det er foretatt hjem

mebesøk og gjennomført kurskvelder for familiene 

som deltar i prosjektet. 

Foreldreveiledningen og kurskveldene har hatt 

fokus på samspill med barnet, parrelasjon, søvn og 

regu lering. På temakveld 2 har det vært foreldre

veiledning om temaene: ‘Hva slags forelder ønsker 

du å være? Hvordan få det til?’, ‘Småbarnsforeldre 

har mange utfordringer. Vi hjelper hverandre’ og 

‘Trassalderen kommer snart! Vær forberedt’.

Helsesøstrene som gjennomfører 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. 

Erfaringer så langt viser at nesten alle familiene 

ønsker å få ekstra hjemmebesøk og at de opplever 

hjemmebesøket som verdifullt. Helsesøstrene opp

lever at de har oppdaget sårbare familier som ellers 

ikke ville vært oppdaget så raskt. Prosjektet har vart 

ut 2018 og sluttrapporten kommer i 2019. 

2.2.3 Mestring og mening i Østfold

Østfold deltar i den nasjonale satsingen for å 

fremme god psykisk helse for barn og unge. 

 Program for folkehelsearbeid i kommunene er en 

tiårig satsing som Helse og omsorgsdepartementet 

har etablert i samarbeid med Kommunenes Sentral

forbund, 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 

kunnskaps  basert utvikling og spredning av tiltak for 

å styrke barn og unges trygghet, mestring og bruk 

av egne ressurser. 

Østfold søkte og ble med som ett av fem fylker 

fra 2017. Alle kommuner ble invitert til å søke om 

tilskudd til tiltak som skal øke robustheten og 

motstands kraften blant barn og unge. Tiltakene skal 

være  universelle dvs. rettet mot bredden av barn og 

unge og det er viktig med fokus på positive faktorer. 

Psykisk helse handler like mye om glede, humor 

og kjærlighet som det å mestre livsbelastninger og 

utfordringer. 

Til sammen er det planlagt å dele ut totalt 

35  millioner kroner i Østfold fordelt på seks år. 

Østfold har hatt to søknadsrunder. En i 2017 og en 

i 2018. I andre søknadsrunde ønsket vi i Østfold å 

satse på skolen som nærmiljøarena. Det ble derfor 

oppmuntret spesielt til å søke med prosjekter som 

har som mål at barna og lokalmiljøet sammen kan 

skape inkluderende skoler, med aktiviteter som er for 

alle. Vi ønsket også å satse på prosjekter som gir økt 

sam arbeid mellom kommunene og prosjekteiere og 

satse på tiltak som øker robustheten og motstands

kraften slik at flere barn og unge opplever mestring, 

mening og tilhørighet. Det ble delt ut til sammen 

9 666 000 kroner i 2018.
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Programmet i Østfold har til sammen 15 prosjekter 

som grovt kan deles inn etter  følgende tematikk:

Tverrfaglig samarbeid for å styrke barn og unge
Eidsberg: Trygge voksne og robuste barn 

Hvaler: Folkehelsesøster 

Fredrikstad: Foreldrekompasset 

Fredrikstad: Drømmefritid

Skolen som nærmiljøarena 
Moss: Fellesskapet 

Sarpsborg: Sammen skaper vi det gode hjemstedet 

Halden: Mestring, mening og trivsel på Låby 

ØFK: Ny arena – Mysen VGS Livsmestring 

Livsmestring 
Askim: Robust ungdom 

Rakkestad: Livsmestring i skolen 

Østfold: Tankekraft – et livsmestringsprogram i de 

videregående skolene 

Fredrikstad: Mestring og mening på Fredrik II VGS 

Hobøl: Kjennskap

Møteplasser og fritidsarenaer 
Trøgstad: Trygt nærmiljø og trygg ungdom 

Fredrikstad: ABCD for barn og ungdom

2.2.4 Inspirias folkehelsearbeid

INSPIRIA er ikke bare et vitensenter innenfor mate

matikk, naturvitenskap og teknologi. INSPIRIA er et 

av få norske vitensentere med helse som tema og 

skal være et kompetansesenter innen denne tema

tikken. I dag leverer INSPIRIA skoleprogrammer til 

elever og lærere ved grunntrinn og videregående 

skoler i Østfold. Østfold fylkeskommune, Sarpsborg 

kommune og INSPIRIA har en samarbeidsavtale der 

INSPIRIAs arbeid aktivt skal bidra til å nå folkehelse

målsetningen i fylket og kommunen. Den gjeldende 

avtalen går ut 2019. 

INSPIRIA har et eget helseteam bestående av tre 

engasjerte formidlere og vitensenteret praktiserer 

«helse i alt». 

I 2018 har INSPIRIA satt i gang en helt ny helse

leverings avtale for 7. trinnselevene i Sarpsborg, fått 

helt ny aktivitetsutstilling, hatt en storslått markering 

av verdensdagen for psykisk helse, utviklet elsykkel

program for 10. trinn, det svenske helsoeventyret 

og kreftforeningen har vært på studiebesøk for sam

arbeid, ekstrakurs for BUA og de har utviklet et helt 

nytt konsept: SøvnBoost, bare for å nevne noe. 

Skoleprogrammene
INSPIRIA har gitt tilbud innen 12 helseprogrammer 

i 2018. Tilsammen har 7050 elever fordelt på 277 

 klasser benyttet seg av helseprogrammene. Dette 

er en markant økning fra foregående år. Det har 

vært noen færre barneskoleklasser som har valgt 

helseprogram dette året, men det kan forklares 

delvis ved færre klasser per årstrinn, samt at det har 

vært  lansert et nytt og veldig populært program om 

koding som mange har valgt siden dette er et nytt 

fokusområde for skolene. 

I starten av 2017 inngikk INSPIRIA en avtale med 

alle rektorene på de videregående skolene, samt 

fylkesdirektør for utdanning i fylkeskommunen en 

avtale om å øke leveransen mot videregående 

 skoler. 2018 var det første hele året med denne 

avtalen og det resulterte i at hele 113 klasser hadde 

helse programmet «Nåtidens jeg og fremtidens mat» 

– det er en tredobling av antall klasser fra de videre

gående  skolene sammenliknet med 2016. 

I løpet av 2018 har alle helseprogrammene blitt 

 evaluert, revidert og fornyet. De er sett opp mot 

kompetansemål, retningslinjer, oppdatert forskning 

og behov/utvikling i samfunnet. 

I 2018 har INSPIRIA gjennomført et omfattende 

arbeide for å kvalitetssikre evalueringssystemene 

de bruker for elever og lærere – dette for å kunne 

bruke dataene enda mer effektivt til egen kvalitets

forbedring. Jevnt over viser evalueringene veldig 

positive resultater for vitensenteret. 

INSPIRIA har åpent for lærerkurs etter forespørsel og 

de retter også helselæring mot lærerstudentene. Et 

Østfoldhelsa årsrapport 2018 29





samarbeid med lærerutdanningen ved Høgskolen 

i Østfold og lektorutdanningen ved NMBU gjør at 

senteret hvert år har ca. 20 studenter på praksisplass 

der det gis spesifikt påfyll i helseundervisning.

INSPIRIAS kompetansenettverk av sosialfaglige 

rådgivere og helsesøstre har høstet positive tilba

kemeldinger. I 2018 ble det i tillegg til samlinger for 

dette nettverket også holdt samlinger for et utvidet 

nettverk med miljøarbeiderne og helsekoordinato

rer. Hele 130 engasjerte lærere, helsesøstre, ledere, 

sosialfaglige rådgivere og mange flere fra hele 15 

forskjellige profesjoner innen folkehelsearbeidet har 

vært samlet. Professor Arne Holte har hatt innlegg 

om barn og unges psykiske helse, Mattis Øhra fra 

Høgskolen i Vestfold har snakket om ungdom i selv

realiseringens tid og Ingvild Lien fremførte forestillin

gen «Superhappy på 50 minutter».

10. oktober markerte Inspiria, i samarbeid med 

Østfold fylkeskommune og Sarpsborg kommune 

verdensdagen for psykisk helse med en storslått 

«Vær raus»dag på Sarpsborg stadion. Et tettpakket 

program ble skreddersydd for 1200 elever i videre

gående skole. Tilbakemeldingene fra elevene var at 

dette var en svært meningsfull dag som starter vik

tige tankeprosesser. 

Videre har Inspiria fått støtte av Østfold fylkeskom

mune til frivillighetsprosjektet UngrØst som sparkes 

i gang i 2019. Nærmere beskrivelse av dette under 

kapittelet Frivillighet. 

2.2.5 Folkehelsearbeid i regi av Østfold 
 Idrettskrets

Idrettslagene tilrettelegger for fysisk aktivitet, 

noe som gir god helse og trivsel. Idrettslagenes 

aktivitets tilbud er således et viktig samfunnsbidrag 

til god folke helse. 

Barn og unge har stor mulighet for å drive idrett i 

Østfold, men fattigdom, manglende kulturforståelse 

eller fysiske og psykiske utfordringer er for mange 

et hinder for deltagelse i idretten. Østfold Idrett

skrets (ØIK) har utarbeidet en ny strategiplan som 

er  gjeldende fra 2018 der det legges særlig vekt på 

arbeidet for å  minske disse utfordringene og bar

rierene. Idretts kretsen ønsker å lete etter løsninger 

med flere  aktører i samfunnet og skape sektorover

gripende møte plasser. 

ØIK tok initiativ til et møte i september på  Quality 

Brennemoen, hvor Idrettsrådet (IR), kommune, folke

helsa, NAV m.fI deltok. Temaet var proble matikken 

knyttet til økonomiske barrierer i idretten og hvordan 

man i fellesskap kunne finne gode  løsninger, samt 

samarbeid på tvers.

Videre har Østfold Idrettskrets støttet 12 idretts

lag med midler (10 000 kroner) for oppstart av 

utstyrspool i sin klubb/IL. Utstyrspoolen skal kunne 

både gi ut og låne ut utstyr, samt legge til rette for 

bytte av utstyr, slik at det blir enklere for flere å delta.

Young Mentor er et prosjekt på 9 barneskoler i Moss 

hvor Østfold Idrettskrets holder et dagskurs med 

 aktivitet og tips til øvelser for lærere og elever. Dette 

skal bidra til mer aktivitet i skolehverdagen.

Gjennom prosjektet og samarbeidet «Full rulle» har 

Frederik II vgs i Fredrikstad hatt sine 141 elever (vg 1 

og vg 2) ute i skole og SFO og har til sammen aktivi

sert ca. 1 300 barn. St.Olav har hatt sine 56 elever (vg 

3) ute og aktivisert 115 SFObarn i 2018.

Østfold og Akershus deler på en parakonsulent, som 

har kontor i Akershus idrettskrets. Parakonsulenten 

informerer og hjelper Idrettslag ved opprettelse av 

tilbud, samt veileder aktuelle utøvere inn i rett klubb 

eller idrett. Det er avholdt en temakveld ved idret

tens hus, hvor idrettslag som enten tenkte å opp

rette tilbud, var i startfasen av opprettelse eller har 

etablert tilbud var velkomne.

Paraidrettsdagen er et samarbeid mellom Øst

fold idrettskrets, Norges idrettsforbund, Kalnes 

vgs idrettsfag og NAV hjelpemiddelsentralen. 

Paraidrettsdagen er en arena hvor idretter kan vise 
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frem sine tilbud og barn og unge kan få teste ut 

aktiviteter i trygge og tilrettelagte omgivelser. 140 

deltakere fra hele fylket deltok den 27. september 

i Kalneshallen.

Sportsskolen er Østfold Idrettskrets eget initiativ. 

Det er et samarbeid mellom Østfold idrettskrets, 

Norges idrettsforbund, Kalnes vgs idrettsfag og NAV 

hjelpemiddelsentralen. Sportsskolen er et tilrettelagt 

tilbud for barn og unge med ulike funksjonsnedset

telser. 35 deltakere fra hele Østfold deltok i 2018 fra 

mandag til torsdag første uken av sommerferien.

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/ 

ostfoldidrettskrets/kalender/sportsskolen2019/

Aktiv på dagtid
Østfold fylkeskommune deltar i Østfold idrettskrets 

sitt tiltak «Aktiv på dagtid», et fysisk aktivitetstiltak 

rettet mot personer som har falt utenfor arbeidslivet. 

Fylkeskommunen sitter i styringsgruppen for tiltaket 

sammen med andre sentrale aktører.

I 2018 støttet Østfold fylkeskommune tiltaket med 

200 000 kroner pr år. Aktiv på Dagtid var i 2018 

inne i sitt 11. driftsår. Satsingen inngår som en del 

av Østfold helsa, der Østfold Idrettskrets også er 

partner. Alle kommunene i Østfold, med unntak av 

Rakkestad og Rømskog, var i 2018 tilknyttet Aktiv 

på dagtid. I tillegg deltok NAV Arbeidslivssenter 

 Østfold og  Norges Idrettsforbund i tiltaket.

I 2018 har til sammen 1964 personer deltatt i Aktiv 

på dagtid sine tilbud, noe som er en oppgang fra 

1860 personer i foregående år og 1814 i 2017. 48 % 

av deltakerne i 2018 var nye deltakere og deltakerne 

fordelte seg på 65 nasjonaliteter. Den prosentvise 

fordelingen på kjønn var 35 % menn og 65 % kvinner, 

og gjennomsnittsalderen var 53 år.

Aktiv på Dagtid hadde i 2018 183 dager med 

aktivitets tilbud. Aktiv på dagtid er et tilbud som 

fremdeles er godt mottatt av brukerne. Cirka halv

parten av deltagerne i 2018 var ikke medlemmer året 

før. Det kan være en indikasjon på at mange av de 

som er med  returnerer til arbeidslivet. Aktiv på dag

tid har utformet ny plan for perioden 2019–2022.

2.2.6 Folkehelsearbeid i regi av Høgskolen 
i Østfold

Høgskolen i Østfold (HiØ) har blitt en sterk sam

arbeidspartner for Østfoldhelsa når det kommer til 

folkehelsearbeidet i Østfold. Høgskolen i Østfold 

praktiserer «helse i alt» og det jobbes fortsatt med 

å styrke det institusjonelle fokuset på folkehelse

arbeidet og å bedre synergieffektene mellom 

avdelinger og  eksterne samarbeidsparter. HiØ har 

nå utviklet nye websider og skal der synliggjøre 

folke helsearbeidet i større grad enn i dag.

HiØ har inngått en samarbeidsavtale med Østfold

museene (ØM) der målet er å styrke forsknings og 

formidlingssamarbeid mellom partene. HiØ og ØM 

vil spesielt styrke samarbeidet knyttet til folkehelse, 

og ØM inngår nå som partner i HiØ’s folkehelse

nettverk.

Fylkeskommunens planseksjon har støttet Østfold 

museene med 150 000 kroner til et forprosjekt kalt 

«Hvordan blir man noe?» hvor HiØ er en sentral 

samarbeidspartner. Prosjektet tar utgangspunkt i at 

Østfold har en høyere andel unge mennesker som 

faller ut av skole og arbeidsliv enn andre fylker. Med 

utgangspunkt i denne situasjonen ønsker museene 

å starte opp et tiårig dokumentasjons, forsknings 

og formidlingsprosjekt. De vil følge en gruppe ung

dommer over ti år og dokumentere og formidle 

deres opplevelser ved de veiskillene som former 

dem i valget av deres fremtidige arbeidsliv.

Høgskolen i Østfold er ansvarlig for følgeforskning 

i prosjektet: «Helsefremmende lokalsamfunn». En 

treårig forskerstilling er tilknyttet prosjektet frem til 

2020.

Høgskolen i Østfold deltar i Bynettverket i Østfold 

som arbeider for å håndtere levekårsutfordringer. 

Høg skolen i Østfold starter høsten 2019 et nytt 
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 studium på 30 studiepoeng. i folkehelse og by 

utvikling som skal tilbys gjennom HiØ Videre. Kurset 

er et resultat av samarbeidet med Østfoldhelsa.

Det samarbeides om hvordan Østfoldsamfunnet 

i fellesskap kan håndtere samfunns floker. Det ble 

gjennomført et tre dagerseminar om dette for 

folkehelse koordinatorer og kommunale toppledere 

høsten 2018 med 50 deltagere.

Det er inngått en samarbeidsavtale mellom NMBU, 

Østfold fylkeskommune og Høgskolen i Østfold 

om forskning innen folkehelsefeltet. De to partene 

samarbeider om forskning på europeiske folkehelse

partnerskap mellom regioner og akademiske institu

sjoner sammen med Verdens Helseorganisasjon. 

Resultatene presenteres første halvår 2019. Det sam

arbeides også om forskning på tematikken «skoler 

som nærmiljøarenaer». 

Østfold fylkeskommune og Høgskolen i Østfold 

samarbeider om forskning på inntektssystemet 

og hvordan dette indirekte innvirker på sosialt 

 betingede helseforskjeller. 

I løpet av 2019 skal HiØ lage en utredning om 

befolkningsutvikling og boligmasse i Østfold, og 

hvordan dette påvirker folkehelsen. Utredningen er 

en opp følging av både fylkesplanarbeidet i Østfold 

fylkeskommune og Bynettverket i Østfold, og vil 

kunne gi kunnskap om forhold i Østfold inn i plan

arbeidet for Viken.

I samarbeid med NAV Østfold, er det etablert et 

forskningsprogram som ved hjelp av master studenter 

utreder ulike perspektiver knyttet til problem stillinger 

relatert til folkehelse og arbeidsliv. Så langt er syv 

masteroppgaver under produksjon eller ferdigstilt. 

Høgskolen i Østfold, leder et fagråd om sosiale 

 ulikheter i helse der Østfold fylkes kommune har 

sekre tariats  funksjonen.

På bestilling fra Fredrikstad kommune og Østfold 

fylkes kommune samarbeider Høgskolen i Østfold 

og OsloMet om en kunnskapsoppsummering om 

 erfaringer med områdeløft i norske kommuner.

Østfold fylkeskommune og kommunene i Østfold 

samarbeider om helsefremmende barnehager og 

grunnskoler. Ressurser fra Høgskolen deltar med 

fagkompetanse knyttet til aktiv læring, bevegelses

glede i natur og mobilisering for folkehelsearbeid 

i barnehage og skole, inneværende skoleår. 

Høgskolen har utviklet og gjennomført et kurs 

(15 studie poeng) om interessebasert kroppsøving. 

En viktig målgruppe er kroppsøvingslærere og opp

læringen er ment å bidra til at flere elever skal bli 

mer fornøyd med kroppsøvingsundervisningen sin. 

HiØ har gjennomført en evaluering av Østfoldhelsa 

for perioden 2011–2018 (se eget avsnitt).

Høgskolen i Østfold er en sentral bidragsyter ved 

konferanser i regi av Østfold fylkeskommune og 

Østfoldhelsa hvor de bidrar til å heve den faglige 

kvaliteten.

Østfold har mottatt 35 millioner kroner fra Helse

direktoratet til et nytt folkehelseprogram om rus 

og psykisk helse. Deler av dette brukes på en 

støttefunksjon i forhold til kompetanseutvikling, 

rådgivning og evaluering ved hjelp av forsker Trond 

Heitmann ved HiØ. Han følger programmet i fire år 

i 25 % stilling. 

2.2.7 Frivillighet

Frivilligsentralene i Østfold 
Østfold har 19 frivilligsentraler som fungerer som 

knutepunkt for frivillig arbeid i lokalsamfunnene og 

knytter mennesker, lag og organisasjoner sammen. 

Alle frivilligsentralene er partnere i Østfoldhelsa og 

har et stort fokus på helsefremmende aktiviteter i 

 arbeidet. Aktivitetene er åpne for alle og sentralene 

gir rom for at enkeltmennesker kan danne nettverk 

og bidra med sitt engasjement i lokalsamfunnet. 
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Frivilligsentralene i fylket eies og drives forskjellig 

og har ulike lokaliteter. I tillegg utformes aktiviteten 

ved sentralene etter hvilke frivillige som er knyttet 

til  sentralen og behovene i lokalsamfunnet. Derfor 

er det et stort mangfold av aktiviteter ved frivillig

sentralene i Østfold. 

Frivilligsentralene kan være gode arenaer for 

folke helse. Det er et mangfold av unike og lett til

gjengelige møteplasser med aktiviteter på tvers av 

generasjoner og sosiale likheter. Det finnes strikke

kafé, kvinne grupper, språkkafé, parsellhager og 

mat lagingsklubber. Aktivitetsnivået er også høyt 

i tilbudene med fysisk aktivitet, som svømmekurs 

og sykling uten alder. 

Leksehjelp
Mange av frivilligsentralene har ulike former for 

lekse verksteder eller tilbud om leksehjelp. Både 

ungdom og voksne frivillige bidrar som lekse

hjelpere og disse arenaene fremmer mestring 

og læring der mennesker møter mennesker. 

Innsats for andre
Flere frivilligsentraler samarbeider med ungdoms

skolene i valgfaget innsats for andre. Faget er en 

flott mulighet til å introdusere frivillig arbeid og vise 

betydningen av frivillig innsats i samfunnet. Ung

dommene gjør en ukentlig frivillig innsats til glede 

for mange, blant annet bidrar de for eksempel med 

hårstell, høytlesning fra avisen og bingo på alders

hjemmet.

Østfolds fineste tursti 2018
En gruppe bestående av 15–20 pensjonister knyttet 

til Sarpsborg Øst Frivilligsentral har i løpet av de 

siste fem årene møttes to ganger i uka på en strand 

og lagt ned anslagsvis 15 000 dugnadstimer. Det 

resulterte i prisen «Østfolds fineste tursti» og en 

plass i den nasjonale finalen. 

UngFrivillig 
UngFrivillig er en kampanje for å få ungdom fra 

15 år og oppover til å engasjere seg i frivillig arbeid. 

Prosjektet startet opp i 2013 og målet er å bidra til 

økt engasjement blant unge i eget lokal samfunn. 

De unges gis anledning til å engasjere seg i frivillig 

arbeid i nærmiljøet gjennom Fredrikstads frivil

ligsentraler. Ordningen er støttet av Østfoldhelsa 

og kampanjen har sin egen Facebookside der 

det er mulighet til å melde seg på for å bidra på 

førjuls arrangement for eldre, som leksehjelper for 

minoritets språklige barn eller besøksvenn. Det er 

også mulig å hjelpe til under lokale arrangementer 

som Månefestivalen, Tall Ships Races og Barnas 

verdens dager, for å nevne noe. 

Home-Start familiekontakten
HomeStart familiekontakten (HSF) er et famile

støtte program, hvor frivillige besøker småbarns

familier med minst et barn under skolealder 2–4 

timer én gang i uken i seks måneder. Idéen bak HSF 

er at  familien har behov for en likeverdig person, 

som selv har foreldre erfaring og som de kan dele 

sorger og gleder med. Det er familiene selv som 

definerer hva de trenger støtte til.

I Østfold har HSF seks avdelingskontor som dekker 

åtte kommuner.

HSF er en viktig aktør i folkehelsearbeidet, hvor 

sosial rettferdighet og livskvalitet for alle er et asv 

delmålene. I en sårbar fase av livet kan det å få 

besøk av et medmenneske med et lyttende øre, et 

varmt hjerte og en 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 for den som mottar en hjelpende 

hånd. 

UngrØst
Høsten 2018 ble det besluttet at INSPIRIA Science 

senter fikk støtte til prosjektet UngrØst. Totalt får 

vitensenteret 1,6 millioner til å blant annet starte en 

egen mediekanal for og med ungdom. UngrØst skal 

driftes av ungdom og produsere saker på sosiale 

medier. Ungdomsredaksjonen skal selv bestemme 

hvilke saker som skal publiseres. Det legges opp til 

ukentlige sendinger. Kanalen vil samtidig bære preg 

av å være en fritidsklubb. I tillegg skal INSPIRIA også 
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utvikle skoleprogrammer som oppfordrer elever 

til å engasjere seg i frivillighet. 

Dette er en storsatsning på frivillighet, medborger

skap og demokratiutvikling og en  direkte oppfølging 

av nye, nasjonale læreplaner. Prosjektet er rettet mot 

ungdom fra 16–19 år og allerede høsten 2019 skal 

 kanalen være operativ med valgsendinger inn mot 

kommunestyre og fylkestingsvalget. 

Skoler som nærmiljøarenaer, 
frivillighetskoordinatorer og konferanser
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 

skolemiljø og økt samarbeid med lokal frivillighet. 

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 

– Glemmen akropark. Gymsalen har nå blitt en 

ny møte plass for ungdom i nærmiljøet, og hadde 

sammen med et utendørs parkouranlegg, offisiell 

åpning i september 2018.

Det arrangeres kurs i forskjellige aktiviteter ( parkour, 

akrobatikk, dans), etableres et makerspace og 

 etablering av leksehjelp for alle elever på videre

gående skole i Fredrikstad som et samarbeid 

 mellom Glemmen videregående skole, Café Hanco, 

Enter og Fredrikstad frivilligsentral. 

I samarbeid med NAV har Glemmen fått opprettet 

en stilling som er knyttet til akro parken. Dette har 

vært avgjørende for å opprettholde aktivitet i salen. 

Ungdommene som bruker området har stiftet en 

egen frivillig forening. 

Café Hanco
Café Hanco er en fleksibel opplæringsarena for 

videregående opplæring, og er  organisatorisk 

en del av Glemmen videregående skole. Elevene 

som går på Hanco får mye praktisk opplæring, 

hvilket blant annet innebærer å drifte en kafé. 

Café Hanco har kvelds åpent hver torsdag. De fikk 

i 2018 midler til å dekke deler av en stilling som 

 fri villighetskoordinator. Mat og leksehjelp har blitt 

arrangert flere ganger i 2018, og  elevene som har 

deltatt kommer fra videregående skoler i Fredrikstad 

og Sarpsborg. Café Hanco har i tillegg gjennomført 

tre kunstutstillinger med elever, og sam arbeidet 

med Ung frivillig i Fredrikstad om promotering av 

frivillig innsats under Barnas Verdensdager. 

Frivillighetskoordinator har bidratt til å knytte 

 kontakter utad, blant annet med Fredrikstad kom

mune og DNT Nedre Glomma for å samarbeide om 

flere fritids aktiviteter for unge. Café Hanco har også 

inngått samarbeid med Lions og Kråkerøy jakt og 

fiskeforening. 

Cafe Hanco skal videre satse på å utvide kaféens 

åpningstider ytterligere, så den kan fungere som en 

fritids arena for enda flere ungdommer i Fredrikstad 

og omegn. 

Delprosjekt Kirkeparken videregående skole
Kirkeparken videregående skole har jobbet med 

fire tiltak under fanen skolen som nærmiljøarena, 

og tilrette legger for at eksterne frivillige aktører 

kan ta i bruk skolen.

De har særlig satset på å tilby elever et etter 

skoletidtilbud, noe som er åpent for alle. Gymsal 

og trimrom åpnes for fri bruk to dager i uken. Det 

har vært et populært tilbud. Skolen har kjøpt inn 

flere bordtennisbord, til bruk i friminuttene på skolen 

i tillegg til en airtrackmatte. Dette er også veldig 

populært blant elever som i større grad enn før er 

aktivisert i friminuttene. 

Kirkens bymisjon i Moss skal i gang med et  prosjekt 

som skal rekruttere ungdom til frivillighet i til

knytning til Skattekammeret i Moss sentrum, for 

å skape flere aktivitetstilbud. Dette bør sees i 

sammen heng med Kirkeparken videregående skole, 
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som kan tilby gode lokaler til aktiviteter for barn 

og unge i sentrum av Moss. 

Delprosjekt Halden videregående skole
Halden kommune har i samarbeid med Halden 

videre gående skole mottatt støtte til en frivillighets

koordinator 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  fritids aktiviteter, 

inkludert frivillig innsats. 

• Gjennomføre en omfattende kartlegging 

av  elevenes deltakelse i lag og foreninger.

De har holdt en kickoff for å samle inn forslag til 

aktiviteter og flere aktiviteter er igangsatt etter kart

legging av ønsker: Svømmetrening for flyktninger, 

sammen på tvers, som er turer med elever, og frivillig 

arbeid ved eldresenter. Prosjektet jobber sammen 

med andre prosjekter, som RØRE, prosjekt på Låby 

skole og fylkesmannens velferdspilot for å skape et 

helhetlig tilbud til flere unge i Halden. 

Mestring og mening – Mysen videregående 
som nærmiljøarena
Gjennom kommuneprogrammet mestring og 

 mening, som er beskrevet tidligere, ble Mysen 

videre gående skole tildelt midler til å starte et pro

sjekt for å utvikle skolen som en nærmiljøarena i 

perioden 2019–2022. Prosjektet skal gi elevene en 

arena hvor de fysisk møtes rundt en mengde ulike 

aktiviteter. Oppstartstilbudet er utarbeidet i samsvar 

med elevene selv, gjennom en spørreundersøkelse. 

Aktivitetene skal være levende og styrt av ønskene 

elvene til enhver tid har. 

Målsettingen med tiltaket er å gi ungdom en møte

plass med et positivt fokus, hvor interesser utover 

det de finner i organisert idrett o.l. kan dyrkes. Til

taket skal gi sosial tilhørighet, struktur og forbilder 

i en del av livet som mange opplever som kaotisk.

Konferanser
I april 2018 arrangerte Østfold fylkeskommune og 

Østfoldhelsa en konferanse om skoler som nærmiljø

arenaer i Fredrikstad: «Mestring og mening – skolen 

som nærmiljøarenakonferanse» 

Målet var å dele lokale erfaringer fra Østfold og 

for å få inspirasjon fra en av de skolene i landet som 

har kommet langt i å utvikle skoler som en aktiv nær

miljø arena, nemlig Ny Krohnborg skole i  Bergen. I 

tillegg bidro fagmiljøet på både Høg skolen i  Østfold 

og NMBU med å sette tematikken inn i  teoretiske 

rammer. Det var tilsammen 130 deltakere på 

 konferansen. 

Fredrikstad kommune, Inspiria, Høgskolen i Østfold, 

VOFO, Frivilligsentralene i Østfold, Østfold fylkes

kommune og Østfoldhelsa var medarrangører av 

konferansen. 

Bowls
Bowls er en Boccialiknende balltrilleaktivitet, med 

røtter tilbake til England. Det er et spill som alle 

kan spille, også om du har funksjonshemminger. 

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. 4 år siden 

ble  aktiviteten tatt til Norge og gjennom midler 

fra Helse direktoratet, Østfold Fylkeskommune og 

prosjektet Friske seniorer i Østfold ble  aktiviteten 

spredd utover hele Østfold. I dag spiller over 

300 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 bowls kaféer er det også i mange kommuner 

opprettet bowls klubber, som inngår i organisasjons

strukturen til Bowls Norge. Det er registrert 

15  klubber  knyttet til Norges Carpet Bowls Forbund, 

hvorav 12 i  Østfold.
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2.2.8 Helsefremmende lokalsamfunn

Østfold er ett av åtte fylker som har deltatt i pro

sjektet: «Kartlegging og utviklingsarbeid om nær

miljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse». 

Målet med prosjektet har vært å få mer kunnskap om 

hva som gjør at innbyggerne trives i lokalsamfunnet 

sitt, gjennom testing av nye medvirkningsmetoder. 

Prosjektet har vært treårig og startet opp i 2016. 

I Østfold har satsningen fått navnet Helse 

fremmende lokalsamfunn. Østfold fylkeskommune 

har deltatt i samarbeid med prosjektkommunene 

 Trøgstad,  Fredrikstad, Sarpsborg og Marker, i tillegg 

har  Høgskolen i Østfold fulgt prosjektet. Styret i 

 Østfoldhelsa er styrings gruppe for prosjektet. 

De fire kommunene har testet kvalitative metoder 

og fått ny kunnskap som kan brukes inn i helse

oversikten og i kommunens planarbeid. Østfold 

kommunene har deltatt på nasjonale samlinger 

i regi av Helse direktoratet og i andre fora, med 

ulike  foredrag og innlegg fra det lokale arbeidet. 

Trøgstad har drevet et omfattende medvirknings

arbeid for å engasjere lokalbefolkningen i prosessen 

med å utvikle torget fra en parkeringsplass 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 kartlegging av 

hva ungdommene mener er viktige trivselsfaktorer. 

De har tatt i bruk ulike metoder, blant annet dialog

kafe i stor skala, bruk av kamera for at ung dommene 

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 satsningsområdene. Med borger

middag, barnetråkk og digital historiefortelling 

er eksempler på metoder som er testet. Begge 

kommunene har prøv ut Asset Based Community 

Development (ABCD) i 2018. ABCD tar utgangs

punkt 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 kart legges gjennom anerkjennende sam

taler 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 sam arbeider med hverandre, og 

 Høgskolen i Østfold som er tett koblet på med 

 veiledning og oppfølging. 

Prosjektet evalueres på tre nivåer: kommune, fylkes

kommune og nasjonalt. Høgskolen i Volda har fått 

i oppdrag å ta hånd om evalueringen på nasjonalt 

nivå og har publisert to rapporter hittil. Den tredje 

og siste kommer i 2019. Høgskolen i Østfold, som 

har fått ansvar for lokal evaluering, i tillegg til nevnte 

oppfølging og veiledning av prosjektkommunene i 

samarbeid med fylkeskommunen, vil de komme med 

en sluttrapport i løpet av 2019. 

Som en del av avslutningen av prosjektet har by

kommunene Fredrikstad og Sarpsborg laget planer 

for å videreføre en del av innholdet i prosjektene 

sine. Fredrikstad har blant annet laget rutiner for 

hvordan kommunen kan kopiere metodikken fra 

prosjektene i nærmiljøprosjektet til andre områder 

av byen. Høgskolen i Østfold utvikler en rutine for 

hvordan dette kan gjøres.

I Sarpsborg blir ett av prosjektene fra nærmiljø

prosjektet videreført inn i det nasjonale programmet 

for folkehelsearbeid. Høgskolens representant i 

nærmiljøprosjektet har derfor brukt noe tid sammen 

med kommunen og fylkeskommunen på å overføre 

kunnskap til høgskolens representant i program for 

folkehelsearbeid. 
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Avslutningskonferanse i Stavanger
Kommunene, Høgskolen i Østfold og fylkes

kommunen brukte en del tid høsten 2018 på 

å sammenstille og forberede presentasjoner til 

 av slutningskonferansen for nærmiljøprosjektet i 

Stavanger i november. Det lå mye læring og mulig

het for refleksjoner i å jobbe med presentasjonene. 

Østfold var ansvarlige for en sesjon og holdt tre ulike 

innlegg på konferansen. Høgskolens representant 

var medforfatter på alle tre. 

Nytt studie ved Høgskolen i Østfold
Som et resultat av samarbeidet med prosjekt

kommunene har Høgskolen i Østfold satt i gang en 

ny videreutdanning i byutvikling og folkehelse fra og 

med høsten 2019. Studiet skal blant annet handle 

om hvordan sosiale strukturer påvirker og påvirkes 

av fysiske strukturer. Det vil legges vekt på hvordan 

byutviklingsprosesser kan brukes målrettet for å 

påvirke folkehelsen i et lokalmiljø, en by eller et tett

sted eller en region. Studiet er relevant for  personer 

som jobber med folkehelse, planlegging, samfunns

utvikling eller områdeutvikling i brede deler av 

offentlig og privat sektor. 

2.2.9 Forsterket kommunikasjonsarbeid

Østfoldhelsa driver mye utadrettet virksomhet og 

har i 2018 styrket kommunikasjons arbeidet. Det har 

vi gjort fordi vi har troen på å utvikle folkehelse

kommunikasjon som et strategisk folkehelseverktøy 

for å nå folkehelsepolitiske målsettinger i fylkes

planen og regional folkehelseplan. Ny teknologi gir 

oss også nye muligheter og de ønsker vi å  benytte 

oss av. Én stilling i folkehelseseksjonen er viet 

dette arbeidet. I 2018 ble det laget en foreløpig 

kommunikasjonsplan for Østfoldhelsa 2018/2019. 

 Ostfoldhelsa.no skal gi en god oversikt over folke

helsearbeidet i fylket og vi vil også jevnlig sende 

ut nyhetsbrev. I 2018 ble det opprettet en egen 

 Facebookside for Østfoldhelsa som ved års skiftet 

hadde i underkant av 200 følgere. Følg eller lik oss 

der og bli med oss i vårt videre arbeidet for en 

bedre folkehelse i fylket. 
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Kapittel 3

Kommunalt folkehelsearbeid

Forsterket satsing
Østfold fylkeskommune bevilget 3 millioner kroner 

til folkehelsearbeidet i kommunene gjennom de 

 regionale folkehelsemidlene for 2018. Dette er en 

økning fra 1,8 millioner i 2017. 

Tilskuddsmidlene er et verktøy for å få gjennomført 

folkehelsemålsettingene i fylkesplanen og i å følge 

opp handlingsprogrammet i Regional folkehelse

plan. Tilskuddsmidlene er også et virkemiddel i å 

følge opp fylkeskommunenes lovpålagte ansvar for 

å under støtte kommunene i deres folkehelsearbeid 

og i å samordne folkehelsearbeidet i regionen. 

Kommunene har vist en økende interesse for 

 tiltak som støttes av tilskudds ordningen regionale 

folkehelse midler. I 2018 kom det 41 søknader fra 14 

kommuner og det ble gitt støtte til 22 av søknadene. 

Tildelingen skjedde etter gjeldene retningslinjer, 

som blant annet vektlegger prosjekter av en viss 

størrelse og med dokumenterbar overføringsverdi. 
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Regionale folkehelsemidler i 2018 

Nye Moss kommune:  

Folkehelsearbeid i «Nye Moss»

Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 130 000 kroner 

Tid: 2018–2019

Målet med prosjektet er at Nye Moss 
 kommune 1. januar 2020 skal være en 
kommune hvor folkehelse er integrert 
i «alt vi gjør».

Aktivitet: Prosjektet er startet godt opp i 2018. Det 

arbeides med egen modul for opplæring i folke

helsearbeidet, og dette er delvis gjennomført i 

2018. Målene for prosjektet sees i sammenheng 

med  organiseringen av ny kommune, og må til

passes framdriften i den nye kommunen. Det er 

gjennomført en stor samling med sentrale politikere 

og ledere, hvor målet var å få en felles forståelse 

for aktivt og målrettet folkehelsearbeid i nye Moss. 

Folkehelse er representert i flere sentrale komiteer i 

oppbyggingen av den nye kommunen. Høsten 2019 

er det et mål at folkehelse inngår som egen modul 

i folkevalgtopplæringen. Framdriften i arbeidet 

med nye Moss, og behov for folkevalgtopplæring 

høsten 2019, har medført at gjennomføringen av 

arbeidet delvis er forskjøvet inn i 2019. Tilskuddet i 

2018 er dermed kun belastet med 23 999 kroner, og 

det resterende beløp på 106 001 kroner er overført 

til bruk i 2019. Det gis en samlet rapportering på 

 arbeidet ved prosjektets slutt.

Nye Indre kommune:  

Indre Østfoldmodell for 
folkehelsearbeid
Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 385 000 kroner 

Tid: 2018–2019 

Målet med prosjektet er felles forståelse av 
 folkehelsearbeidet i en kommune – og at helse 
i alt vi gjør legges til grunn ved etableringen av 
den nye kommunen.

Aktivitet: Prosjektet tar opp i seg å forankre folke

helse arbeidet i den nye kommunen, og bidra til å 

utvikle en bærekraftig folkehelsepolitikk. Prosjektet 

er forutsatt å gå over flere år. Prosjektet er startet 

opp i 2018. Som følge av tidspunkt for nyansettelser 

og innplasseringer, samt at det nye kommune styret 

tiltrår høsten 2019, vil hoveddelen av prosjektet 

 gjøres i 2019. Det er ikke søkt om midler for videre

føring i 2019. På bakgrunn av søknaden fra pro

sjektet, ble det vurdert som kurant at midler tildelt 

i 2018 ble overført til prosjektets videreføring i 2019.

MOSS

NYE INDRE KOMMUNE
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Aremark kommune:  

Sunn ungdom gir god livskvalitet

Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 120 000 kroner 

Tid: 2018 

Målet med prosjektet er å fremme fysisk og 
 psykisk helse blant barn og unge ved å gi 
 ungdom forståelse av et sunt kosthold.

Aktivitet: Prosjektet gjennomføres i Aremark ung

domsklubb, og setter fokus på kosthold og riktig 

ernæring. Gjennomførte tiltak i 2018 følger opp mål

settingene i prosjektplanen. Det har blitt holdt kurs 

og oppskriftshefter med lettvint og sunn mat har 

blitt utdelt. Prosjektet har ikke maktet å holde fram

driftsplanen, som følge av at tidligere klubblokaler 

ikke kunne benyttes videre og at klubben i perioder 

har hatt liten  aktivitet. Arbeidet med nye lokaler for 

klubben fortsetter utover i 2019. Aktivitet knyttet til 

prosjektet er derfor forskjøvet noe i tid, og prosjek

tet vil fortsette utover i 2019 med kurs kveld og «sunn 

pizzakurs». Av tildelingen er 60 000 kroner ubrukt 

og overføres til  aktivitet i 2019. 

Eidsberg kommune:  

Helsefremmende barnehager

Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 250 000 kroner 

Tid: Barnehageåret 2018/2019 

Målet med prosjektet er at alle barnehager skal 
godkjennes som helsefremmende.

Aktivitet: Kommunen har tre kommunale og fire 

 private barnehager, hvorav en (Symra) er godkjent 

som helsefremmende barnehage. Nå skal også de 

andre arbeide for å bli helsefremmende. I 2018 har 

fokus vært på psykisk helse og kosthold, i tråd med 

søk naden. Alle ansatte i barnehagene er kurset 

innenfor disse temaene. Det er oppnådd en  positiv 

effekt av at tilskuddet har gitt muligheter for et 

sam arbeid mellom kommunale og private barne

hager og arbeid med felles faglig fokus og innhold. 

Prosjektet skal også legge til rette for parsellhager. 

Den tørre sommeren 2018 gjorde vekstforholdene 

 vanskelige, slik at denne delen er utsatt til 2019. 

Plantene  følges opp av gartner i mellomtiden. 

 Regnskap i 2018 er nær 600 000 kroner. Arbeidet 

 følger skoleåret, og fullstendig rapport vil komme 

ved prosjektets  avslutning.

AREMARK

EIDSBERG
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Eidsberg kommune:  

I jobb – et godt 
integreringsarbeid
Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 200 000 kroner 

Tid: 2018/2019 

Målet med prosjektet er å få flere flyktninger 
i aktivt arbeid.

Aktivitet: Prosjektet legger vekt på å få flere 

 flyktninger ut i lønnet arbeid. Dette vil stabilisere 

familien, forhindre utenforskap og redusere at 

barn vokser opp i lavinntektsfamilier. Prosjektet 

er  organisert ved at en «jobbekspert» jobber tett 

sammen med flyktningetjenesten i kommunen. 

Resultater for 2018 viser at 17 flyktninger er skrevet 

ut av kommunens introduksjonsprogram. Av disse 

er 7 i full jobb, 7 i deltidsjobb, 2 i studier og 1 i 

kvalifiserings  programmet. Av rapporteringen fram

går at 161 515 kroner av tilskuddet er brukt i 2018 

(til svarende egeninnsats), og at 38 484 kroner av 

 tilskuddet gjenstår for 2019.

Fredrikstad kommune:  

Gratis fritidsaktivitet for alle! 
Filmproduksjon
Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 135 000 kroner 

Tid: mai 2018 – oktober 2019

Målet med prosjektet er at flere barn og unge 
får tilgang til fritidsaktiviteter. 

Aktivitet: Prosjektet skal gjennom kurs, samlinger 

og workshops skape økt interesse fra ungdom for 

produksjon av kortfilm, musikkvideo og eventuelt 

også produksjon av kinoreklame for Fritid i Fredrik

stad. I 2018 er deler av tilskuddet brukt til innkjøp 

av nødvendig programvare og utstyr til animasjons

verksteder. Utgifter til kursholder og produksjons

utstyr utgjør for 2018 i alt 93 047 kroner. Det gjenstår 

41 953 kroner til bruk i 2019. For 2019 er det planlagt 

7 samlinger innenfor temaet animasjon.

EIDSBERG

FREDRIKSTAD
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Halden kommune:  

Helsefremmende skoler og 
barnehager i Halden
Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 240 000 kroner 

Tid: Skoleåret 2018/2019

Målet er å sertifisere alle skoler og barnehager 
som helsefremmende.

Aktivitet: Kommunen arbeider for at alle grunn

skolene og barnehagene fyller kriteriene for å bli 

godkjent som helsefremmende i løpet av 4 år. 

 Arbeidet startet opp i 2016 med tilskudd fra folke

helsemidlene. Alle skoler (12) og kommunale barne

hager (6) er nå med, og i tillegg en privat barnehage. 

Per januar 2019 er en skole og tre barnehager god

kjent som helsefremmende, men det kommer flere 

i løpet av 2019. I 2018 er det gjennomført kurs ved 

ungdoms skolene og 8 av barneskolene. Det er også 

kjøpt inn utstyr ved 5 barneskoler. De øvrige barne

skolene får kurs og utstyr i 2019. Ved ungdoms

skolene er det delfinansiert frokost. Arbeidet følger 

skoleåret og fullstendig rapport vil komme ved 

 prosjektets avslutning.

Halden kommune:  

Skolehage – Utvidelse av 
eksisterende parsellhage  
«Åpen hage» for Os skole

Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 20 000 kroner 

Tid: 2018

Målet med prosjektet er å utvikle en samlende 
 aktivitet for elevene.

Aktivitet: Eksiterende parsellhage ved Os skole er 

utvidet, som planlagt. Os skole er en sentrumsskole 

og er også mottaksskole for alle flyktningbarn som 

begynner på skole i Halden. Det er arbeidet for å 

skape en samlende aktivitet for elevene, samtidig 

som de har lært om sunn mat og naturfag i praksis. 

Tilskuddet er i sin helhet benyttet til innkjøp av frø, 

kasser, jord, benker og diverse utstyr.

HALDEN HALDEN

Østfoldhelsa årsrapport 2018 49



Marker kommune:  

Aktivitetsplass – del av 
folkehelsesti
Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 80 000 kroner 

Tid: 2018

Målet er å videreutvikle tursti rundt Ørje 
 sentrum for å få flere ut på tur.

Aktivitet: Prosjektet gjelder en videreutvikling 

av tursti rundt Ørje Sentrum, til en folke helse sti i 

 området Ørje Brug. Prosjektering og utarbeidelse 

står venneforeningen Haldenvassdragets kanal

museum for. Prosjektet er noe forskjøvet i tid, og 

ferdigstilles i 2019. Faktura for lekeapparater er på 

90  000 kroner. Folkehelsemidlene vil i sin helhet bli 

brukt til sikringsarbeider av området mot fossen, 

som samlet er beregnet til 105 000 kroner.

Moss kommune:  

Sykkelparkering ved 
grunnskolene Reier, Refsnes,  
Nøkkeland, Krapfoss og Bytårnet

Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 120 000 kroner 

Tid: 2018

Målet er at flere barn og unge skal sykle til 
 skolen.

Aktivitet: Det skal tilbys en god og trygg sykkel

parkering slik at det gjør det enklere å velge sykkel 

til skolen for alle elever. Moss kommune har to 

«gåtilskolen»kampanjer hvert år, med et mål om 

at 92 % av elevene i kampanjeukene kommer seg 

til skolen uten bruk av privatbil. Per i dag er resulta

tet på ca. 90 %. Det er nå etablert sykkel parkering 

ved 9 grunnskoler, mens prosjektet som fikk tildelt 

folkehelsemidler gjelder 5 av grunnskolene. Alle 

 skolene har fått sykkelstativer, men for 2 av skolene 

er  stativene ikke  montert fast i påvente av at ute

arealene skal bli ferdig opparbeidet. Samlede kost

nader for de fem skolene er på 405 770 kroner. 

MARKER MOSS
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Rygge kommune:  

Positivt hode med treningsglede 
som metode
Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 215 000 kroner 

Tid: 2018/2019

Målet er å redusere psykisk uhelse blant barn 
og unge.

Aktivitet: Målet med arbeidet er å utvikle måter 

og metoder som kan bidra til å redusere fore

komsten av psykisk uhelse blant barn og unge. 

Prosjektet er kommet godt i gang. Det er lagt vekt 

på effektiv samhandling mellom tverrsektorielle 

aktører og ekstern treningspartner. Formidling av 

prosjektet er vektlagt, samt å sikre samarbeids

rutiner, og gjennom føring av regelmessige møter 

med skolehelsetjenesten og skoleledelsen. Det 

bygges opp en kunnskapsbank hvor erfaringer og 

resultater loggføres. Denne skal være gjenstand for 

kurs og opplæring i henhold til planen. Arbeidet 

går over 2 år, og fullstendig rapport vil komme ved 

 prosjektets avslutning.

Rømskog kommune:  

Trimapparater i utmark

Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 10 000 kroner 

Tid: 2018

Målet er å tilrettelegge for trim og ordinær 
 ferdsel i sentrumsnært område.

Aktivitet: Tiltaket er ikke kommet i gang.  

Tilskudd er ikke utbetalt.

RYGGE

RØMSKOG
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Råde kommune:  

Helsefremmende barnehager og 
grunnskoler
Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 70 000 kroner 

Tid: 2018

Målet er at Klokkergården er godkjent som 
 helsefremmende barnehage i løpet av 2018. 

Aktivitet: Tiltaket i barnehagen har vært organisert 

som eget prosjekt, og det er gjennomført kurs og 

konferanser. Noe utstyr er kjøpt inn. Samlede kost

nader i arbeidet er anslått til 155 000 kroner. Barne

hagen ble godkjent som helsefremmende i juni 

2018.

Råde kommune:  

Skolehage på Spetalen

Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 35 000 kroner 

Tid: 2018

Målet er å skape en arena for tverrfaglig læring.

Aktivitet: parsellhagen er opparbeidet. Det er kjøpt 

inn utstyr, planter og jord, og egen prosjektgruppe 

har gjennomført arbeider ved opparbeidingen. 

Totale kostnader  beregnet til ca 70 000 kroner. 

RÅDE RÅDE
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SARPSBORG

Sarpsborg kommune:  

Nærmiljøhuset mot 2020

Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 90 000 kroner  

Tid: 2018/2019

Målet er at økt samfunnsdeltakelse bidrar til 
å utjevne sosial ulikhet og øke gjennomførings-
graden på videregående skole. 

Aktivitet: Arbeidet skal legge til rette for økt 

samfunnsdeltakelse på Alvim, og at flere (barn og 

voksne) skal slippe inn i nye miljøer. Arbeidet  følger 

opp en tidligere bred  satsing på Alvim skole som 

nærmiljøhus. Det er gjennomført ulike tiltak ved 

 skolen, hvor kulturkaféer har vært det mest vel

lykkede. Det er gjennomført 5 slike kaféer, hvor de 

ulike nasjonalitetene ved skolen presenteres gjen

nom mat, kunst og musikk. Det har vært kulturelle 

innsalg fra innleide musikere og dansegrupper, 

samt fra frivillige som har stilt opp. Det planlegges 

for tre slike kulturkvelder våren 2019. Av andre tiltak 

i 2018 ble det våren 2018 etablert barnepass ved 

storforeldre møter og skolens bibliotek holdt åpent 

to timer pr uke. 

Arbeidet følger skoleåret og fullstendig rapport vil 

komme ved prosjektets avslutning 2019.

Sarpsborg kommune:  

Fargerik brobygging

Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 500 000 kroner 

Tid: 2018/2020

Målet er økt samfunnsdeltakelse blant barn og 
unge.

Aktivitet: Sandesundsveien barneskole er en 

sentrums skole i Sarpsborg, med 426 elever, hvorav 

60 % er minoritetsspråklige fordelt på over 32 språk. 

Prosjektet tar sikte på økt samfunnsdeltakelse i 

 nær miljøet. Erfaringer fra prosjekt ved Alvimhaugen 

skole har overføringsverdi. Søknaden skisserte en 

framdriftsplan med en rekke tiltak. Framdriftsplanen 

er holdt, og blant tiltak som er igangsatt nevnes: 

Skolefrokost, fotballtrening (samarbeid med FK 

Sparta), kveldstilbud med allidrett, familietrening 

(samarbeid med Friskis og Svettis) instrumentlære 

(samarbeid med Sarpsborg jente og guttekorps) 

musikk/dans/drama (samarbeid med Diorama), 

basket, lesekafé, utflukter for familier, deltager i 

hagedrift (Byhagen). Tiltakene er gratis for barna. 

Prosjektet har vist stor aktivitet i 2018. Av tildeling 

på 500 000 kroner er 51 885 kroner overført til bruk 

i 2019.

SARPSBORG
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Skiptvet kommune:  

Stolpejakt i Skiptvet

Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 50 000 kroner  

Tid: 2018

Målet er å få flere i Skiptvet til å bli mer fysisk 
aktive.

Aktivitet: Målet med tiltaket er nådd. Det er pro

dusert kartgrunnlag over Meieribyen. Det var så 

populært i 2018 at tilbudet skal utvides i 2019 med 

kart over nye områder og løyper utenfor sentrum 

av Skiptvet. I 2018 ble tilbudet også utvidet med 

en felles brosjyre med kart sammen med Hobøl 

kommune. Dermed kan innbyggerne i Skiptvet også 

benytte løypene i Hobøl. Regnskapet fra 2018 viser 

en totalkostnad på 120 000 kroner.

Skiptvet kommune:  

Skiptvet utstyrssentral

Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 50 000 kroner  

Tid: 2018

Målet er å utjevne sosiale ulikheter blant barn 
og unge.

Aktivitet: Utstyrssentralen er ferdigstilt i ny

oppussede lokaler sentralt i Skiptvet. Utstyrs

sentralen låner ut fritidsutstyr til sommer og vinter

aktiviteter, og den daglige driften er lagt til Skiptvet 

frivilligsentral. Sentralen har faste åpningstider. Man 

ser at barn og unge nå er mer på aktiviteter i fri

tiden, bl.a. slalåmtur til «Kjerringåsen Alpinanlegg». 

 Kostnader for 2018 er ca 258 000 kroner, hvorav en 

stor del er innkjøp av utstyr.

SKIPTVET SKIPTVET
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TRØGSTAD

Trøgstad kommune:  

Båstad barnehage – 
Gjenoppbygging av Blåbærlia
Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 40 000 kroner 

Tid: 2018

Målet var å bygge opp leirplassen i Blåbærlia, 
slik at barna kan få dette som et sted for gode 
 opplevelser.

Aktivitet: Grillhytta ved barnehagen brant ned 

i 2017. Tilskuddet gjelder oppbygging av denne. 

Dette er utført i 2018, med hjelp av tømrerlinja 

ved Mysen videregående skole.

Våler kommune:  

Uro – et samarbeidsprosjekt 
mellom Våk skole og Familiens 
hus

Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 70 000 kroner 

Tid: 2018

Målet er å legge til rette for den viktige samtalen 
– før det blir den vanskelige samtalen.

Aktivitet: Med tiltaket skal kompetansen økes 

og rutiner utarbeides i skoler og barnehager for 

å avdekke problemer på tidlig tidspunkt, fremme 

helse og redusere sosial ulikhet i helse. Det er 

gjennom ført urokursing, for medarbeidere ved Våk 

skole og SFO, og det er utdannet trenere i to av 

barnehagene. Arbeidet med å utdanne trenere ved 

øvrige virksomheter fortsetter. Kostnader i 2018 er 

beregnet til 175 163 kroner.

VÅLER
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Halden kommune:  

Parselhage /  
Sosial møteplass på Os
Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 90 000 kroner  

Tid: 2018

Målet er å skape felles møteplass, og 
 der igjennom utjevne sosiale ulikheter.

Aktivitet: I utvikling av parsellhagen er beboere 

involvert, og det er plantet blomster og laget hage. 

Universelt utformet gangveier er opparbeidet, og 

det er kjøpt inn universelt utformede benker, grill 

og plantekasser. Møteplassen var i bruk hver dag 

 sommeren 2018. 

Sarpsborg kommune:  

Byhagen i sentrum

Tildelt beløp fra Østfoldhelsa: 100 000 kroner 

Tid: 2018

Målet er å bidra til et grønnere og trivelig sted 
i byen, og til en god møteplass som bidrar til 
 integrering, aktivering og ressursmobilisering.

Aktivitet: Byhagen er opparbeidet som et møtested 

og aktivitetssenter for naboer og lokalsamfunn. Det 

er etablert informasjonstavle, markedsboder og flere 

plantekasser. Det er foretatt planting og høsting, 

tilrettelagt for boccia og andre spill, workshop med 

barn fra Sandesundveien og Sankt Olav barnehage. 

Kommunen arbeider videre med Byhagen også i 

2019, og har avsatt 80 000 kroner til dette. Av til

skuddet i 2018 på 100 000 kroner er 30 528 kroner 

uanvendt. Disse pengene er overført til 2019 til bruk 

i tråd med søknadens formål.

SARPSBORG

HALDEN
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Kapittel 4 

Årsrapport for kommuner 
i Østfoldhelsa 2018

I henhold til partnerskapsavtale mellom 
 kommunene i Østfold og Østfold fylkeskommune, 
skal kommunene rapportere på sitt folkehelse-
arbeid. Frist for inn levering er 22. mars 2018.
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Årsrapport for Aremark kommune

1. Hvilke folkehelsetemaer hadde kommunen 
et hovedfokus på i 2018?
Helsefremmende barnehager,  psykisk helse, 

barnefattigdom og forebygge skader og 

 ulykker.

2. Hva var det viktigste folkehelseresultatet i 
deres kommune i 2018?
Begge de kommunale barnehagene er god

kjent som helsefremmende barnehager. Økt 

fokus på og tilretteleggelse for fysisk aktivitet 

i barneskolene og SFO.

Tverrfaglig samhandling om folkehelse temaer 

begynner å bli innarbeidet praksis.

3. Hva var de største utfordringene dere sto 
 overfor i folkehelsearbeidet i 2018?
Barnefattigdom, utenforskap og psykisk uhelse 

hos unge.

4. Gi eksempler på folkehelseområder hvor 
dere synes kommunen deres utviklet seg 
i positiv eller negativ retning i 2018?

 Positivt: Målsettingene for folkehelse og 

 levekår i kommuneplanen følges opp.

 Tidlig innsats, i forhold til livsstilsvalg og deres 

konsekvenser, psykisk og fysisk helse er ytter

ligere fokusert. (Helsestasjon, barselomsorg, 

KOSP, skolehelsetjenesten, barnehager og 

skoler, opprettet ungdomsteam).

 

Økt livskvalitet for eldre: Hverdags rehabili tering.

 Skader og ulykker: Trafikksikkerhet som 

folkehelse tema i satsingen Trafikksikker 

 kommune.

 Plan: Folkehelserådgiver er i mye større grad 

 involvert i pågående planprosesser, enn 

 tidligere.

 Negativt: frafall i videregående skole er høyere 

enn tidligere.

5. På bakgrunn av erfaringer fra året som har 
gått, hvilke områder i folkehelsearbeidet vil 
dere prioritere eller ha økt fokus på i 2019?
Skaffe oppdatert kunnskap gjennom å rullere 

 oversiktsdokumentet og utarbeide folkehelse

plan. 

Tidlig innsats rettet mot barn og unge, spesielt 

i forhold til psykisk helse og rus.

Forebygge frafall i videregående skole.

Rådmann (evt. stedfortreder) Folkehelsekoordinator
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Årsrapport for Askim kommune

1. Hvilke folkehelsetemaer hadde kommunen 
et hovedfokus på i 2018?
Vi har sluttført arbeidet med «Grunnlags

dokument 2018» – et felles helseoversikts

dokument for seks kommuner i indre Østfold, 

og heftet «Slik har vi det», som er en be

arbeidet kortversjon av dette. I kortversjonen 

er statistikk og påvirkningsfaktorer satt inn i et 

livsløpsperspektiv. Den gir faglige anbefalinger 

til folkehelsearbeidet og er et lettere utgangs

punkt for videre prioriteringer i kommunen. 

«Slik har vi det» skal hjelpe oss til å fokusere 

på det viktigste.

Prosjekt «Robust ungdom i Askim» er inne 

i 3. prosjektår. Vi utvikler og prøver ut et 

undervisnings opplegg på alle tre trinn i 

ungdoms skolen. Opplegget skal sette ung

dom i stand til å skape god psykisk helse for 

seg selv og andre. Dette er viktig for at flest 

mulig skal gjennomføre videregående skole. 

«Robust ungdom i Askim» er blitt godt mottatt 

av elever, lærere og ledelse ved ungdoms

skolen. Skolen melder om at det har bidratt til 

bedre trivsel, klassemiljøer og læringsresultater. 

Prosjektet er en del av «Mestring og mening 

i Østfold».

Undersøkelsen Ungdata junior ble for første 

gang gjennomført for elever i 5.–7.klasse ved 

alle kommunens barneskoler. Det er en kart

legging av de mest sentrale områdene i barns 

liv. Dette gir oss kunnskap om  kommunens 

10–12åringer som er langt bedre enn den 

vi tidligere har hatt, og det er en mulighet 

for barn i kommunen til å fortelle politikere, 

myndigheter og forskere om hvordan deres 

liv er. Det er gjennomført informasjons og 

drøftingsmøter med skolene og rådmannens 

ledergruppe om resultatene av under søkelsen 

og hvordan vi kan bruke dem i det videre 

 arbeidet.

Kommunens tverrfaglige folkehelseteam 

har hatt fire møter i 2018, der fokus har vært 

på å dele informasjon om folkehelsearbei

det i virksom hetene, lære av hverandres 

arbeid, drøfte hvordan vi kan bidra til å gjøre 

 kommunens folkehelsearbeid bedre, gi innspill 

i aktuelle politiske saker og gi innspill til folke

helse arbeidet i nye Indre Østfold kommune. 

Dette er nyttig nettverksarbeid som vi ønsker 

skal fortsette i ny kommune.

Vi har deltatt i arbeidet med «Helhetlig for

løp – Lokalsamfunnet som ressurs i personens 

rehabiliteringsforløp», et delprosjekt under 

prosjektet «Innovativ rehabilitering» ved 

 Helsehuset. Dette delprosjektet tar for seg 

hvordan lokalsamfunnet – blant annet frivillig

heten – kan være en ressurs i menneskers reha

biliteringsforløp, slik at man ikke bare blir fysisk 

rehabilitert, men også blir i stand til å være en 

aktiv deltaker i lokalsamfunnet. Delprosjektet 

gir anbefalinger om hvordan lokalsamfunnet 

kan være en ressurs også inn i Indre Østfold 

kommune.

Folkehelsearbeidet i Askim kommune har 

siste halvår av 2018 gått hånd i hånd med 

opp byggingen av folkehelsearbeidet i Indre 

Østfold kommune. Det ble etablert en arbeids

gruppe som har foreslått mandat og utarbeidet 

prosjektplan for dette arbeidet.
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2. Hva var det viktigste folkehelseresultatet 
i deres kommune i 2018?
Det viktigste resultatet var å få på plass doku

mentet «Slik har vi det». Dette dokumentet har 

bragt oss et langt skritt videre når det gjelder å 

se kommunens muligheter og utfordringer, og 

å gi kommunens ledelse et verktøy for å kunne 

gjøre gode prioriteringer.

3. Hva var de største utfordringene dere sto 
overfor i folkehelsearbeidet i 2018?
Det var og er en utfordring å koble sammen 

folke helsearbeidet i fem kommuner som skal 

bli til én. Det er en langsiktig prosess å sam

kjøre arbeidet slik at den nye kommunen kan 

stå godt rustet til å møte sine utfordringer og 

ta vare på sine muligheter.

I Askim er den store, langvarige utfordringen 

at vi har en økende sosial ulikhet og stadig 

flere innbyggere med levekårsutfordringer.

4. Gi eksempler på folkehelseområder hvor 
dere synes kommunen deres utviklet seg 
i positiv eller negativ retning i 2018.
Det har vært en positiv utvikling når det gjelder 

samarbeid mellom kommunene om folkehelse

arbeidet i den nye Indre Østfold kommune.

Arbeidet med psykisk helseundervisning på 

ungdomsskolen har vist gode resultater.

Ikke minst representerer samarbeid mellom 

frivillig heten, næringslivet og kommunen en 

positiv utvikling i form av flere samarbeidstiltak 

knyttet til utjevning av sosial ulikhet.

5. På bakgrunn av erfaringer fra året som har 
gått, hvilke områder i folkehelsearbeidet vil 
dere prioritere eller ha økt fokus på i 2019?
Vi vil prioritere følgende:

• Videre arbeid med å organisere 

folkehelse arbeidet i ny kommune

• Videreutvikle psykisk helse

undervisning i ungdomsskolen

• Ivareta det tverrfaglige fokuset på 

kommunens folkehelsearbeid

• Legge til rette for et godt samarbeid mellom 

frivilligheten, næringslivet og kommunen

 

Rådmann (evt. stedfortreder) Folkehelsekoordinator
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Årsrapport for Eidsberg kommune
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Årsrapport for Fredrikstad kommune

1. Hvilke folkehelsetemaer hadde kommunen 
et hovedfokus på i 2018?
Sosial ulikhet i helse, oppvekstsvilkår, by og 

områdeutvikling og å legge til rette for god 

psykisk helse. Folkehelse i samfunns og areal

planlegging har vært et særlig viktig tema på 

grunn av kommuneplanprosessene. Viktige 

kommunedelplaner for folkehelseområdet var 

under utarbeidelse: kultur, oppvekst og idrett.

2. Hva var det viktigste folkehelseresultatet 
i deres kommune i 2018?
Strategisk/overordnet: 

• Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt. 

Planen bygget opp rundt tre innsats

områder: Å leve, å skape og å møte 

 fremtiden i Fredrikstad. Innsatsområdene 

 svarer til de tre bærekraftselementene. 

• Opprettelse av ny virksomhet; Fore

byggende tjenester for barn, ungdom og 

 familier. For å samle og utnytte ressursene 

på det forebyggende feltet bedre, med 

fokus på tilgjengelig, fleksibelt, kunnskaps

basert og brukerstyrt tjenestetilbud.

• Fritid i Fredrikstad har åpnet en ny fritids

klubb på Østsiden. Klubben er åpen 

for ungdom fra hele Fredrikstad.

• Årsnotat for folkehelse ble videreutviklet i sam

arbeid med arbeidsgruppa. Tittelen for 2018 

var «Våre barn, våre nærmiljø, våre muligheter». 

• 1 million kroner ble avsatt over budsjet

tet for 2018 for å utvikle en modell for 

område  rettet arbeid i Fredrikstad. I den 

 for bindelse ble det ansatt områdeutvikler. 

• Etablering av kommunens interne hørings

gruppe for reguleringsplaner.

• Plan for mat og ernæring, helse 

og velferd, er vedtatt.

Noen utvalgte tiltak for å beskrive bredden 
i folkehelsearbeidet: 
Fredrikstad kommune ble i 2018 godkjent som 

Trafikksikker kommune av Trygg Trafikk og 

ble kåret til årets Trafikksikkerhetskommune. 

Prisen gis for langsiktig og systematisk trafikk

sikkerhets arbeid. 

#Drømmefritid (Folkehelseprogrammet):  
Et prosjekt som har fritidsaktiviteter til alle barn 

og unge som en målsetting, men som også tar 

for seg hvordan kommunen kan og bør jobbe 

med komplekse utfordringer. Herunder også et 

utvidet samarbeid med sivilsamfunnet.

Foreldrekompasset  (Folkehelseprogrammet): 
Det utvikles et foreldrestøtteprogram som 

på en systematisk og helhetlig måte skal 

dele aktuell kunnskap med foreldre. Denne 

kunnskaps delingen med foreldre skal skje fra 

barnet ligger i magen og gjennom oppvekst 

og utdanning. Foreldrekompassets hovedarena 

vil være de ordinære foreldremøtene i barne

hager og skoler. 

Etablering av parsellhage på Sellebakk som 

fungerer som sosial møteplass på tvers av aldre 

og kulturell bakgrunn.

Det er opprettet flere kommunale tiltak for 

å imøtekomme kravet om aktivitetsplikt 

for  mottakere av sosialhjelp under 30 år. 

I  desember 2018 var 82 prosent i aktivitet.

«NAV på FRIP» (Fredrikstad innovasjonspark)  

er et prosjekt som er startet for å få flere 

brukere i arbeid. Det er opprettet et kon

tor i næringsparken for å jobbe mot de 
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etablerte bedriftene og være tilgjengelig i en 

rekrutterings prosess.

Arbeids og aktivitetstilbudet til personer med 

funksjonshemming har dette året spesielt lagt 

vekt på mestring og fysisk aktivitet. Det er inn

ført daglig trim ved alle dagsentrene for eldre. 

Eksempel på at kommunens virksomheter 
bidrar til folkehelse gjennom sine tjenester: 
Biblioteket videreutvikles som møteplass for 

alle byens innbyggere. I tillegg til å tilby medier 

til utlån, hadde biblioteket over 300 arrange

ment i 2018, der det aller meste var helt gratis. 

Biblioteket er svært bevisst sin rolle som en 

 faktor som utjevner av forskjeller i samfunnet.

Alle tjenesteområder i seksjon for helse og 

velferd har hatt økt fokus på individuell tilrette

legging av tjenestetilbudet. Det er gjennomført 

ved oppfølging av kampanjen: «Hva er viktig 

for deg?»

Kulturskolen har etablert nye tilbud innenfor 

området breddeprogram, som har handlet 

om å gi gratis lavterskeltilbud til barn i alderen 

0–19 år i samarbeid med andre. Over 330 barn 

har tatt del i denne type tilbud gjennom skole

året 2018/2019.

3. Hva var de største utfordringene dere 
sto overfor i folkehelsearbeidet i 2018?
For det strategiske folkehelsearbeidet er det 

en utfordring å «oversette» begrepet folke

helse, det vil si knytte det til konkrete tiltak og 

forklare det så godt at enda flere i kommune

organisasjonen får forståelse for hva folkehelse 

er: en kunnskap og en referanseramme som 

alle seksjoner og virksomheter må ha med seg 

i det de ellers gjør og utvikler – for å bidra til 

bærekraftig utvikling.

4. Gi eksempler på folkehelseområder hvor 
dere synes kommunen deres utviklet seg 
i positiv eller negativ retning i 2018?
Gjennom kommuneplanens samfunnsdel har 

vi en styrket planforankring av folkehelse

arbeidet. Andre viktige planer er under 

utarbeidelse. Vi har en god organisering av 

forebyggings ressursene. Den nye virksomheten 

for fore byggende tjenester for barn, ungdom 

og  familier og ny fritidsklubb på østsiden 

 for sterker kommunens tilbud. Vi opplever at 

stadig flere seksjoner, virksomheter og plan

prosesser tar inn folke helsekunnskap som en 

viktig del av arbeidet. 

Konsekvensene av barnefattigdom er en stor 

og økende utfordring. 

5. På bakgrunn av erfaringer fra året som har 
gått, hvilke områder i folkehelsearbeidet vil 
dere prioritere eller ha økt fokus på i 2019?
Til grunn for våre prioriteringer ligger 

kommune planen og kommunedelplan 

for folke helse, kombinert med oppdatert 

forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap. 

Som i 2018 vil hovedvekten i det strategiske 

folkehelsearbeidet være på sosial ulikhet i 

helse, med oppvekstsvilkår som et hovedinn

satsområde. Videre er by og lokalsamfunns

utvikling, styrke baserte tilnærming i område

rettet arbeid og det å legge til rette for god 

psykisk helse være  viktige innsatsområder. 

Jobben med utforming og oppfølging av 

folkehelse oversikten 2019 vil bli viktig.

Rådmann (evt. stedfortreder) Folkehelsekoordinator
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Årsrapport for Halden kommune

1. Hvilke folkehelsetemaer hadde kommunen 
et hovedfokus på i 2018?
Folkehelse er høyt prioritert i økonomiplanen 

2019–2022 og går som en rød tråd igjen i plan

verket.

Samfunnsutvikling med utjevning av sosiale 

helseforskjeller og utfordringen med barn i 

lavinntektsfamilier har fokus, ved siden av by

utvikling for å skape det gode bymiljø og gode 

møteplasser i sentrum, ute og inne. 

2. Hva var det viktigste folkehelseresultatet 
i deres kommune i 2018?
For Halden kommune var det viktigste folke

helseresultatet at det arbeidet rådmannen 

har lagt ned med å prioritere folkehelse inn i 

økonomiplan og i saksbehandlingen har gitt 

resultater i form av at folkehelsearbeidet er 

godt forankret i ledelsen både politisk og 

administrativt. Det vises en felles forståelse 

for utfordringene. Det gir et godt grunnlag for 

videre målrettet folkehelsearbeid. 

3. Hva var de største utfordringene dere 
sto overfor i folkehelsearbeidet i 2018?
Ulikhetene i befolkningen i Halden øker. 18 % 

av barna vokser opp i familier med lav inn

tekt. Halden har flere med grunnskole som 

høyeste utdanning enn resten av landet. Fra

fallet i videregående skole er 24 %. Lese og 

regneferdighetene i 5. klasse er langt lavere 

enn landsgjennomsnittet. Arbeidsplasser for 

innbyggere med lav utdanning forsvinner. Nye 

arbeidsplasser stiller krav om høy kompetanse.

4. Gi eksempler på folkehelseområder hvor 
dere synes kommunen deres utviklet seg 
i positiv eller negativ retning i 2018?
Forankring av folkehelsearbeidet på overordnet 

nivå har betydd at arbeidet har blitt tverrfaglig 

i større grad enn tidligere. Folkehelsestatistik

ken blir brukt i planleggingen i kommunen, og 

det arbeides hele tiden for at alle som trenger 

det skal kjenne denne. Dermed øker engasje

mentet for folkehelse. Skoler og idrettsrådet 

søker om midler og setter i gang prosjekter for 

å fremme helse og trivsel. Gjennom sentrums

planen utvikles møteplasser og turstier. Nær

miljøprosjektet på videregående skole, Din 

venn, forebygger utenforskap og bidrar positivt 

for å få elevene til å fullføre utdanningsløpet. 

Det kan se ut som frafall i videregående skole 

er på vei ned i Halden og det er positivt. 

 Halden videregående skole jobber godt for å 

hindre frafall, og kommunen arbeider målrettet 

for å forebygge frafall. Det kan også se ut som 

at andelen barn som bor i familier med ved

varende lav inntekt har  stabilisert seg.
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5. På bakgrunn av erfaringer fra året som har 
gått, hvilke områder i folkehelsearbeidet vil 
dere prioritere eller ha økt fokus på i 2019?
Det er gjennom økonomiplanen politisk vedtatt 

at følgende områder skal prioriteres i perioden 

2019–2022: 

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 samar

beid med videregående skole med tanke på 

å legge til rette for en reduksjon av frafall fra 

vgs. Her inngår Låby nærmiljøprosjekt som skal 

bidra til mestring og trivsel ved at elevene får 

tilbud om fritidsaktiviteter på skolen utenfor 

skoletiden. Nærmiljøprosjektet retter seg mot 

mange av kommunens folkehelseutfordringer. 

I sam arbeid med vgs. og flere grunnskoler er 

tanken å bruke skolen som nærmiljøhus i hele 

skole løpet. Slik skal flere fullføre skoleløpet, 

komme i arbeid og oppnå bedre helse. 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. 

Roar Vevelstad 

Rådmann

TorØystein Gulliksen 

Folkehelsekoordinator
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Årsrapport for Hobøl kommune

1. Hvilke folkehelsetemaer hadde kommunen 
et hovedfokus på i 2018?

• Psykisk helse og ungdom gjennom 

 arbeidet med prosjektet «Kjennskap» som 

er en del av Folkehelseprogrammet.

• Systematisering av kunnskap har vært en 

 sentral del av folkehelsearbeidet i 2018 

gjennom revideringen av Grunnlags

dokumentet og utviklingen av kort versjon 

«Slik har vi det!». Dokumentene er  felles for 

Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker,  Spydeberg 

og Trøgstad kommuner. Det ble også 

gjennom ført Ungdata og Ungdata jr. 

• Fokus på forankring og formidling av 

Grunnlagsdokumentet og «Slik har vi det!».

• Det har også vært stort fokus på organisering 

av folkehelsearbeidet i Indre Østfold kommune.

2. Hva var det viktigste folkehelseresultatet 
i deres kommune i 2018?

• Grunnlagsdokumentet og «Slik har vi det!».

3. Hva var de største utfordringene dere 
sto overfor i folkehelsearbeidet i 2018?

• Det er utfordrende å få oversikt over alt det 

gode folkehelsearbeidet som foregår i virksom

hetene i en stor kommunesammenslåing og 

med en relativt liten koordinatorstilling.

4. Gi eksempler på folkehelseområder hvor 
dere synes kommunen deres utviklet seg 
i positiv eller negativ retning i 2018?

• Større fokus på folkehelsearbeidet på leder

nivå gjennom forankring av Grunnlags

dokumentet og «Slik har vi det» og gjennom 

deltakelse på konferansen om samfunnsfloker.

5. På bakgrunn av erfaringer fra året som har 
gått, hvilke områder i folkehelsearbeidet vil 
dere prioritere eller ha økt fokus på i 2019?

• Deltakelse i arbeidsgruppen som jobber med 

forslag til organisering av klima, miljø og 

folkehelsearbeidet i Indre Østfold kommune.

• Fokus på livsløpsperspektivet 

som prioriteringsområder.

Rådmann (evt. stedfortreder) Folkehelsekoordinator
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Årsrapport for Marker kommune

Østfoldhelsa årsrapport 2018 69



Østfoldhelsa årsrapport 201870



Årsrapport for Moss kommune

1. Hvilke folkehelsetemaer hadde kommunen 
et hovedfokus på i 2018?
Tidlig innsats, inkludering og reduksjon av 

 sosiale helseforskjeller er hovedfokus for 

folkehelse arbeidet. Samarbeid med frivillig 

sektor har hatt høy prioritet og gitt gode 

synergi effekter. Ny frivillighetspolitikk ble 

vedtatt for 2019. Bystyret vedtok høsten 2018 

at fast stilling som frivillighetskoordinator ble 

lyst ut kommunalt. Frivillighetskoordinator er 

ansatt. 

Ved at Moss bygger ny kommune med Rygge 

har mye ressurser blitt brukt på å samkjøre 

folke helsearbeidet og å forankre folkehelse inn 

i stabsfunksjon i nye Moss. Det har vært jevn

lige møter mellom folkehelsekoordinatorene 

i de to kommunene. 

2. Hva var det viktigste folkehelseresultatet 
i deres kommune i 2018?
Flere satsninger for å øke gjennomføring av 

videregående skole, øke arbeidsdeltakelse, 

samt tiltak for å redusere utenforskap har 

blitt gjennomført, slik som deltakelse i pro

sjektet «Helhetlig oppfølging av lavinntekts

familier» i regi av NAV. Nøkkeland skole fikk 

tilskuddsmidler over fire år fra «Mestring og 

mening» til å åpne skolen til en nærmiljøarena 

og flere skoler fikk RØREmidler. Prosjektet 

«SFOmåltid for god trivsel, ro og sunne barn» 

kom også i gang med RØREmidler. Prosjektet 

er tverrfaglig initiert av kommuneoverlege, 

skole, miljørettet helsevern, miljørådgiver og 

folkehelse og er et samarbeid med Debio Info/ 

Matvalget. Mål er at alle SFObarn skal få et 

næringsrikt måltid på skolen, samt kompe

tanse heving i sunn og bærekraftig mat for alle 

SFOansatte. Prosjektet kommer i tillegg til 

gratis skolefrokost som tilbys ved alle barne

hager og grunnskoler. 

Kommunens frivillighetsforum igangsatte 

ildsjel kalender i samarbeid med Rygge 

 kommune og Moss avis. Fra 124 desember 

mottok en nominert ildsjel i Moss/Rygge hver 

dag en blomst og diplom fra ordfører. 

Det har i 2018 vært økt fokus på rusfore

byggende arbeid. Dette skyldes resultater fra 

Moss kommunes forrige ungdataundersøkelse 

(2016) og nasjonale trender (ungdata nasjonale 

tall 2018) som vekket bekymring rundt cannabis 

og alkohol. Det har vært gjennomført cannabis

fagdag for ansatte i Moss og Rygge, foreldre

rettet rusforebyggendeprogram «Utsett» 

på ungdomsskolene og kartlegging av eksi

sterende cannabisforebyggende tiltak. 

3. Hva var de største utfordringene dere 
sto overfor i folkehelsearbeidet i 2018?
Kommunen rullerer årlig sin befolkningsoversikt 

over folkehelse og levekår. Befolkningsover

sikten gir oversikt over status på folkehelse 

og levekårsfeltet og er et godt verktøy for å se 

hvilke områder som er særlig utfordrende for 

kommunen og hvilke mulighetsvinduer det er 

innen folkehelse og levekår. 

Tall fra 2018 viser positiv utvikling innen flere 

områder, der flere fullfører videregående skole 

og færre unge er arbeidsledige. Det vil kunne 

gi positive ringvirkninger på en rekke folke

helse parametre. De største utfordringene på 

folkehelseområdet er at Moss har en lavere for

ventet levealder enn landsgjennomsnittet, det 
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er en høy andel barn som bor i husholdninger 

med lavinntekt og som bor trangt. Arbeids

ledighet, andel med uføretrygd og psykisk 

uhelse er høy. 

4. Gi eksempler på folkehelseområder hvor 
dere synes kommunen deres utviklet seg 
i positiv eller negativ retning i 2018?
Flere gjennomfører videregående opp læring. 

Frafallsprosenten har gått ned syv prosent 

siden 2010 (2016tall). Synliggjøring av folke

helsearbeidet og bevisstgjøring av at folke

helse er et ansvar for alle sektorer har hatt 

en videre positiv utvikling. Folkehelse er et 

sentralt tema i forbindelse med ut arbeidelse 

av kommune plan. Det har vært fora for 

kompetanse heving i folkehelse, blant annet 

på ledermøte i januar og frokostseminar for 

politisk og administrativ ledelse i oktober. Sist

nevnte ble gjennomført med Regionale folke

helsemidler.

Det har vært flere positive nærmiljø satsninger 

som utarbeidelse av nærmiljøanlegg, opp

rusting og tilrettelegging for kanobruk i 

Ørebukta og skilting og opprustning i frilufts

områder på Jeløya, Mosseskogen og Mosse

marka. Alle skolegårder oppgraderes over 

en periode for å innfri til dagens standard for 

utforming og for å skape attraktive området 

for lek og læring, både innenfor og utenfor 

skoletid. Kommunalt kjøp av Speiderhuset i 

Nes parken vil legge til rette for gode tverr

sektorielle folkehelsetiltak. 

5. På bakgrunn av erfaringer fra året som har 
gått, hvilke områder i folkehelsearbeidet vil 
dere prioritere eller ha økt fokus på i 2019?
Utvikling og forankring av folkehelsearbeidet 

i nye Moss vil ha hovedprioritet i 2019. Det 

vil være viktig å forankre folkehelse og «helse 

i alt» i alle sektorer i nye Moss, samt arbeide 

for at gode folkehelsetiltak videreføres i nye 

Moss. Det planlegges å etablere et folkehelse

team med ressurser fra kommunalavdelinger 

og stabsfunksjoner når organisasjonstrukturen 

er satt. 

Utarbeidelse av en samlet oversikt over folke

helse og levekårsfeltet for nye Moss er på

begynt og vil ta mye ressurser i 2019. Arbeidet 

er forankret i prosjektet «Folkehelsearbeid 

i nye Moss» med Regionale folkehelsemidler. 

Nærmiljøsatsing og stedsutvikling er 

 sentrale områder i folkehelse og samfunns

utvikling. Folkehelsearbeidet vil være proak

tiv i dette arbeidet, bl.a. i forbindelse med 

forskningsprosjektet «Et sted å være ung» i 

regi av Oslo Met. Det planlegges å gjennom

føre fagsamling om cannabisforebygging for 

lærere, utarbeide eget rusforebyggende pro

gram til bruk i undervisning og arrangere ung

datakonferanse med fokus på utfordringsbildet 

i kommunen. 

Det er planer om å etablere frisklivssentral i 

inneværende år, og det vil søkes Fylkesmannen 

om tilskuddsmidler.

Rådmann (evt. stedfortreder) Folkehelsekoordinator
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Årsrapport for Rygge kommune

1. Hvilke folkehelsetemaer hadde kommunen 
et hovedfokus på i 2018?
Arbeidet med kommunesammenslåing har 

hovedprioritet på alle områder. Ved utgangen 

av 2018 er det avklart at Folkehelse er plassert 

i stabsfunksjon Samfunn og strategi, ledet av 

 assisterende rådmann. I 2018 har Moss og 

Rygge samarbeidet tett om både tiltak og 

opplæring på folkehelseområdet. I fjor ble 

det  rapportert at folkehelse er innarbeidet i 

kommunens kvalitets og styringssystem, samt 

i politisk mal for saksbehandling. Arbeidet 

 fortsetter med implementering for nye Moss.

Arbeidet med helsefremmende tiltak i opp

vekstsektoren hatt fortsatt høy prioritet, og 

flere virksomheter har oppnådd godkjenning 

som helsefremmende barnehage eller skole. 

Prosjekt «Positivt hode med treningsglede 

som metode» for målgruppen 1424 år, er 

svært vellykket. Frivillighet har i 2018 også hatt 

høy prioritet; med Frivilligsentral, Homestart, 

frivillighets koordinator i eldreomsorgen, til

taket Sammen om et frikvarter og økonomisk 

støtte til lag og foreninger som bærende tiltak. 

 Prosjekt «Kultur i landskap» er gjennomført 

i nært samarbeid med frivilligheten og kom

munens egen tiltaksgruppe, ledet av kultur

tjenesten.

Fontenehuset, et nytt lavterskeltilbud for 

 mennesker med psykiske helseplager, har siden 

oppstart i 2017 utviklet seg til å bli en ressurs 

for både brukere og kommune.

2. Hva var det viktigste folkehelseresultatet 
i deres kommune i 2018?
Resultatene av det langsiktige arbeidet 

med helsefremmende barnehager og sko

ler  begynner nå å vise seg. Fem barnehager 

og en skole har oppnådd godkjenning som 

helse fremmende virksomhet, og resultater av 

RØREprosjektet har satt fortgang av arbeidet 

i skolene. Flere virksomheter i Rygge har søkt 

godkjenning i løpet av 2018, og vil godkjennes 

i løpet av 2019. 

Samarbeidet med Moss, og resultatene av 

forarbeider til hvordan folkehelsearbeidet i 

ny kommune skal rigges, har vært viktig for å 

få innarbeidet felles forståelse for folkehelse

begrepet i nye Moss. Det ble gjennomført et 

seminar for politisk og administrativ ledelse 

i oktober 2018, med svært gode tilbake

meldinger.

3. Hva var de største utfordringene dere 
sto overfor i folkehelsearbeidet i 2018?
I tidligere rapporteringer har vi beskrevet 

 utfordringer med å implementere nye tiltak 

samtidig som det forgår omorganisering 

og strukturelle endringer. Arbeidet tar tid, 

og i 2018 har det vært et stort og krevende 

administrativt fokus på prosessen kommune

sammenslåing. 

Når administrative nøkkelpersoner slutter 

eller får nye oppgaver vil det naturlig nok ta 

tid for nyansatte å sette seg inn i hva som har 

vært gjort på ulike områder. I arbeidet med 

å implementere folkehelse må denne dimen

sjonen rommes. Samtidig foregår det mye godt 

og viktig folkehelsearbeid ute i den enkelte 
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virksomhet. Det skal komme frem og synlig

gjøres i rapporteringer i kvalitets og styrings

systemet.

4. Gi eksempler på folkehelseområder hvor 
dere synes kommunen deres utviklet seg 
i positiv eller negativ retning i 2018.
Det har vært jobbet godt med forarbeidene 

til to folkehelseprosjekter støttet av Østfold

helsa, med oppstart i 2018. Det er tidkrevende 

prosesser, men helt nødvendig å forankre 

tiltakene godt i alle ledd. Utviklingen av en 

lokal tursti, ledet av kulturtjenesten i samarbeid 

med grunneiere, næringsliv, frivilligheten og 

kommunale tiltaksgrupper, blir et flott tilbud 

for lokalsamfunnet. Halmstad skole, som ligger 

i samme område, er godt i gang med å utvikle 

skolen som nærmiljøarena, og til sammen vil 

disse tiltakene gi området et positivt løft.

Det arbeides godt i mange virksomheter, både 

med å videreutvikle eksisterende tiltak og å 

utvikle nye tiltak som har betydning for folke

helsen. Fontenehuset, et lavterskeltilbud for 

mennesker med psykiske helseplager med mål 

om å hjelpe mennesker tilbake til et sosialt liv, 

ordinært arbeid eller studier, er en viktig og 

god arena for mange mennesker.

Det langsiktige arbeidet med helsefremmende 

barnehager og skoler, Røreprosjektet, interne 

og eksterne prosjekter i skolen, viser en positiv 

trend. Rygge har på to år gått fra 30 % til 21 % 

når det gjelder frafallet i videregående skoler, 

og ligger nå på landsgjennomsnittet.

Tidligere hadde folkehelsekoordinatorene i 

Mosseregionen egne nettverksmøter hvor vi 

både diskuterte utfordringer i felles kommune

plan og fant gode løsninger på felles ut

fordringer. Nå, etter at ny kommunestruktur er 

vedtatt, har Moss og Rygge fortsatt samarbeid, 

mens Råde og Våler ikke lenger deltar som før. 

Det er parallelle prosesser som følge av over

ordnede endringer, og ikke noe å gjøre med. 

Konsekvensen er at Mosseregionen ikke lenger 

har tett samarbeid på folkehelseområdet.

5. På bakgrunn av erfaringer fra året som har 
gått, hvilke områder i folkehelsearbeidet vil 
dere prioritere eller ha økt fokus på i 2019?

• Administrativt vil samarbeid om og utvikling av 

folkehelse i Nye Moss fortsatt ha hovedprioritet 

i 2019. Arbeidet er godt i gang, organisasjonen 

er satt og ledere og øvrige ansatte plassert. 

Det er satt klare mål for dette i prosjektet 

«Folkehelsearbeid i Nye Moss». Riktig infor

masjon til ulike målgrupper er en viktig del 

av dette arbeidet, og vil utvikles i nært sam

arbeid med interne/eksterne støttespillere.

• Halmstad skole arbeider videre med pro

sjekt «Halmstad som nærmiljøhus». Dette 

vil, sammen med prosjekt «Kultur i land

skap» være med på å gi Halmstad krets 

et områdeløft. Her vil det åpne seg flere 

muligheter for et aktivt lokalsamfunn. 

• Parallelt med sammenslåingsprosessen skal 

Rygge kommune arbeide for at eksemplariske 

folkehelsetiltak skal videreføres i nye Moss.

• Det er et uttrykt mål at alle barnehager 

og skoler i Rygge skal oppnå godkjenning 

som helsefremmende virksomhet i 2019. 

Ivar Nævra 

Rådmann

Trude L. Vold 

Rådgiver folkehelse
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Årsrapport for Rømskog kommune
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Årsrapport for Råde kommune

1. Hvilke folkehelsetemaer hadde kommunen 
et hovedfokus på i 2018?
Helsefremmende barnehager, psykisk helse, 

barnefattigdom og forebygge skader og 

 ulykker.

2. Hva var det viktigste folkehelseresultatet 
i deres kommune i 2018?
Begge de kommunale barnehagene er god

kjent som helsefremmende barnehager. Økt 

fokus på og tilretteleggelse for fysisk aktivitet 

i barneskolene og SFO.

Tverrfaglig samhandling om folkehelsetemaer 

begynner å bli innarbeidet praksis.

3. Hva var de største utfordringene dere 
sto overfor i folkehelsearbeidet i 2018?
Barnefattigdom, utenforskap og psykisk uhelse 

hos unge.

4. Gi eksempler på folkehelseområder hvor 
dere synes kommunen deres utviklet seg 
i positiv eller negativ retning i 2018?
Positivt: Målsettingene for folkehelse og 

 levekår i kommuneplanen følges opp.

Tidlig innsats, i forhold til livsstilsvalg og deres 

konsekvenser, psykisk og fysisk helse er ytter

ligere fokusert.(Helsestasjon, barselomsorg, 

KOSP, skolehelsetjenesten, barnehager og 

skoler, opprettet ungdomsteam).

Økt livskvalitet for eldre: Hverdags

rehabilitering.

Skader og ulykker: Trafikksikkerhet som 

folkehelse tema i satsingen Trafikksikker 

 kommune.

Plan: Folkehelserådgiver er i mye større grad 

involvert i pågående planprosesser, enn 

 tidligere.

Negativt: frafall i videregående skole er høyere 

enn tidligere.

5. På bakgrunn av erfaringer fra året som har 
gått, hvilke områder i folkehelsearbeidet vil 
dere prioritere eller ha økt fokus på i 2019?
Skaffe oppdatert kunnskap gjennom å rullere 

oversiktsdokumentet og utarbeide folkehelse

plan. 

Tidlig innsats rettet mot barn og unge, spesielt 

i forhold til psykisk helse og rus.

Forebygge frafall i videregående skole.

 

Rådmann (evt. stedfortreder) Folkehelsekoordinator
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Årsrapport for Sarpsborg kommune

1. Hvilke folkehelsetemaer hadde kommunen 
et hovedfokus på i 2018?

• Gratis aktiviteter og mat for barn og unge 

i nærmiljøhus, på kultur og idrettsare

naer som ga mulighet til å delta uav

hengig av inntekt. Dette skjedde i sam

arbeid med frivillige organisasjoner. 

• Helsefremmende planlegging og fore

byggende arbeid for eldrebefolknin

gen har hatt stort fokus i 2018 

• Gjennomføring og avslutning av Pro

sjekt Helsefremmende lokalsamfunn. 

• Oppstart av prosjekt «Det gode hjemste

det lokalsamfunnsutvikling basert på lokale 

ressurser» på Alvimhaugen og i Sarpsborg 

sentrum. Matkurs, «Ferskingkurs» i friluftsliv, 

sykkeldag på Alvim, og andre aktiviteter er 

gjennomført eller planlagt ut fra innbyg

gernes egne ønsker, initiativ og interesser. 

Seniorskolen på kulturskolen startet på kul

turskolen i 2018 drives av seniorene selv og 

har over 100 aktive medlemmer.  

• To barneskoler ble sertifisert som hel

sefremmende skoler i 2018 og nye 

RØREskoler er kommet til. Nå er 13 av 

kommunens 18 skoler RØREskoler.

• Som en følge av innføring av faget psy

kisk helse i videregående skole ble det 

satset spesielt på markering av Verdens

dagen psykisk helse og et bredere sam

arbeid med idretten om psykisk helse.

• Sarpsborg kommune, ved ordføreren, skrev 

under ny samarbeidsavtale med organisasjo

nen «AVOGTIL» om rusforebyggende arbeid. 

Satsing på «Se og bli sett»idrettsklubber

• Alkoholpolitisk handlingsprogram 

• Gjennomført prosjektet «Tett på – forebygging 

av radikalisering» i barnehager og skoler.

• Tilrettelagt for friluftsliv med forlengelse av 

bryggestien og utvikling av Glengshølen. 

2. Hva var det viktigste folkehelseresultatet i 
deres kommune i 2018?
Frafall i videregående skole for elever fra Sarps

borg kommune gikk ned fra 28 % i 2017 til 27 % 

i 2018. Skoleresultatene viste framgang på alle 

prøver. Sarpsborg kommune har i 2018 for før

ste gang færre elever på laveste mestringsnivå 

og flere elever på høyeste mestringsnivå enn 

gjennomsnitt for Østfold. Årets resultater viser 

fremgang for elevene på barnetrinnet og at 

fokus på tidlig innsats gjør at de yngste elev

ene presterer bedre. Dette har betydning for 

folkehelsa. Økningen i sysselsettingsandelen 

fra 2017 fortsatte i 2018 noe som er positivt.

3. Hva var de største utfordringene dere sto 
overfor i folkehelsearbeidet i 2018? 
Andel uføretrygdede mellom 1867 var over 

15 %. Andelen barn som bodde i trange boli

ger og andelen som bodde i lavinntektshus

holdninger har vært høyere for Sarpsborg enn 

for resten av landet. Dette er fortsatt blant de 

største utfordringene for Sarpsborg.

4. Gi eksempler på folkehelseområder hvor 
dere synes kommunen deres utviklet seg i 
positiv eller negativ retning i 2018?
Kommunen har i større grad enn før satset på 

tverrsektorielt samarbeid og samskaping med 

næringsliv, frivillige organisasjoner og ikke 

minst med innbyggere på ulike arenaer i lokal

samfunnet. Dette har bidratt til bedre kunnskap 

om lokale forhold som påvirker helse og trivsel 

og utvikling av nye tiltak som fremmer helse, 

tilhørighet, sosiale nettverk og trivsel. Skole 
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som nærmiljøhus og kulturarenaer er i utvikling 

og formes i samarbeid med innbyggere. 

5. På bakgrunn av erfaringer fra året som har 
gått, hvilke områder i folkehelsearbeidet vil 
dere prioritere eller ha økt fokus på i 2019?

• Kommunen satser enda mer på forebyggende 

og helsefremmende arbeid blant eldre 

• Utarbeide helseoversikt 2019 blant annet 

basert på informasjon fra ungdata 

undersøkelse i 2019, befolknings undersøkelse 

2019, kvalitative data og annen lokal kunnskap 

som er samlet inn fra 2018 og 2019. 

• Følge opp nytt vedtatt  mandat 

for folkehelsegruppa

• Fortsette å gjennomføre tiltak i folkehelse

planen – med særlig vekt på kompetanse

bygging i organisasjonen, og flere helse

fremmende skoler og barnehager

• Gjennomføre prosjektet «Sammen skaper 

vi det gode hjemstedet», samle erfaring og 

evaluere prosesser med medvirkning og 

samarbeid om helsefremmende nærmiljø.

• Utarbeide flere tiltak som skal bidra til å 

løfte familier ut av en situasjon med ved

varende lavinntekt, herunder «velferds

piloten» i samarbeid med regional stat

Kommunedirektør (evt. stedfortreder) Folkehelsekoordinator

Saksbehandler: Kjersti Aune, Virksomhet plan og samfunnsutvikling
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Årsrapport for Skiptvet kommune
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Årsrapport for Spydeberg kommune

1. Hvilke folkehelsetemaer hadde kommunen 
et hovedfokus på i 2018?
Spydeberg kommune hadde i 2018 et styrket 

fokus innenfor barnehage og skoleområdet 

med en langsiktig målsetting om å redusere 

frafallet i skolen. 

Videre har det vært fokusområder innenfor 

fysisk helse og aktivitetsnivå og forebygging 

av psykiske lidelser. Kommunen har også 

vært delaktig i utarbeidelse av en felles over

sikt over Folkehelsearbeidet i Indre Østfold 

 kommunene. Prosjektet ble i utgangspunk

tet initiert av KS, og også Fylkeskommunen 

har også vært involvert i utarbeidelsen av 

slutt dokumentet, i tillegg til en kortversjon, 

 brosjyren «Slik har vi det».

2. Hva var det viktigste folkehelseresultatet 
i deres kommune i 2018?
Spydeberg kommune har utfordringer i fht. 

skolefrafall, og økende forekomst av livsstils

sykdommer og psykiske helseplager. Vi ser at vi 

har et høyt medikamentforbruk når det gjelder 

livsstilsykdommer og psykiske helseplager, 

samt et høyt forbruk av antibiotika. 

Spydeberg har fortsatt en meget god 

vaksinasjons dekning og god drikkevanns

kvalitet. 

3. Hva var de største utfordringene dere sto 
overfor i folkehelsearbeidet i 2018?
Vi ser at vi har utfordringer i fht. den organi

seringen av folkehelsearbeidet, og få til 

en implementering av folkehelsetenkning 

innenfor alle kommunens tjenesteområder. 

Mål settingen er at folkehelse i størst mulig 

grad skal være en del av all aktivitet og være 

bevisstgjort innenfor alle tjenesteområder i 

 kommunen.

4. Gi eksempler på folkehelseområder hvor 
dere synes kommunen deres utviklet seg 
i positiv eller negativ retning i 2018?
Kommunen har stor aktivitet og opplever mye 

positiv virksomhet og utvikling innenfor flere 

folkehelseområder.

Det er utarbeidet egen plan for overgangen 

mellom skole og barnehage. Et ambulerende 

team følger opp barn i barnehage og skole 

raskt når det oppstår utfordringer, enten i for

hold til atferd eller læring. Det skoleres flere 

COS veiledere, noe som bidrar til flere som kan 

bistå barnevernet med oppfølging av familier 

i en tidlig fase. COS (Circle Of Security) er en 

brukervennlig modell for å analysere og tolke 

barns atferd, følelser og behov, for å kunne vei

lede tidlig innenfor utviklingsstøttende omsorg. 

Nye bemanningsnormer er også innført i 

både barnehage og skole. Lions har bidratt 

med støtte til et IKT undervisningopplegg i 

skolen. Skolen har også en samarbeidsavtale 

med Lions for å drive programmet «Mitt valg». 

«Mitt valg» er et program for utvikling av sosial 

kompetanse som har som mål at det enkelte 

barn/ den enkelte ungdom settes i stand til å 

ta selvstendige gode valg. Programmet inngår 

som del av arbeidet mot mobbing i skolen. 

Med hjelp fra Frivilligsentralen har skolen også 

et Dagravntilbud, et prosjekt der voksne bidrar 

på skolen for å forhindre mobbing og ta tak i 

ulike situasjoner. Barneskolen har trivselsledere 

(utvalgte elever som kurses) som legger til rette 

for lek og aktivitet i friminuttene.
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Frivilligsentralen gir også gratis leksehjelp for 

barn. 

Spydeberg har fått statlige prosjektmidler for 

å styrke helsesykepleiertilbudet for ungdom. 

Det arrangeres også svømmekurs spesielt 

rettet mot kvinnelige flyktninger og innvandrer

barn.

Kommunen nyter godt av samarbeid med 

Frivillig sentralen blant de eldre på Grinitun 

sykehjem og i prosjektet «80+». Dette er et 

tilbud om råd og veiledning til eldre som 

ikke har, eller har begrensede tjenester fra 

 kommunen. Formålet er å gi informasjon om 

sosiale, kommunale og frivillige lavterskel

tilbud i Spydeberg. Dette er en del av det 

fore byggende arbeidet rettet mot de eldre 

i kommunen.

Spydeberg kommune har et rikt nettverk av 

turstier, og som kontinuerlig oppgraderes mht. 

merking og rydding for fremkommelighet. 

Hylliparken og stien langs Hyllibekken er nå 

universelt utformet.

Grunnerverv for bygging av gang/sykkelvei 

til Holli er gjennomført, og det er inngått 

avtale med entreprenør om gjennomføring og 

ferdig stilling av anlegget i 2019. Det er også 

etablert en «femmerbane», kunstgressbane, i 

til knytning til Friplassen som ble etablert i 2017. 

Kommunen har også vedtatt å støtte bygging 

av et nytt klubbhus ved kunstsnøanlegget på 

Myrberg, og arbeidet vil bli påbegynt somme

ren 2019.

Frisklivsentralen i Spydeberg er godt etablert 

og dekker nå også Hobøl kommune. Det 

er meget stor pågang og aktivitet i Friskliv

sentralen. I 2018 ble hele 113 personer henvist 

via Frisklivsresept for individuell oppfølging. 

Målet er at deltagere skal nå sine målsetninger 

gjennom økt kunnskap, veiledning og støtte, 

slik at de kan ta bevisste valg og opprettholde 

gode vaner også etter endt oppfølging. Det 

har vært avholdt flere kurs, deriblant «Bra 

mat»kurs, Diabetiker type 2 kurs, Hverdags

gledekurs og kurs i depresjonsmestring. 

Videre har Frisklivsentralen tilbud om gruppe

trening,  Pulsen, 2 ganger per uke. Pulsen er 

et gratis tilbud om aktivitet til alle innbyggere 

i  Spydeberg og Hobøl, og det har vært svært 

god deltagelse på disse timene. I 2018 har total 

deltagelse på Pulsen vært 1132, dvs. et snitt på 

19 personer på hver time, på enkelte timer er 

det opp mot 40 deltakere. Aktivitetene foregår 

både innendørs og utendørs. 

5. På bakgrunn av erfaringer fra året som har 
gått, hvilke områder i folkehelsearbeidet vil 
dere prioritere eller ha økt fokus på i 2019?
Det vil for 2019 fortsatt bli fokusert på gode 

tiltak innenfor barnehage og skole mht. å 

forebygge fremtidig frafall, utenforskap og 

psykiske helseplager. Videre vil tiltak innenfor 

livsstilssykdommer, rus, psykisk helse og livs

mestring stå sentralt. Spydeberg kommune blir 

som følge av kommunesammenslåingen med 

virkning fra 1.1.20 en del av Indre Østfold kom

mune, og det er vil være naturlig å sikre gode, 

lokale tiltak, der hvor folk bor og ferdes, også i 

en ny og større kommune. Det vil være viktig å 

sikre at grunnprinsippene i folkehelsearbeidet 

kontinueres på en god måte i fremtidig kom

munal planlegging og virksomhet. 

Rådmann (evt. stedfortreder) Folkehelsekoordinator
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Årsrapport for Trøgstad kommune

1. Hvilke folkehelsetemaer hadde kommunen 
et hovedfokus på i 2018?

• Systematisering av kunnskap har vært en 

sentral del av folkehelsearbeidet i 2018 

 gjennom revideringen av Grunnlags

dokumentet og utviklingen av kort versjonen 

«Slik har vi det!». Dokumentene er  felles for 

Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker,  Spydeberg 

og Trøgstad kommuner. Det ble også 

gjennomført Ungdata og Ungdata jr.

• Fokus på forankring og formidling 

av Grunnlagsdokumentet og «Slik 

har vi det!» i organisasjonen.

• Møteplasser har vært et sentralt tema for 

folkehelsearbeidet i Trøgstad kommune. 

Prosjektet «Helsefremmende lokal samfunn» 

ble avsluttet i 2018 og har bidratt til å drive 

aktiv innbyggermedvirkning for å gjøre 

kommunens nye  bibliotek og aktivitets hus 

til en attraktiv møteplass for inn byggerne. 

Prosjektet har også bidratt til bred med

virkning knyttet til arbeidet med å  restaurere 

torget som vil ferdigstilles i 2019.

• Prosjektet «Trygg ungdom» som er 

en del av Folkehelseprogrammet har 

 jobbet med å kartlegge og iverksette 

aktiviteter av og med ungdommen.

2. Hva var det viktigste folkehelseresultatet 
i deres kommune i 2018?

• Grunnlagsdokumentet og «Slik har vi det!».

• Flere viktige  byggeprosjekter 

ble ferdigstilt i 2018:

 Bibliotek og aktivitets huset 

– Torvet bok og mer. 

 Nytt dagsenter – PULS (positivitet, 

utvikling, likeverd, samarbeid). 

 Båstad Barnehage.

3. Hva var de største utfordringene dere sto 
overfor i folkehelsearbeidet i 2018?

• I en stor kommunesammenslåing er det 

 utfordrende å holde tak i den daglige driften 

og samtidig jobbe utviklingsorientert inn i ny 

organisasjon. Den største utfordringen er å få 

god nok oversikt over det gode folkehelse

arbeidet som foregår i de ulike virksomhetene.
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4. Gi eksempler på folkehelseområder hvor 
dere synes kommunen deres utviklet seg i 
positiv eller negativ retning i 2018?

• Større fokus på folkehelsearbeidet på ledernivå 

gjennom forankring av Grunnlagsdokumen

tet og «Slik har vi det!» og gjennom delta

kelse på konferansen om samfunnsfloker.

• Det foregår flere utviklings og samarbeids

prosjekter i Trøgstad kommune. Mange enga

sjerte ansatte søker ulike prosjektmidler og 

får startet opp og gjennomført tiltak som har 

stor betydning for folkehelsen. Et eksempel er 

den nyåpnede BUAordningen som Frivillig

sentralen har åpnet på Torvet bok og mer. Det 

er sendt flere søknader for å få tilskudd i 2019 

til samarbeidsprosjekter innen blant annet å 

inkludere flere ungdommer i arbeid og ferie

aktiviteter for barn i familier med lavinntekt.

5. På bakgrunn av erfaringer fra året som har 
gått, hvilke områder i folkehelsearbeidet vil 
dere prioritere eller ha økt fokus på i 2019?

• Deltakelse i arbeidsgruppen som jobber med 

forslag til organisering av klima, miljø og 

folkehelsearbeidet i Indre Østfold kommune.

• Fokus på livsløpsperspektivet 

som prioriteringsområder.

Rådmann (evt. stedfortreder) Folkehelsekoordinator
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