
Østfold - ille, eller ille bra?
15. januar 2009

NYHET! Østfoldhelsa  
lanserer undersøkelser!



Velkommen

Hvordan står egentlig til med 
helsa til Østfoldingen? Er alt så 
ille som det kan tyde på  
i nasjonale statistikker, eller kan 
bildet nyanseres? I undersøkelsen 
«Østfoldhelsa 2008» har vi spurt 
ungdommen selv, og den 15. Ja-
nuar presenterer vi ferske resul-
tater fra undersøkelsen der cirka 
1500 ungdomsskoleelever deltok. 
Foruten at vi presenterer fylkes-
tall, vil vi også vise eksempler fra 
kommunene og se på helsestatus 
i fylkets 4 regioner. Ungdomsun-
dersøkelsen er en del av INTER-
REG-prosjektet HEPRO (Health 
and social wellbeing in the Baltic 
Sea Region) der Østfold fylkes-
kommune har vært prosjektleder. 
32 partnere i 8 forskjellige land 
var med. 

HEPRO-prosjektet gjennom-
førte den første undersøkelsen 
av sitt slag blant 45.000 euro-
peere. Her er det laget verktøy 
og metoder som gjør dataene 
sammenlignbare, til tross for at 
undersøkelsene er utført i for-
skjellige kulturer, på ulike språk 
og med forskjellige tilnærminger. 
På konferansen 15. januar vil vi 
presentere ferske resultater, og 
vi vil synliggjøre hvordan helse-
tilstanden i Norge skiller seg fra 
status i Danmark, Polen og de 
baltiske land. 

HEPRO-prosjektet har utviklet 
verktøy som Verdens Helseorga-
nisasjon nå bruker som en del av 
sin portefølje. Norsk nettverk av 
helse- og miljøkommuner, som

Østfold fylkeskommune er med 
i, har vært en samarbeidspart-
ner og en utprøvingsarena for en 
norsk versjon av undersøkelsen 
som 11.000 besvarte. Spesiell

fokus vil bli viet de to Østfold-
kommunene som var med, Våler 
og Spydeberg.

Hvordan har det så seg at 
Østfold legger så mye vekt på å 
fremskaffe helsestatistikk? Fore-
byggende og helsefremmende 
arbeid har høy politisk prioritet 

i fylket, og det er et ønske om 
å målrette innsatsen. Tiltak må 
settes inn der behovet er størst, 
og da er det viktig med god 
kunnskap om den reelle situasjo-
nen. Nasjonal statistikk gir god 
informasjon, men som oftest på 
nasjonalt nivå. I disse undersø-
kelsene gir befolkningen selv svar 
på hvordan de ser på nærmiljøet 
de bor i, sin egen helse, livsstil og 
sosiale nettverk – og vi får tall 
både på lokalt nivå og for fylket 
som helhet. 

God informasjon om befolk-
ningens helse er altså et viktig 
grunnlag for både virksom-
hetsplanlegging og samfunns-
planlegging. I den forbindelse 
samarbeider vi derfor med Hel-
sedirektoratet omkring under-
søkelsene i Østfold, som sees i 
sammenheng med det nasjonale 
prosjektet «Helse i plan».

Vi ønsker deg vel møtt til 
konferansen den 15. januar på 
Quality.

Aase B. Rennesund
styreleder i Østfoldhelsa

MÅLGRUPPER: Lærere og skoleledere, politikere, FAU, helsepersonell, planleggere, frivillige organisa-
sjoner, folkehelseaktører og andre interesserte.

TID OG STED: 08.30 – 15.30, QUALITY Hotell, Sarpsborg.

PÅMELDING: Østfoldhelsa, postboks 220, 1702 Sarpsborg 
Telefon: 69117459 Mobil: 94155798 Telefaks: 69117062 
E-post: trond.dyrseth@ostfoldhelsa.no

PRIS: Kr.200,- (Partnere i Østfoldhelsa kan delta med inntil tre personer gratis.)

KONTAKTPERSON: Trond Dyrseth, prosjektkoordinator, Østfoldhelsa

ARRANGØRER OG SAMARBEIDSPARTNERE: Østfoldhelsa, Østfold fylkeskommune, Fylkesmannen  
i Østfold, TNS Gallup, Folkehelseinstituttet, Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner, Våler kommune, 
Spydeberg kommune og Helsedirektoratet.
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Program
 

 Møteleder: Aase B. Rennesund, styreleder i Østfoldhelsa

KL.08.30  Registrering. Kaffe/te

Kl.09.00  Åpning v/ regionaldirektør Odd Roald Andreassen, Østfold fylkeskommune
 HEPRO prosjektet – en veiviser i det internasjonale folkehelsearbeidet
 v/ prosjektleder Arvid Wangberg, HEPRO

Kl.09.30  NyhET 1!
 Ungdomsundersøkelsen 2008, fylkestall fra Østfold v/ Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Kl.10.30  Pause

Kl.10.45  NyhET 2!
 HEPRO-undersøkelsen i et internasjonalt perspektiv v/ tidligere forskningssjef
 Niels Kr. Rasmussen, Nasjonalt Institutt for folkesundhed, Danmark

Kl.11.30  Lunsj

Kl.12.30  NyhET 3!
 Hva fant vi i Våler og Spydeberg? HEPRO-undersøkelsen i et norsk perspektiv.
 Ved Niels Kr. Rasmussen.

Kl.13.00  HEPRO-modellen: Faglig grunnlag og praktiske verktøy. Ved Per Olof Östergren,  
 professor ved Universitetet i Lund.

Kl.14.00  Pause

Kl.14.15  NyhET 4!
 Ungdomsundersøkelsen «Østfoldhelsa 2008», regionstall.

Kl. 15.00  Hvordan følges undersøkelsen opp ved Hobøl ungdomsskole?
 Ved rektor Asbjørn Hjorthaug og kst. leder av Østfoldhelsa, Knut-Johan Rognlien.

Kl.15. 30  Avslutning

 Det er avsatt tid til spørsmål underveis.



www.ostfoldhelsa.no            www.heproforum.net

Påmelding til Østfold - ille, eller ille bra? 15. januar. 
Påmeldingsfrist: Senest 7. januar 2009.

Påmeldingen kan enten sendes pr mail trond.dyrseth@ostfoldhelsa.no eller fakses til 69 11 70 62

FØLGENDE BES OPPLyST:

Virksomhet / kommune / organisasjon ...................................................................................................

Navn ...................................................................................................................................................

Tittel / funksjon ...................................................................................................................................

Adresse, arbeid ....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Telefon……………………….  E-post ...................................................................................................

Det gis ingen skriftlig bekreftelse på påmeldingen. Påmeldingen er bindende! 


