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Forord
Denne publikasjonen er skrevet på oppdrag fra 
Østfoldhelsa. Østfoldhelsa er et partnerskap for 
folkehelsearbeid i Østfold. Arbeidet med publi-
kasjonen er støttet med økonomisk tilskudd fra 
Helsedirektoratet. Direktoratet har bedt om en 
virkemiddeloversikt, noe som er framstilt i publika-
sjonens del 2.

Publikasjonen er skrevet med rådmann som mål-
gruppe. Dette er gjort ut fra forståelse av at over-
ordnet leder er nødvendig å ha med på lag, dersom 
organisasjonen skal få til et godt og helhetlig arbeid 
med å utjevne sosiale helseforskjeller. 

Samtidig vet vi at folkehelsearbeidet må være godt 
politisk forankret og forstått for å gi konkrete resul-
tater. Helsefremmende tiltak som har til hensikt å 
utjevne sosial ulikhet i helse bør helst løses tverrpo-
litisk og tverrsektorielt, fordi vi behøver innsats over 
tid for å lykkes. Vi håper at denne publikasjonen kan 
være bidrag i debatten om tverrpolitiske løsninger 
og felles politisk vilje til handling.  

Publikasjonen er utformet av folkehelseseksjonen 
i Østfold fylkeskommune. I arbeidet med gjennom-
gang av mulige virkemidler har vi hatt arbeidsgrupper 
i Østfold fylkeskommune og i fire prosjektkommuner 
i fylket; Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Eidsberg. 
Dette gir erfaringer fra et utvalg av kommuner, som 
kan ha overføringsverdi for andre kommuner, både i 
Østfold fylke og i landet for øvrig.

Et tidlig utkast av publikasjonen er gjennomgått 
av medlemskommuner i WHOs norske nettverk 
«Sunne kommuner». Dette gjelder kommunene 
Kristiansand, Volda, Levanger, Oppegård og Bodø, 
og fylkeskommunene Akershus og Nordland. Disse 
har gitt verdifull tilbakemelding både på form og 
innhold av publikasjonen.

Deler av teksten er skrevet med bistand. Dette 
gjelder kap. 4.1 Organisasjon og ledelse, som er 
skrevet av studieleder Arve Negaard, Høgskolen 
i Østfold. Kjell Rennesund, Østfold Analyse, har 
skrevet kap. 5 Hvordan måle sosiale ulikheter og 
fattigdom. Vedlegg om Kreft og sosial ulikhet i 
helse, er skrevet av Marianne van der Weel, rådgiver 
i Kreftforeningen Akershus, Oslo og Østfold. Leif 
Vegelbo, tidligere helse- og sosialsjef i Halden 
kommune, har vært behjelpelig med utforming av 
virkemiddeloversikt for helse og omsorgs tjenester.

Publikasjonen er en del av HEPROGRESS-prosjek-
tet. Dette er støttet av EU-programmet Progress 
(2007 - 2013) som ledes av EU-kommisjonens 
generaldirektorat for sysselsetting, sosialpolitikk og 
likestilling. Publikasjonen er forelagt ekspertgruppa 
i Heprogress, i august 2011. Førstelektor Eyvin 
Bjørnstad, Høyskolen i Vestfold, var engasjert til å 
forberede saken for ekspertgruppen. Merknadene 
fra denne gjennomgangen er ivaretatt i publika-
sjonen.

Publikasjonens utforming og innhold står for under-
tegnedes og Østfoldhelsas regning.

 

Sarpsborg september 2012

 Inger Christin Torp              Jan Thyrhaug
 Styreleder Østfoldhelsa Prosjektleder
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1. Innledning
I forbindelse med lansering av en nasjonal strategi 
for å utjevne sosiale helseforskjeller (St.meld. nr. 
20. 2006-2007)1, uttalte daværende helse- og 
omsorgsminister Sylvia Brustad «De sosiale helse-
forskjellene er et folkehelseproblem og et rettfer-
dighetsproblem som berører oss alle og som vi ikke 
kan akseptere».

De siste årene har nasjonale myndigheter i stadig 
økende grad pålagt kommuner og fylkeskommuner 
å utjevne sosiale ulikheter i helse. Kommunenes 
plikt til å arbeide med tiltak for dette går klart 
fram av lovverk og forskrifter. Det vises her til ny 
Plan- og bygningslov og til lovverket som følger opp 
Samhandlingsreformen.

En utfordring for kommunal ledelse er at slike krav 
er det mange av, mens virkemidlene for å følge 
dem opp ikke presenteres like tydelig. Denne 
publikasjonen er tenkt å være et hjelpemiddel for 
å utvikle gode strategier og bruk av hensiktsmes-
sige virkemiddel i dette arbeidet. Ved å presentere 
hvilke muligheter som ligger i organisasjonen kan 
hverdagen gjøres enklere for beslutningstakere. 

Publikasjonen er laget med målsettingen å bidra til 
økt kunnskap om sosial ulikhet i helse, og gjennom 
dette vise virkemidler vi har tilgjengelig i arbeid 
med å utjevne slik ulikhet. Publikasjonen består av 
to deler. Del en er en kunnskapsgjennomgang av 
temaet sosial ulikhet i helse. Til hvert kapittel er det 
knyttet noen spørsmål til oppfølging av arbeidet i 
egen organisasjon. Del to er en veileder med kart-
legging av virkemidler som kan bidra til å redusere 
sosiale ulikheter i helse på lokalt og regionalt nivå. 
Del to skal kunne leses som et selvstendig doku-
ment.

Innledningsvis i del to er det gitt en kortversjon med 
vekt på hvordan komme i gang med arbeidet. Veile-
deren er på ingen måte utfyllende, i den forstand 
at den gir en samlet oversikt over alle virkemidler. 
Den er derimot en inngangsport til et vanskelig og 
viktig område i vår hverdag, og et hjelpemiddel i 
vårt arbeid med utvikling av kommunene som gode 
bosted for alle kommunens innbyggere.

I noen grad er det tatt inn eksempler fra en 
kommunal hverdag. Tidsrammen og utformingen 
av arbeidet med publikasjonen har ikke tillatt noen 
systematisk innhenting av slike gode eksempler. 
Dette kan tenkes gjort i en oppfølging av publika-
sjonen.

Publikasjonen er spesielt rettet til rådmannen, og 
dermed også til rådmannens ledergruppe. Dersom 
temaet skal bli vektlagt i det kommunale utvi-
klingsarbeidet er disse helt sentrale. Dette handler 
om hvilke verdier som skal gjelde i kommunen og 
hvordan ledelse skal utøves for å sikre at de etter-
leves. 

De helseforskjellene vi ser er i stor grad sosialt 
betinget. Årsakene til forskjellene ligger hovedsa-
kelig i andre sektorer enn helse, og de skapes over 
tid. Gevinstene ved et utjevnende arbeid er først 
og fremst at det skapes en jevnere fordeling av 
ressurser og levekår i befolkningen. Dette arbeidet 
vil også gi samfunnsøkonomiske gevinster. På sikt 
kan dette være økt deltakelse i arbeidslivet, bedre 
økonomi og helse, større samfunnsintegrering og 
mindre kriminalitet.

Politisk ledelse – Sosial ulikhet i helse
Det er et viktig politisk anliggende å sørge for 
at grunnleggende goder som helse, utdanning, 
arbeid og velferdsordninger er tilgjengelige og kan 
benyttes av hele befolkningen uavhengig av kjønn, 
alder, tro og sosioøkonomisk status.
Denne forståelsen har vært grunnlaget for utvik-
lingen av velferdsstaten både i Norge og ellers i 
Norden. Resultatet har vært en generell forbedring 
av helsetilstanden og en økning i gjennomsnittlig 
levealder i befolkningen.

Politikken må forholde seg til det faktum at leve-
alder og bedre helse følger sosial status. Grupper 
av mennesker blir tilgodesett med en lavere andel 
av helse- og velferdsgodene. Dette betyr at en del 
av befolkningen blir hengende etter og forskjellene 
øker.
 
Rådmannen er viktig for å skape grunnlag for gode 
politiske prosesser. Når vi opplever at de sosiale 
ulikhetene i helse er et rettferdighetsproblem, så 
handler dette om politikk. Virkemidler må da gripe 
inn i den politiske hverdag, og være gjenstand for 
politisk behandling. I dette ligger at politikerne er en 
viktig målgruppe for publikasjonen. Rådmannen må 
ha en aktiv funksjon i å utforme temaet for politisk 
behandling.
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1 St.meld.nr.20 (2006-2007). Nasjonal strategi for å utjevne sosiale 
helseforskjeller. Helse- og omsorgsdepartementet.
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2. Nye lover og reformer
Kommuners og fylkeskommuners ansvar og 
oppgaver for å utjevne sosiale ulikheter i helse 
er blitt tydelig gjennom nytt lovverk og pågående 
reformer. 

Ny Plan- og bygningslov ble gjeldende fra 1. juli 
2009. Den legger en tydeligere vekt på samfunns-
planlegging, og hvor ansvaret for arbeid med å 
motvirke sosiale helseforskjeller er presisert. Loven 
er et viktig verktøy for arbeidet med folkehelse og 
utjevning av sosial ulikhet i helse.

I lovens formål går det fram at denne skal fremme en 
bærekraftig utvikling. Dette omfatter for eksempel 
verdiskapning, næringsvirksomhet og sysselset-
ting, vilkår for folkehelse, gode boliger, bomiljø og 
oppvekstvilkår. Loven er blitt tydeligere på samfunns-
planlegging, hvor helhet og tverrfaglige løsninger er 
sentrale. I lovens oppgaver (§3-1) er det listet opp 
8 slike, hvorav flere dekker helsefremmende arbeid. 
Her nevnes pkt f) «fremme befolkningens helse 
og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra 
til å motvirke kriminalitet». 

Gjennom sin rolle som regional utviklingsaktør 
og planmyndighet har fylkeskommunen et veile-
deransvar både i rollen som samfunnsutvikler og 
velferdsprodusent.

Samhandlingsreformen er grunnlaget for framti-
dens helsetjeneste. Reformen har intensjon om å 
forebygge mer og bedre, og bidra til en samfunns-
utvikling som fremmer folkehelse og motvirker 
sosiale helseforskjeller. Reformen er fulgt opp av to 
lovverk; ny Folkehelselov og ny Lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester. Reformen følges også 
opp gjennom ny nasjonal helse- og omsorgsplan. 
Gjennom lovverket gis fylkeskommunene og 
kommunene et tydelig ansvar som speiler folke-
helseperspektiver og utjevning av sosiale ulikheter 
i helse. Forebygging og tidlig innsats er gjennomgå-
ende temaer.

Samhandlingsreformen bygger blant annet på 
en overordnet målsetting om å redusere sosiale 
helseforskjeller, og at alle skal ha et likeverdig tilbud 
om helsetjenester uavhengig av diagnose, bosted, 
personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den 
enkeltes livssituasjon. 

De nye lovene er et verktøy i arbeidet med å motvirke 
sosiale helseforskjeller. I helse- og omsorgstjenes-
teloven tydeliggjøres kommunens overordnede 
ansvar for helse- og omsorgstjenester («sørge-for-
ansvar»). Kommunene står imidlertid fritt til selv å 
bestemme organiseringen av tjenestene. 

Oppfølging:
Arbeidet med å utjevne sosial ulikhet i helse 
regionalt og lokalt er nå lovbestemt, dette skal 
gjøres! Hva betyr dette for egen organisasjon, 
og hvordan legge til rette for at lovens 
intensjon om å utjevne slike sosiale ulikheter 
ivaretas?
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De grunnleggende årsakene 
(determinantene) til de observerte sosiale 
ulikhetene i helse må forstås før det kan 
iverksettes effektive tiltak for å fjerne dem. 
(Whitehead m.fl. – del II 2009) 2

Det er behov for mer grunnleggende kunnskap om 
hvorfor sosial ulikhet i helse oppstår. Vi må forstå 
utviklingen i disse ulikhetene, og om de prosesser 
som har påvirket dem. Tiltak mot ulikhet må sees i 
lys av hvordan vi forklarer at ulikheten oppstår.  

Det er nødvendig å forankre arbeidet med utjevning 
av sosial ulikhet i helse, både i administrativ og poli-
tisk ledelse. Kunnskap om temaet er en avgjørende 
betingelse for å få til en god forankring. Opparbei-
ding av kunnskap er dermed et viktig virkemiddel 
både lokalt og regionalt. Gjennom kunnskap skapes 
forståelse, og vilje til aktiv handling.

Oppfølging:
Hvilke behov for kunnskap og kompetanse ser 
du i egen organisasjon for å ivareta det ansvar 
og de oppgaver som følger av nytt lovverk? 
Hvordan sikre at dette behovet dekkes?

3.1 Hva er helse?

Siden oppmerksomheten som oftest er 
konsentrert om risikofaktorer, er det nyttig 
å prøve å identifisere positive helsefaktorer 
og beskyttelsesfaktorer. (Whitehead m.fl. – 
del I 2009)3.

Før vi går inn i problematikken om sosial ulikhet i 
helse er det hensiktsmessig å drøfte selve begrepet 
helse. Hva er helse?

Verdens helseorganisasjon (WHO) har gitt en offi-
siell helsedefinisjon: 

Helse er en tilstand av fullkommen fysisk, 
psykisk og sosialt velbefinnende og ikke bare 
fravær av sykdom eller lyte.

Helsedefinisjonen til WHO er ambisiøs, det vil 
handle om det perfekte liv. Mange mener at dette 
er utopisk, men definisjonen er viktig fordi den vekt-
legger at helse er noe mer enn fravær av sykdom. 
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3. Sosial ulikhet i helse

2 Whitehead Margaret og Dahlgren Göran. Utjevning av helseforskjeller del 
2. Strategier og tiltak for å utjevne sosiale ulikheter i helse. Helsedirektoratet 
2009.

3 Whitehead Margaret og Dahlgren Göran Utjevning av helseforskjeller 
del 1. Begreper og prinsipper for å utjevne sosiale ulikheter i helse. 
Helsedirektoratet 2009.

Overvekt, spesielt blant barn og ungdom, er en av de store helseutfordringene vi står overfor.



8

Dette skiftet i synet på hva helse er kom fram i 
Ottawa-charteret fra 1986. Dette var sluttdoku-
mentet fra en WHO konferanse i Ottawa, og som 
trakk opp strategiene for det helsefremmende 
arbeidet. Charteret definerer helsefremmende 
arbeid som en prosess som gjør mennesker i stand 
til å bedre og bevare sin helse. (NOU 1998:18)4

I vår norske virkelighet støtter vi oss ofte på den 
helsedefinisjonen professor Peter F. Hjort har 
utformet: 

Helse er overskudd i forhold til hverdagens krav.

Denne forståelsen har også aksept i hvordan vi som 
befolkning oppfatter begrepet helse. Fugelli m.fl. 
(2009)5 har gjennom samtaler med 80 personer 
fra ulike lokalsamfunn, samfunnslag og alders-
grupper gjort en studie av folks helsebegrep. Det 
redegjøres for at opprinnelsen til ordet «helse» er 
det norrøne «heill», som betyr hel. Folks helsebegrep 
har ikke vandret så mye bort fra denne opprinnelige 
betydningen. Vi forstår helse med trivsel, likevekt, 
motstandskraft, å fungere i hverdagen, og å være 
del av et sosialt fellesskap.

Forfatterne viser at det folkelige perspektiv på helse 
har tre kjennetegn:
Helhet. Helse er et holistisk fenomen. Helse er 
vevd inn i alle sider av livet.
Pragmatisme. Helse er et relativt fenomen. Helse 
erfares og bedømmes i forhold til hva folk finner 
det rimelig å forvente ut fra alder, sykdomsbyrde og 
sosial situasjon.
Individualisme. Helse er et personlig fenomen. 
Menneskene er ulike. Derfor må helse som mål og 
veiene til helse bli forskjellige fra individ til individ.

Fugelli oppsummerer sine informanter til at helse 
er å forstå som en individuell opplevelse, men hvor 
budskapet er at helhet og trivsel er viktig for å forstå 
folks egen opplevelse av helse. Tilsvarende uttales 
at vantrivsel skaper sykdom. 

Sosiologen Antonovsky6 har bidratt til en utvidet 
helseforståelse gjennom en anerkjent studie om 
hvilke faktorer som styrker eller fremmer vår helse. 
Slike positive faktorer kan være gode opplevelser, 
givende kunst og kultur, trivsel og trygghet. Sosiale 
nettverk med stor grad av tilhørighet synes å være 
spesielt viktig. Dette kaller Antonovsky for saluto-
gene faktorer, i motsetning til de patogene som 
er sykdomsfrembringende faktorer. Eksempler på 
patogenese kan være forurensing av luft eller vann, 
tobakk, støy, bakterier og virus. 

Det er summen av salutogene og patogene faktorer 
som former den generelle holdningen vi møter livet 
med. Denne holdningen kalte Antonovsky «sence of 
coherence», noe som kan oversettes med «opple-
velse av sammenheng». Sence of coherence er en 
følelse av forståelse og forutsigbarhet, å oppleve 
meningsfull hverdag og en tillit til å kunne mestre 
hverdagens utfordringer. Dette gir en følelse av 
helhet i livet. I tråd med dette har Antonovsky gitt 
en fortolkning av helse som beskriver helse med 
ressurser til å mestre hverdagens krav, og en forstå-
else av sammenhengen i livet.

Det har skjedd en endring i folkehelseperspektivet 
fra et sykdomsperspektiv der innsats ble rettet mot 
forebygging av konkrete sykdommer, til et påvir-
kningsperspektiv som retter oppmerksomheten mot 
faktorer som påvirker helsen. De fleste påvirknings-
faktorene på helsen er i hovedsak utenfor helsetje-
nesten. Det er dermed beslutninger i andre sektorer 
som er bestemmende for helseforholdene, og dette 
er bakgrunnen for at alle sektorer har ansvar for 
helse og at helsehensyn må ligge til grunn for alt 
vi gjør.

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) bygger 
på de fem grunnprinsippene om bærekraftig 
utvikling, føre-var, utjevning, helse i alt vi gjør og 
medvirkning (Prop.90L)7. Prinsippet om «helse i alt 
vi gjør» er viktig i forståelsen av folkehelse, og viktig 
som grunnlag i arbeidet med å utjevne sosial ulikhet 
i helse.

Oppfølging:
Vår helse påvirkes av våre omgivelser. 
Helsefaktorer er for en stor grad felles for 
lokale og regionale miljøer, men kan opptre  
i ulik styrke. 
Vurder hvilke helsefaktorer som synes 
spesielt viktige i eget miljø, og i hvilken grad 
de er positive (salutogene) eller negative 
(patogene).

I figuren på  neste side er den helhetlige forstå-
elsen av helse forsøkt synliggjort. Det vises hvordan 
menneskets helse påvirkes av faktorer som sosiale 
nettverk, helseadferd og sosiale strukturer.
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4 NOU 1998:18 Det er bruk for alle.
5  Fugelli, Per og Ingstad, Bendicte (2009). Helse på norsk. God helse slik 

folk ser det. Gyldendal Akademisk 2009.

6 Antonovsky Aron (1991). Hälsans mysterium. Natur och kultur
7  Prop.90L (2010-2011) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
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3.2 Sammenheng mellom 
sosioøkonomiske grupper 
og helse

Sosiale ulikheter gjelder systematiske 
forskjeller i helsestatus mellom forskjellige 
sosioøkonomiske grupper. Disse er 
systematiske, sosialt frambrakte (og derfor 
mulige å endre) og urettferdige (Whitehead 
m.fl. – del 1 2009).

En rekke avisartikler har omtalt forholdet mellom 
sosiale klasser og helse. Vi har sett overskrifter som 
«Stor forskjell mellom fattig og rik i Helse-Norge», 
«Helseforskjellene øker» og «Fattigdom går i arv». 
I den første av disse artiklene heter det og at «en 
høyt utdannet mann nå lever 7 år lengre enn en 
med bare grunnskole». Dette er heller ingen ny 
kunnskap. Allerede i 1999 var det en kronikk i 
Aftenposten, med overskriften «Ulikheten som 
dreper». Her ble det vist til en forskjell i levealder på 
opptil 12 år mellom bestemte bydeler i Oslo. 

For å vurdere sammenhenger mellom sosiale 
klasser og helse må vi benytte måleenheter for 
disse. Sosiale klasser, eller sosial status, måles 
gjerne ved å ta utgangspunkt i utdanning, inntekt 
og arbeid. Ved å avgrense befolkningsgrupper 
ved hjelp av inntektsstørrelse, utdanningslengde, 
yrkestilknytning eller ulike kombinasjoner av disse, 
kan vi dele befolkningen opp i sosiale klasser eller 
såkalte sosioøkonomiske grupper (Fordelingsut-
valget 2009)8 . Mål på helse er dødelighet, forventet 
levealder, sykelighet, selvopplevd helse, samt noen 
indirekte indikatorer knyttet til trygdeytelser og livs-
stil (Gradientutfordringen 2005).9

Forskning slår utvetydig fast at personer fra høyere 
sosiale lag både lever lenger og har bedre helse 
enn personer fra lavere sosiale lag. (Gradientutfor-
dringen 2005). Altså er det slik at de som kommer 
dårligst ut når det gjelder utdanning, inntekt og 
arbeid også har den dårligste helse. 

Helseforskjellene forekommer i alle aldersgrupper, 
og for begge kjønn. De har vedvart over tid, og de 
synes å øke. Vi ser en trinnvis eller lineær forverring 
av helsen med lavere sosial klasse. Denne sammen-
hengen kalles en sosial gradient.10 Helseforskjeller 
angår altså hele befolkningen. Det er ikke bare 

Kilde: Tilpasset figur i Østfoldhelsa, basert på original av Dahlgren og Whitehead 1991
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8 NOU 2009:10 Fordelingsutvalget. 9  Gradientutfordringen 2005. Sosial- og helsedirektoratets handlingsplan 
mot sosiale ulikheter i helse.
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bestemte yrkesgrupper, de fattigste eller de med 
kortest utdanning som berøres. 

Nå er det slik at uttrykket «lavere sosiale lag» ikke 
er nedsettende ment. (Elstad 2005).11 Uttrykks-
måten reflekterer at vi kan lage en skala fra øverst 
til nederst ettersom hvor mye penger folk rår 
over (inntekt, formue), hva slags kompetanse og 
utdanning de har, og hvor mye prestisje, makt og 
autoritet de har på sine arbeidsplasser eller gene-
relt i samfunnet. Spørsmålet om sosioøkonomiske 
ulikheter i helse dreier seg om kollektive ulikheter. 
Med det menes hvordan helsetilstanden «stort sett» 
varierer mellom store grupper med ulik plassering i 
det sosioøkonomiske hierarkiet.

Utfordringen med sosiale helseforskjeller kan 
forstås forskjellig (Vallgårda 2011)12. For det første 
så kan man dele befolkningen i to grupper, hvor 
de ressurssvake har en meget dårligere helse 
enn resten av samfunnet. På 1990 tallet ble dette 
omtalt som 80/20-samfunnet. I denne forståelse vil 
innsatsen rette seg mot å forbedre de utsattes, eller 
ressurssvakes, levekår.

Den andre måten å se ulikhetene på er å se de som 
en gradient, som beskrevet over. Problemet er at 
forskjellen går gjennom hele befolkningen som en 
gradient. Årsaken er å finne i forskjellige levekår. 

Oppfølging:
Den sosiale gradient går igjen i alle samfunn. 
Vurder hvordan dette forholder seg i eget miljø, 
hvilke faktorer synes spesielt viktige i danning 
av gradienten, og hvilke tiltak kan gi spesielt 
god effekt på henholdsvis kort og lengre sikt?

Hvor stor anser du at den mest utsatte gruppen 
i ditt lokalmiljø er? Hvilke tiltak kan være mest 
aktuelle dersom innsatsen målrettes overfor 
denne gruppen?

Det er viktig å involvere politisk ledelse i 
arbeidet. Hvordan kan dette gjøres på en 
god måte? Er det tydelige linjer på hva som 
er politikk og hva som er administrasjon, når 
arbeidet skal utformes konkret?
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10  Gradient kommer fra latin, gradus som betyr skritt. Her står det for helling 
eller skråning, og uttrykker endring av en størrelse.

11  Elstad Jon Ivar (2005). Sosioøkonomiske ulikheter i helse. Teorier og 
forklaringer. Helsedirektoratet

12  Vallgårda Signild (2011). Social ulighed i sundhed som politisk problem. I 
artikkelsamling «Lighed om sundhed», Sund By Netværket, Danmark

Den sosiale gradient

Figur 1. Illustrasjon fra Gradientutfordringen (2005). Sosiale ulikheter i helse  
danner mønster av en gradient gjennom hele befolkningen.

Med denne tilnærming vil det i større grad legges 
vekt på samfunnsforholdene, og at forklaringene 
vanligvis må søkes i strukturelle forhold.

I arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller 
er viktige utfordringer å finne den rette balansen 
mellom universelle og grupperettede tiltak, samt å 
sikre at universelle tiltak i praksis når alle.
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3.3 Forklaringsmodeller for 
sosial ulikhet i helse

Ulikhetene i helse er både urettferdige 
og unødvendige fordi de forårsakes av 
en usunn offentlig politikk og livsstilsvalg 
som er påvirket av strukturelle faktorer. 
(Whitehead m.fl. – del II 2009)

Det har pågått – og pågår – en rekke diskusjoner i 
ulike fagmiljøer om hva som forklarer sosial ulikhet 
i helse. Et viktig arbeid for å lede tankene inn på 
nye baner i helseområdet kom da Marc Lalonde, 
kanadisk minister for helsetjenestene, lanserte sin 
rapport «Et nytt syn på helsen» i 1974. Den sentrale 
tesen i rapporten var at «Det är knappast någon 
tvekan om att framtida förbättringar av hälsonivån 
hos kanadenserna huvudsakligen måste ske genom 
att förbättra miljön, mildra självpåtagna risker och 
öka kunskaperna om de humanbiologiska fakto-
rernas betydelse för hälsan.» (Hancock 1987)13. 
Ved inndeling av helseområdet i de fire elementene 
livsstil, miljø, helsetjenester og biologiske faktorer 
gav det en plattform som diskusjonen har gått 
videre på og utviklet seg etter. Dette har gjort at 
sammenhengen mellom helse og påvirkningsfak-
torer har kommet mer i forgrunnen. 

Den såkalte 90-10% regeIen innebærer at 90 % 
av påvirkningsfaktorene for helse ligger utenfor 
helsetjenestens innflytelse. Det må tilføyes at en 
slik regel er upresis, og benyttes mest for å vise en 
sammenheng på en forenkelt måte.

Elstad (2005) har gjort en kort oppsummering 
om årsaker til sosial ulikhet i helse. Det er ikke et 
avgrenset sett av faktorer som bidrar til ulikhetene. 
Derimot er det snakk om et bredt spekter av årsaker 
som hver for seg ikke er avgjørende, men som alle 
bidrar på forskjellig måte, med forskjellig styrke, og 
overfor forskjellige deler av helsepanoramaet.

Elstad nevner en rekke faktorer som spiller inn når 
helseulikheter dannes:
n  Helseatferd    

- spiller inn, men er neppe den avgjørende 
faktoren

n  Arbeidsmiljøforskjeller og de materielle 
forskjellene  
- genererer sannsynligvis ulikheter 

n  Psykososiale belastninger og stress 
- forårsaker helseplager

n  Livsløpsperspektivet   
- dagens ulikheter er ofte etablert flere tiår 
tilbake

n  Mobilitetsprosesser  
- helsetilstand medfører at folk beveger seg opp 
og ned i hierarkiet

n  Sosial kontekst   
- nivå på kollektiv infrastruktur og sosiale 
kvaliteter (trekk ved samfunnet og fellesskapet 
og hvordan disse kan influere helsetilstand og 
helseulikhet)

n  Sosioøkonomisk hierarki  
- hierarkiet i seg selv er (den ytterste) årsak til 
ulikhetene i helse

Elstad (2005) vier en del oppmerksomhet på det 
sosioøkonomiske hierarkiet. Han viser til at et 
sosialt hierarki er et system av systematiske sosiale 
ulikheter i inntekt, levekår, utdanningsressurser, 
yrkesstatus, makt og innflytelse. Så refererer han 
en hypotese han mener fortjener oppmerksomhet. 
Denne sier at «så lenge samfunnet er ordnet på en 
skarp lagdelt måte, vil konsekvensen alltid være at 
de ressurssterke og velstående vil kunne omsette 
sin privilegerte situasjon til bedre helse.» (Link & 
Phelan 1995; Link & Phelan 2002). Han avslutter 
med at i et slikt perspektiv er altså det sosioøko-
nomiske hierarkiet i seg selv den ytterste årsak til 
de sosioøkonomiske helseulikhetene, og allmenn 
sosial utjevning på alle felt det mest virksomme 
botemiddelet.

Diskusjon rundt det sosiale hierarki kan utvides til 
at dette også skaper en form for utilgjengelighet. 
I Whitehead-del1 (2009) stilles det spørsmål om 
noen grupper møter barrierer som gjør tilgjenge-
lige tjenester uakseptable. Dette gjelder daglig-
livets barrierer for utsatte grupper, og påfølgende 
spørsmål om det finnes uakseptable mangler i 
den respekt og verdighet som tilbys marginaliserte 
grupper, for eksempel hjemløse eller fattige?

I Fordelingsutvalget (2009) drøftes fire spørsmål 
vedrørende årsakene til sosiale helseforskjeller. 
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13  Hancock, Trevor (1984) Efter Lalonde rapporten. Bilag til Vigør 8/87, utgitt 
av Socialstyrelsens byrå för hälsoupplysning, Stockholm.
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Det første spørsmålet er i hvilken grad helserelatert 
mobilitet (seleksjon) bidrar til å forklare de sosiale 
helseforskjellene? Om mobilitet heter det at det er 
når individer beveger seg opp og ned i det sosioøko-
nomiske hierarkiet på grunn av sin helse. Dette er 
dermed en «omvendt» forklaringsmekanisme, fordi 
helsen er årsak til den sosioøkonomiske posisjon. 
Det konkluderes med at forskningsmiljøer har bred 
enighet om at slik mobilitet spiller en liten rolle for 
hoveddelen av de sosioøkonomiske helseforskjel-
lene.

Videre spørres det om hva som forklarer den statis-
tiske sammenhengen mellom inntekt og helse? 
Tallrike studier viser sammenheng. Helsen påvirkes 
gjennom helsefremmende forbruk, gjennom helse-
relatert sosial mobilitet, gjennom bakenforliggende 
årsaker, og gjennom ulikhet i inntekt. Den såkalte 
«Inntektsulikhetshypotesen» knytter sosial kapital til 
størrelsen på inntektsforskjellene i et samfunn: jo 
større inntektsforskjeller, dess mindre sosial kapital.

Det tredje spørsmålet gjelder hva som forklarer den 
statistiske sammenhengen mellom utdanning og 
helse? Her heter det at denne sammenhengen er 
godt dokumentert, og som oftest er den sterkere 
enn sammenhengen mellom inntekt og helse. Først 
forklares dette med utdanning som indirekte årsak 
til helse ved at det påvirker for eksempel yrkeskar-
riere, arbeidsmiljø, ansettelsestrygghet, risiko for 
arbeidsløshet og uføretrygd. Dernest forklares dette 
ved at utdanning bidrar til å utvikle psykologiske 
ressurser – individets mestringsevne styrkes. Til 
slutt pekes på sammenheng mellom utdanning 
og helse – det finnes felles årsaker til begge som 
påvirker både utdanningsvalg og helse senere. Noen 

kilder til voksnes helse etableres i tidlig alder og er 
med på å påvirke utdanningsløpet, andre formes av 
utdanningsløpet i seg selv.

Til slutt i Fordelingsutvalget stilles spørsmålet om 
hvilken rolle den norske helsetjenesten spiller for 
sosiale helseforskjeller? Tilgjengelig forskning 
gjennomgås og det pekes på at denne viser klare 
indikasjoner på at særlig spesialisthelsetjenester er 
sosialt skjevfordelt etter pasientens inntektsstør-
relse og utdanningslengde.

Det er altså en rekke ulike faktorer som forklarer 
sammenhengen mellom sosial klasse og helse. De 
relativt store forskjellene som finnes forklares av en 
rekke og til dels ulike faktorer som trekker i samme 
retning, som adderer seg opp og gjensidig forsterker 
hverandre over livsløpet. Mange faktorer og meka-
nismer er heller ikke uavhengige av hverandre, men 
befinner seg i den samme årsakskjede. Utdanning 
påvirker for eksempel jobbmuligheter, som igjen 
påvirker inntekt, som igjen påvirker muligheter på 
boligmarkedet og tilgangen på et helsefremmende 
nærmiljø.

Oppfølging:
Drøft faktorer som danner ulikhet i helse.
Er det noen faktorer som synes å ha spesiell 
betydning i eget lokalmiljø?

Hvordan forstår du utsagnet «årsaker til 
årsakene» eller «bakenforliggende årsaker»? 

Hva kan menes med utsagnet om at det 
sosiale hierarki i seg selv er den ytterste årsak 
til sosial ulikhet?
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Utradisjonelle utdanningsvalg kan bidra til å utjevne sosiale ulikheter.
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3.4 En del sammenhenger – 
og drøftinger av disse

3.4.1 Inntekt og helse

Mulighetene for et langt liv og god 
helse er tett forbundet med familiens 
og enkeltmenneskets sosioøkonomiske 
bakgrunn (Whitehead m.fl. – del II 2009)

Vågerö (1991) drøfter i sin artikkel «Ojämlikhet, 
hälsa og prevention»14 blant annet temaet om frie 
valg under ulike betingelser. Han skriver der «En 
fördeling är rättvis om den är resultatet av individer 
som väljer under likvärdiga restriksjoner». Han 
viser til at i et samfunn hvor det koster å ta vare 
på sin helse så kan det meget vel hende at man 
vil nedgradere sine forventninger på egen helse. 
Det rasjonelle fattige menneske har da andre og 
færre muligheter enn det rasjonelle rike menneske. 
Et fattig menneske som velger å redusere sin fram-
tidige helse vil lengre fram innskrenke sine (og sin 
families) valgmuligheter. Dette kan gi et økt gap i 
helse til de rike.

Inntektsfordelingen i samfunnet er viktig for de 
valgmuligheter de enkelte har, og fordi dette også 
påvirker valgmulighetene til de øvrige familiemed-
lemmene. Dette forholdet kommer også fram i en 
studie gjengitt i Samfunnsspeilet 3/201015. I denne 
studien stilles spørsmålet om økonomiske levekår 
går i arv? Hvilken inntekt man har som voksen 
påvirkes av hvilken type husholdning (familie) man 
vokser opp i som barn. Barn som tilhører hushold-
ninger med eneforsørgere, lav inntekt, mottak av 
sosialhjelp, dårlig yrkestilknytning og lavt utdan-
ningsnivå hos foreldrene, vil i større grad tilhøre 
lavere inntektsklasser som voksne sammenlignet 
med andre barn. Studien bygger under konklu-
sjonen om at fattigdom går i arv. Barn av enslige 
foreldre havner oftere i lavere inntektsklasser, og 
foreldrenes yrke har stor betydning for barnas 
senere inntektskarriere.

Spesielt barnefattigdom er bekymringsfullt. Det 
har konsekvenser for barnet mens det vokser opp. 
Dernest har det betydning for framtidige muligheter 
i livet.

Familiens inntekt er altså av stor betydning når det 
gjelder den ulikhet i helse vi ser. Det er imidlertid 
ikke bare nivået på inntekten som har betydning i 
denne sammenheng, men også inntektsforskjellene 
i samfunnet. Det er gjort en rekke studier på denne 
sammenhengen. Spesielt kjent innen dette området 
er den engelske forskeren Richard Wilkinson.16 Han 
hevder at graden av økonomisk ulikhet i et samfunn 
har innvirkning på helsen i alle samfunnslag, og 
at folkehelsen vil være dårligst der det er størst 
skjevhet i fordelingen av inntekt. Dette forklarer han 
med at i de like samfunn finnes det en høy grad 
av sosialt samhold, deltakelse og gjensidig tillit – i 
korthet mye sosial kapital. Forskningen begrunner 
en omfordeling av samfunnets ressurser for å styrke 
rettferdigheten og samfunnskvaliteten. 

Inntekt påvirker også en rekke andre forhold som 
har betydning for helsen. Grønningsæter m.fl. 
(2011)17 ser på sammenhengen mellom bolig, 
helse og sosial ulikhet. De mest attraktive boliger og 
bomiljøer har høyest pris. Dette gjenspeiler gjerne 
inntektssituasjonen til beboeren, og vil dermed 
ofte være et uttrykk for en allerede eksisterende 
ressursfordeling. 

Bolig og bomiljø er en av mange levekårsfaktorer 
som påvirker helse og fordeling av helse. Dette 
gjelder alt fra fysiske betingelser slik som inneklima 
og størrelse, eie- og leieforhold og sosiodemogra-
fiske forhold som beliggenhet og nabolagskvalitet. 
Dermed vil bolig virke som en mellomliggende 
faktor i samspillet mellom levekår og helse. 

Bolig og boligsosiale tiltak utgjør sentrale strategier 
i kampen mot fattigdom og sosial inkludering av 
utsatte grupper i samfunnet. Tilgang til egen bolig 
er ansett som et grunnleggende velferdsgode. Det 
er en viktig forutsetning for å kunne delta i arbeids- 
og samfunnsliv fullt ut.

Oppfølging:
Hvordan er inntektsfordelingen i eget 
miljø, og hvordan avviker denne i forhold til 
sammenlignbare kommuner? 

Er det spesielle utfordringer i forhold til denne? 

Hvordan iverksette tiltak som kan gi bedre 
vilkår for spesielt utsatte grupper?
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14  Vågerö D. (1994). Ojämlikhet, hälsa og prevention. I: Carlsson G, 
Arvidsson A. (red). Kampen för folkhälsan – Prevention i historia och nutid. 
Stockholm, Natur og Kultur.

15  Epland, Jon og Kirkeberg, Mads Ivar (2010) Går økonomiske levekår i arv. 
Samfunnsspeilet 3/2010

16  Wilkinson, Richard og Pickett, Kate Jämlikhetsandan (2010). 
Jämlikhetsanden. Därför er jämlika samhällen nästan alltid bätre 
samhällen. Karneval Förlag.

17  Grønningsæter, Arne backer og Nielsen, Roy A. (2011). Bolig, helse og 
sosial ulikhet. Helsedirektoratet.
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3.4.2 Utdanning og helse

For å gjøre noe med de dypere årsaker 
til sosiale ulikheter i helse er det også 
nødvendig å forstå hvordan utdanning 
og læring i seg selv påvirker helse. 
(Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen ved 
lansering av rapporten Hernes (2010)).

Det er tidligere nevnt at utdanning påvirker helsen 
i større grad enn inntekt. Elstad (2008)18 drøfter 
sammenhengen mellom utdanning og ulikhet i helse. 
Han peker på i hovedsak to slike forhold. Han ser 
utdanning som en inngangsport til et livsløp som fører 
til bedre levekår på de fleste livsområdene. Utdanning 
kan gi tilskudd til bedre økonomi, bedre arbeidsfor-
hold, høyere sosial status, mer makt og myndighet 
osv. Den andre forklaringa han redegjør for er at 
utdanning gir oss en form for kompetanse som gjør 
oss bedre i stand til å mestre utfordringer. Dette kan 
gjelde alt fra å forstå helseinformasjon, til å kunne 
endre livsstil og unngå helseskadelige miljø. Sagt litt 
enklere: læring gir mestring, mestring gir helse.

Tidligere kirke- og undervisningsminister Gudmund 
Hernes har lagt fram en rapport hvor han oppsum-
merer kunnskap om årsaker til frafall i videregå-
ende opplæring og forslag til tiltak for å bedre 
gjennomføringen (Hernes 2010).19 Rapporten har 
et optimistisk budskap, med vekt på tiltak som har 
virket, kan virke og virke raskt om de følges opp med 

organisatorisk fantasi og politisk trykk. Problemet 
er ikke først og fremst at en ikke vet hva som bør 
gjøres, men at en ikke har gjennomført det en vet. 
Det er nok å gjøre for alle aktører og på alle nivåer 
innen utdanningssystemet. Alle kan gjøre noe med 
en gang, og samlet vil tiltakene kunne få en stor og 
varig effekt.

Hernes (2010) begrunner den rolle barnehagen kan 
bety som middel til å redusere frafall i videregående 
skole. Dette samsvarer med den anbefaling som er 
gitt i Fordelingsutvalget (2010). Fordelingsutvalget 
pekte på at barnehage- og utdanningssystemet 
påvirker fordeling og sosiale forskjeller. Viktigheten 
av tiltak rettet mot barn i førskolealder ble under-
streket, bl.a. gjennom forslag om gratis kjernetid i 
barnehagen kombinert med gradvis avvikling av 
kontantstøtte.

Frafall er ikke ett problem, og har heller ikke en 
løsning. Frafall har mange årsaker, og må sees i et 
helhetlig opplæringsløp. Hernes peker på oppføl-
ging og overganger som viktige områder. Dette 
må oppleves som en sammenhengende kjede fra 
barnehagen til avsluttet grunnskole og videregå-
ende skole, og hvor alle overganger følges tett opp. 
Svake ferdigheter fra grunnskolen betyr mest for 
frafallet i videregående skole. Her har læreren en 
stor rolle å fylle. 
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18  Elstad Jon Ivar (2008). Utdanning og helseulikheter. Problemstillinger og 
forskningsfunn. Helsedirektoratet

19  Hernes, Gudmund. 2010. Gull av gråstein. Tiltak for å redusere frafall i 
videregående opplæring. Fafo-rapport 2010:03.

Økt gjennomføringsgrad i videregåendeskole er et viktig satsingsområde for fylkeskommunene.
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KS har fått utarbeidet en kunnskapsoversikt og en 
presentasjon av tiltak som kan redusere frafallet 
i skolen. (Rambøll 2010)20. Bakgrunnen for KS 
engasjement i denne saken er erkjennelsen av at 
en av kommunenes viktigste oppgaver er å sørge 
for at barn og ungdom kommer seg gjennom utdan-
ningsløpet. Konklusjonene i rapporten er for øvrig i 
samsvar med det vi over så fra Hernes (2010) og 
Elstad (2008). Tidlig innsats med vekt på språkopp-
læring allerede fra barnehagestadiet, vekt på samar-
beid og oppfølging, og kontinuitet i forbindelse med 
overganger. Tilpasset opplæring og alternative løp 
beskrives, og det pekes på nødvendigheten av tiltak 
rettet inn mot minoritetsspråklige.

Rapporten «De gamle er eldst?», Opheim m.fl. 
(2010)21, ser på betydning skoleressurser, under-
visningsformer og læringsmiljø har for elevenes 
prestasjoner på 5., 8. og 10. trinn. De faktorene 
som har aller størst betydning er knyttet til enkelt-
eleven selv og familiebakgrunn, spesielt foreldrenes 
utdanningsnivå. Videre viser resultatene gjennom-
gående en positiv sammenheng mellom elevenes 
prestasjoner og det å ha et positivt og støttende 
læringsmiljø ved skolen. En lærerstyrt undervis-
ning har betydning for prestasjonene på alle tre 
undersøkte trinn. Denne undervisningsformen kjen-
netegnes ved tavleundervisning, individuelle øvelser 
og faglige diskusjoner og samtaler mellom lærer og 
elever. Dette er tradisjonelle undervisningsformer, 
og rapportens tittel «De gamle er eldst?» henspeiler 
på dette forholdet. Analysene i rapporten viser og 
at hvilken skole man går på betyr forholdsvis lite 
for den enkelte elevs prestasjonsnivå. Dette tyder 

på at mye av variasjonen i skoleprestasjoner finnes 
innenfor skolene, og ikke mellom skoler.
Norge har hatt en rekke utdanningsreformer. Et 
sentralt mål for disse har vært å bidra til å utjevne 
sosiale forskjeller. Dette kommer blant annet fram 
i St.meld. nr. 16 (2006-2007)22 om tidlig innsats 
for livslang læring. I denne meldingen heter det at 
et sosialt utjevnende utdannings- og kompetanse-
system skal tidligst mulig hjelpe, stimulere, veilede og 
motivere den enkelte til å strekke seg lengst mulig 
for å realisere sitt læringspotensial – uavhengig av 
hvilken bakgrunn barnet har. Da er det jo ekstra 
interessant å få kunnskap om hvordan reformene 
har virket i denne sammenheng. I meldingen 
drøftes hvordan utdanningssystemet kan bidra til 
sosial utjevning. Kunnskapsdepartementet viser 
her til forskning som tyder på at familefaktorene er 
avgjørende, og at dagens skole mer forsterker enn 
reduserer sosiale forskjeller. 

Dette at dagens skole ikke virker sosialt utjevnende 
kommer fram i flere utredninger. Bakken (2010)23 

gir en evaluering av Kunnskapsløftet. Evalueringen 
viser at karakterer i grunnskolen i økende grad er 
avhengig av foreldrenes utdanning. Betydningen 
av kjønn og minoritetsstatus har vært mer eller 
mindre uendret i perioden. Det synes altså som om 
det er sider ved skolereformen som har bidratt til 
å forsterke sosiale læringsforskjeller i skolen. Ut 
fra et utjevningssynspunkt er det alvorlig at den 
enkeltfaktor som synes å ha størst betydning for 
barnas faglige resultater er foreldrenes utdanning, 
og videre at denne faktoren har fått økt betydning 
de senere år. 
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20  Rambøll Management Consulting og Norsk Institutt for oppvekst, velferd 
og aldring (NOVA), 2010. Tidlig Innsats. KS FoU.

21  Opheim, Vibeke, Grøgaard, Jens B., og Næss, Terje (2010). De gamle er 
eldst? Rapport 34/2010 NIFU STEP

22  St.meld.nr. 16 (2006-2007) … og ingen sto igjen. Tidlig innsats for 
livslang læring.

23  Bakken, Anders 2010. Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets første år. 
NOVA Rapport 9/2010

Figur 2. Døde 1994-2003 (prosent) etter utdanningsnivå, menn 25-66 år bosatt i Norge i 1993, fire alders-
grupper. Illustrasjonen hentet fra Elstad (2008), med data fra databasen Forløp-Trygd, administrert av Statistisk 
sentralbyrå.
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Denne evalueringen peker også på betydningen av 
gode læringsmiljø, i tråd med den forskning vi har 
gjengitt over. Der elevene har en positiv opplevelse 
av læringsmiljøet har de sosiale bakgrunnsva-
riablene mindre å si for elevers prestasjonsutvikling 
enn på skoler med dårlig læringsmiljø. Gjennom 
å styrke læringsmiljøet så tyder analysene på at 
ungdomsskolene ikke bare kan forbedre resulta-
tene for elevene sine generelt, men også være en 
arena for forebygging av sosiale forskjeller. Evalu-
eringen viser og at skolestørrelse og skoleressurser 
har begrenset betydning for å kompensere for 
prestasjonsforskjeller. Hernes (2010) understreket 
også betydningen av gode læringsmiljøer og pekte 
på lærergjerningen som ledelse.

Som vi har skrevet tidligere så er utdanning en 
viktig enkeltfaktor i arbeidet med utjevning av sosial 
ulikhet. Derfor kan det være hensiktsmessig å 
oppsummere de viktigste fakta om frafall. Dette er 
basert på en artikkel i ITINERA, Isaksen (2010)24:
n  Andel som fullfører og består videregående 

opplæring er mellom 68 og 72 prosent
n  Frafall på yrkesfag (ca 50 prosent) er betydelig 

høyere enn på studieforberedende (ca 20 
prosent)

n  Frafall er større blant gutter enn jenter, og blant 
minoritetsungdom enn blant majoritetsungdom

n  Sosial bakgrunn er viktig: jo høyere utdanning 
foreldre har desto bedre gjør barna det

n  Høyt fravær i grunnskolen øker risikoen for frafall 
tidlig i videregående

n  Elever som har gjennomført videregående 
opplæring uten bestått i alle fag, klarte seg 
nesten like godt på arbeidsmarkedet som de 
som hadde fullført med fagbrev

n  Den dårligst stilte gruppen var de som hadde 
sluttet (to siste kulepunkter er basert på en 
NIFU STEP-undersøkelse i Østfold fra 2008)

Artikkelen til Isaksen har den talende overskriften 
at «Flere må fullføre – men ikke alle er klare». Han 
refererer til forskning som sier at 85-90 prosent 
bør gjennomføre videregående opplæring. De 
resterende 10-15 prosent bør sikte mot en grunn-
kompetanse som er så god som mulig.

Det er en mulighet i dagens skolesystem å innrette 
opplæringen mot en slik grunnkompetanse gjennom 
lærekandidatordningen. Dette er en mulighet som 
har eksistert siden 2001, men er kanskje ikke godt 
nok tilrettelagt i dagens skolesystem. Her sikter de 
unge mot reduserte læreplanmål, de er lærekandi-
dater i stedet for lærlinger, og har opplæringskon-
trakter i stedet for lærlingkontrakter. De avlegger 
kompetanseprøve i stedet for fagprøve, og får da 
kompetansebevis i stedet for fagbrev.

Vi ser at utdanningssystemet forsterker sosiale 
forskjeller, noe som er tydelig i sammensetningen 
av elever med frafall. Dagens samfunn vil kreve 
stadig mer fagutdanning. Statistisk Sentralbyrå har 
beregnet at i 2025 vil bare 3,5 prosent av jobbene 
være for ufaglærte. På denne bakgrunn er satsingen 
på videregående opplæring spesielt viktig. Fullføring 
av videregående opplæring er nødvendig for å bli 
kvalifisert til yrkeslivet, enten direkte eller gjennom 
videre studier etterpå. Frafall betyr flere ufaglærte 
med dårligere utsikter gjennom livet for sysselset-
ting og gode levekår. 

Oppfølging:
Hvordan er læringsmiljøer i egen kommune / 
fylkeskommune?

I hvilken grad oppleves frafall, og hvordan 
fordeler det seg, både med hensyn til sosial 
klasse og ut fra boområder? 

Hvorfor er det viktig også for en kommune å 
bidra til redusert frafall i videregående skole?
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24  Isaksen, Runo 2010. Flere må fullføre – men ikke alle er klare. ITINERA, 
Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid, nr 1 
2010.
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3.4.3 Helseatferd

For å legge til rette for endringer i 
befolkningens helseatferd, er det 
nødvendig å endre de bakenforliggende og 
strukturelle årsaker til atferden. (St.meld.
nr.20 (2006-2007)

Helseatferd er livsstil og levevaner som har stor 
betydning for helsen, blant annet kosthold, fysisk 
aktivitet, røyking og alkoholbruk. Med et mulig 
unntak for bruk av alkohol, er helseatferd som 
gir økt risiko for sykdom stort sett mest utbredt i 
grupper med kort utdanning og lav inntekt (St.meld. 
nr.20). Dette tyder på at forskjeller i levevaner spiller 
en rolle for hvorfor sosiale ulikheter i helse oppstår, 
og at de bidrar til å opprettholde disse. 

Mange av tilstandene som ligger bak de sosiale ulik-
hetene i helse er kostholdsrelaterte slik som hjerte- 
og karsykdommer, kreft, fedme og diabetes. Bugge 
(2010)25 dokumenterer at variabler som kjønn, 
alder, utdanning og husholdningstype har effekt på 
spise- og drikkemønsteret. Menn, ungdom, folk med 
lav utdanning og barnefamilier hadde mest usunne 
spisevaner. I tillegg synes det som om forholdet til 
usunn mat går i arv.

Undersøkelsen viser også at pris, eksponering og 
reklame har betydning når usunn mat velges. For 
å lykkes i målsettingen om å redusere nordmenns 
forbruk av de nevnte produktene synes utfordringen 
å ligge både i tilgjengeligheten og ikke minst på 
den sosiale aksepten. Strukturelle tiltak, eller tilret-
teleggingstiltak, som skal gjøre det enklere å ta 
sunne valg, har som mål å treffe hele befolkningen. 
Informasjonstiltak har generelt større gjennomslag 
blant høyere utdannede grupper.

Folkehelseinstituttet har utgitt en kunnskapsopp-
summering om barns helse og miljø (Dybing m.fl. 
2006).26 De viser til at mens det tidligere (fram 
til ca 1950) var et ernæringsmessig mangelfullt 
kosthold som var den største trusselen mot barns 
helse, er det skjedd en ernæringsomveltning. Nå er 
barns kosthold i en viss grad preget av feilernæring, 
med overvekt og fedme som resultat. Rapporten 
peker på at bak fedme ligger både en genetisk 
disposisjon og et misforhold mellom energiinntak 
og energiforbruk. Videre heter det at fordi det er 
usannsynlig at de genetiske forutsetningene har 
endret seg vesentlig de siste generasjonene, er 
det nærliggende å tenke at det er redusert fysisk 
aktivitet som er den primære årsaken til at andelen 
overvektige og fete øker i befolkningen. Dette er 

viktig å ivareta i informasjon om nødvendighet av 
endret kosthold og økt fysisk aktivitet, og dermed 
også i utvikling av tiltak.

Også når det gjelder fysisk aktivitet kommer 
gruppen med lavest sosioøkonomisk status dårligst 
ut. I en rapport levert til nasjonalt råd for fysisk 
aktivitet (Breivik 2011)27 har flere fagmiljøer kart-
lagt befolkningens aktivitetsprofil. Rapporten viser 
at idrettslagene domineres av menn og folk med 
høy utdannelse og inntekt. Blant de fysiske aktive 
er folk med høy utdannelse og høy inntekt overre-
presentert. Samtidig synker den fysiske aktiviteten 
i befolkningen, og omfanget av trening i idrettslag 
har stagnert. De grupper som ikke nås i tilstrekkelig 
grad er eldre ungdommer, den voksne befolkning 
og den økende andelen eldre.

Breivik (2010) konkluderer med at spillemidler og 
andre statlige virkemidler ikke er effektive nok og i 
liten grad bidrar til å redusere sosiale helseforskjeller. 
Fordelingen av spillemidler, særlig på fotballbaner 
og flerbrukshaller, harmonerer dårlig med den akti-
vitetsprofilen dagens befolkning har. For å lykkes 
med å få flere i aktivitet bør spillemidler i større grad 
gå til å støtte aktiviteter og arenaer hvor man når 
flere – slike som svømmehaller, vekt- og styrkerom, 
turstier og lysløyper. Kommunene er viktige støtte-
spillere og bør sikre dette gjennom egen tverrsek-
toriell aktivitetsplan. Her kan det legges til rette for 
lavterskeltilbud, og aktiviteter knyttet til hverdagens 
gjøremål. Dette kan også gjelde satsing på gang-, 
sykkel-, og kollektivtransport, på grønnstruktur, og 
på virkemidler som kan bidra til økt aktivitet i skoler 
og barnehager.

Om tobakksrøyk skriver Dybing (2006) at egen 
røyking er den i særklasse mest helseskadelige og 
samtidig forebyggbare eksponering. Det viktigste 
er at man ikke begynner å røyke. Voksne er viktige 
rollemodeller og forbilder, og det er godt dokumen-
tert at barn av røykere begynner å røyke oftere enn 
barn av ikke røykere. Samtidig vet vi at den sosiale 
gradient også gjelder for dagligrøyking. Jo kortere 
utdanning, desto høyere andel dagligrøykere (FHI 
2010).28 Dette bidrar til sosiale helseforskjeller som 
voksne, og da spesielt for sykdommer som lunge-
kreft, kols og hjerte- karsykdommer.

Dybing (2006) drøfter sosiale miljøfaktorer. Et 
støttende sosialt nettverk vil ha stor betydning for 
mestring av ulike typer livsbelastninger. Trygge og 
stabile relasjoner til personer utenfor familien kan 
bidra til å redusere den negative effekten av fami-
lieproblemer. Andre positive beskyttelsesfaktorer 
som nevnes er positivt selvbilde, lett temperament, 
intellektuelle evner og sosiale ferdigheter.
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25  Bugge, Annechen Bahr. 2010. Forbuden frukt smaker best. Fagrapport nr. 
5 – 2010. SIFO – Statens institutt for forbruksforskning.

26  Dybing, Erik og Stoltenberg, Camilla (2006). Kunnskapsoppsummering 
om barns helse og miljø. Rapport 2006:3, Folkehelseinstituttet

27  Breivik, Gunnar m.fl. (2011). Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og 
sosial ulikhet

28  Folkehelseinstituttet (2010). Helsetilstanden i Norge: Røyking. Elektronisk 
publisering. http://www.fhi.no/artikler/?id=70823 11.11.2010
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Tidligere er det redegjort for at barn kan arve 
foreldres livssituasjon, jf her at fattigdom kan gå i 
arv i kap 3.4.1. Slik arv vil også kunne berøre andre 
sider av levevilkårene, f.eks helse og helseadferd. 
I en doktorgradsstudie av Hans Magne Gravseth 
vises det at også arbeidsdeltakelse avhenger av 
forhold gjennom hele livsløpet. Risikoen for å bli 
ufør er større blant lavt utdannede, og manglende 
arbeidsevne synes å gå i arv fra foreldre til barn. 
(Gravseth 2010)29 

Oppfølging:
Hvilke utfordringer ser du i befolkningens 
helseatferd i ditt lokale miljø, er det spesielle 
utfordringer vi må ivareta? 

Hvordan legge til rette samfunnsmessige 
tiltak som kan innebære endringer hos utsatte 
grupper?

Hvordan sikre at endringene oppleves 
meningsfulle?

3.4.4 Andre sammenhenger

3.4.4.1 Frivillige organisasjoner
Det viser seg at utdanning og inntekt også har stor 
betydning for deltakelse i frivillige organisasjoner. I en 
rapport om frivillige organisasjoner, sosial utjevning 
og inkludering (Enjolras m.fl. 2010)30 undersøkes 
hvilke sosiale forskjeller som preger deltakelse i 
frivillige organisasjoner. Resultatene viser at slik 
deltakelse varierer i henhold til tradisjonelle varia-
bler som kjønn, etnisitet, inntekt og utdanning. Mer 
interessant i vår sammenheng er det at rapporten 
viser at deltakelse i frivillige organisasjoner synes å 
forsterke de sosiale forskjellene i Norge. De svake 
gruppene fanges ikke opp av organisasjonene. Det 
er økende forskjeller med hensyn til hvem som er 
innenfor og utenfor det frivillige arbeidet. De med 
lavest inntekt, de trygdede og de arbeidsledige faller 
i større grad utenfor frivillighetssamfunnet. Samtidig 
viser rapporten at vi har en svært høy deltakelse i de 
frivillige organisasjonene.

I rapporten pekes det på at det er flere som deltar 
aktivt i idretts- og kulturorganisasjoner med høy 
utdannelse og god økonomi, enn blant lavt utdan-
nede med dårlig økonomi. Videre er det slik at innen 
idretten er økonomi den viktigste faktoren, mens 
det innenfor kulturen er utdanningsnivået som betyr 
mest.

Personer med minoritetsbakgrunn er sterkt under-
representert i de aller fleste organisasjonstypene, 
med unntak av menigheter og religiøse foreninger 
/ innvandrerforeninger. Blant minoritetskvinner 
finner forskerne ut at den viktigste enkeltårsak for å 
forklare lav organisasjonsdeltakelse er manglende 
språkferdigheter. 

3.4.4.2 Kommunikasjon
Det er en stor utfordring å nå alle grupper av befolk-
ningen, f.eks når det gjelder informasjon eller invita-
sjon til medvirkning. De taleføre og de som er best 
representert vil alltid bli hørt, og de vil da få større 
innflytelse enn de som står i en svakere stilling. En 
utfordring er å innhente marginaliserte gruppers 
syn og øke deres reelle innflytelse (i motsetning 
til rent symbolske konsultasjoner), og dermed gi 
en stemme til «de stemmeløse» (Whitehead – del1 
2009). For å gjøre noe med dette må byråkrater og 
fagfolk arbeide målbevisst for å få disse til delta-
kelse i beslutninger som påvirker helsen deres.

Et område som er forholdsvis lite berørt i litteraturen 
rundt sosial ulikhet i helse er språk og kommunika-
sjon. Dette er overraskende, alt den tid dette er et 
så viktig redskap i samhandlingen mellom innbyg-
gerne og kommunen. Når innbyggerne ikke forstår 
informasjonen vår så vil rettsikkerheten, demokra-
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29  Gravseth, Hans Magne 2010. Uførhet, selvmord og arbeidsdeltakelse hos 
unge voksne. 
Artikkel på hjemmesiden til Statens arbeidsmiljøinstitutt,  
http://www.stami.no

30  Enjolras, Bernard og Wollebæk, Dag. 2010. Frivillige organisasjoner, sosial 
utjevning og inkludering. 2010-2. Senter for forskning på sivilsamfunn & 
frivillig sektor.

For mange bruker for mye tid til passiv nettsurfing.
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tiet og effektiviteten lide. Dette må vi som offentlige 
organer ta på alvor. Språk er viktig for å bli forstått, 
for å gi motivasjon og entusiasme, og for å skape 
debatt og engasjement. Et vanskelig og innfløkt 
språk skaper avstand, og det kan være forvirrende 
og irriterende og virke demotiverende. Å spørre om 
noe en ikke forstår kan være vanskelig, og kan virke 
som et nederlag for flere. Gjennom språk skapes 
også trygghet og handling. Trygghet på å forstå og 
gjøre seg forstått, og med trygghet følger handling. 
Også omdømmet til en organisasjon vurderes i 
forhold til hvordan en makter å kommunisere med 
sine innbyggere og brukere.

Språk er makt er tittel på ei bok som første gang 
kom ut i 1973 (Blakar 2006).31 Forfatteren hevder 
her at språket ikke er et nøytralt virkemiddel til 
samhandling, kommunikasjons og informasjonsfor-
midling. Språket er et maktmiddel, som avspeiler og 
uttrykker ulike interesser og perspektiv. Han viser 
til at strukturering og påvirkning gjennom språket i 
aller høgste grad er uttrykk for sosial makt.

I St.meld.nr. 35 (2007-2008) Mål og meining32, 
heter det:
«Språket har makt over tanken fordi det gjør 
det vanskeligere å tenke i andre baner. Språket 
kan også brukes til å utelukke andre fra forstå-
else, og dermed fra meningsberettigelse og 
deltakelse. Det språk som er knyttet til flere 
profesjoner tar til dels sikte på at diskusjonen 
mellom deres utøvere skal gå over hodene på 
folk slik at de ikke blander seg inn.»

I denne stortingsmeldingen heter det videre at 
makt over språket er ei viktig form for kulturell og 
ideologisk makt og har dermed mye å si for ideo-
logiske brytninger og felleskap. Gjennom språk blir 
oppfatninger både forma og holdt ved like.

Vi så at Elstad (2008) vurderte at «den ytterste 
årsak» til at det sosioøkonomiske hierarki består 
kan være hierarkiet i seg selv. Vi ser at hvordan vi 
benytter språk, bevisst eller ubevisst, kan motvirke 
forsøk på utjevning av de sosiale ulikhetene. 

3.4.4.3 Samfunnsmessige rammebetingelser
Planlegging og tilrettelegging av det fysiske miljøet 
er viktig. De hverdagsomgivelser vi opplever er 
viktige for vår helse. En god planlegging, gjennom 
kommuneplanens samfunnsdel og en oppfølgende 
aktiv arealplanlegging, er gode hjelpemidler for 
å sikre likeverdige bo og oppvekstmiljø i våre 
lokalsamfunn. Det er for eksempel gode grunner 
til å tro at helseeffekter av luftforurensning, dårlig 
inneklima, støy, stråling, klima og naturkatastrofer 
er ujevnt sosialt fordelt. (Næss m.fl. 2007)33. Også 
eksponering for helseskadelige faktorer, både 

innen yrker og mellom ulike yrkeskategorier, er 
skjevt sosial fordelt.

I Rapport 2009:234 drøftes positive miljøfaktorer. 
De samfunnsmessige rammebetingelser gjør at 
noen grupper har høyere sykelighet og dødelighet 
enn andre. Det er derfor en utfordring å utforske og 
utnytte de muligheter som ligger i våre nærmeste 
omgivelser til å styrke og fremme folkehelsen. 
Det er viktig å se på hverdagsomgivelsene som 
en ressurs i helsesammenheng. Stikkord for dette 
er stedskvalitet, identitet og tilhørighet, estetikk, 
stillhet og ro, friluftsliv, natur- og kulturopplevelse, 
rekreasjon mv. Landskapet spiller en viktig rolle, 
det er omgivelsene for liv og virksomhet. Det bidrar 
til folks velvære og er viktig for livskvalitet både i 
byområder og i spredtbygde strøk. 

3.4.4.4 Arbeidsmiljø
Arbeid er en av de viktigste aktivitetene i livene våre. 
Målt i tid opptar det en stor del av «det voksne liv». 
Det er derfor viktig at arbeidet bidrar til å fremme de 
tilsattes helse.

Kommuner og fylkeskommuner er store og viktige 
arbeidsgivere. Et systematisk arbeid med helse-
fremmende arbeidsplasser er en viktig oppgave. 
Slike arbeidsplasser tar ofte utgangspunkt i de 
positive sidene ved å ha arbeid. Arbeid gir oss 
mulighet for selvrealisering, det gir oss inntekt og 
identitet, selvrespekt, tilhørighet og glede. Dermed 
er de også viktige i arbeidet med å utjevne sosiale 
ulikheter i helse.

Det Europeiske Nettverket for Helsefremmende 
arbeidsplasser ble etablert i 1996, Breucker 
(2002)35. 
Nettverket utarbeidet i 1997 strategidokumentet 
Luxembourg-deklarasjonen om helsefremmende 
arbeidsplasser. Dette handler om å forbedre det 
fysiske og organisatoriske arbeidsmiljøet, fremme 
aktiv medvirkning og oppmuntre til personlig utvik-
ling.

I Norge ble Luxembourg-deklarasjonen fulgt 
opp gjennom Lillestrøm-erklæringen (2002) om 
helsefremmende arbeidsplasser (Statens Arbeids-
miljøinstitutt)36. Den framhever at helsefremmende 
arbeidsplasser skapes når arbeidsplasser tar hensyn 
til den enkeltes behov, ressurser og potensial, og 
utvikles gjennom deltakerstyre prosesser. 

3.4.4.5 Tannhelse
Usunt kosthold og ernæring i kombinasjon med 
forhold knyttet til livsstil og levekår kan føre til 
omfattende tannsykdommer. Kostholdets betydning 
for forebygging av generelle livsstilssykdommer har 
dermed også effekt på utbredelsen av tannsyk-
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31 Blakar, Rolv Mikkel (2006). Språk er makt. Pax forlag A/S, Oslo
32  Stmeld.nr.35 (2007-2008) Mål og meining, kap. 5.2.1. Sitatet er igjen 

sitert fra Gudmund Hernes fra det teoretiske grunnlagsdokumentet for 
maktutredningen Makt og avmakt, som igjen bygger på framstillinga til Blakar.

33  Næss, Ø., Rognerud, M., Strand, B.H (2007). Sosial ulikhet i helse. En 
faktarapport. Rapport 2007:1 Folkehelseinstituttet.

34  Rapport 2009:2 Miljø og helse– en forskningsbasert kunnskapsbase. 
Folkehelseinstituttet, www.fhi.no

35  Breucker, Gregor (2002) Vi vil skape bedre helse på arbeidsplassen. 
Artikkel i Arbeidsliv i balanse? Om helsefremmende arbeidsplasser. 
Idébanken for sykefraværsarbeidet. Statens Arbeidsmiljøinstitutt

36  Statens arbeidsmiljøinstitutt. Elektronisk publisering på  
http://www.stamiweber.no/hefa/lillestrom_erklar.html
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dommer, og i særlig grad tannsykdommen karies. 
(Prop.90L (2010-2011)). Karies er ofte et resultat 
av sukkerholdig kosthold og uheldige spisevaner. Et 
særpreg ved karies er at den gir varig mén i form 
av tannfylling, rotfylling eller krone, eventuelt må 
tenner trekkes.

For store deler av befolkningen har tannhelse-
tilstanden blitt betydelig bedre i løpet av de siste 
35 til 40 årene. Det er derimot sosial ulikhet i 
tannhelsen, og den er økende (Fremtidens helsetje-
neste 2011)37. Bedringen i tannhelse ser ut til å gå 
raskest i den delen av befolkningen som har høyest 
utdanning. Personer med høyest utdanning går 
oftest til tannlege, spesielt kvinner. De med lavest 
inntekt går mest sjelden til tannlege, og økonomi 
oppgis som en viktig hovedgrunn til at de ikke har 
oppsøkt tannlege.

Fylkeskommunen har ansvar for å sørge for 
nødvendig tannhelsehjelp til barn og unge til og 
med det året de fyller 20 år. Det samme gjelder for 
psykisk utviklingshemmede og eldre, langtidssyke 
og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. I tillegg 
skal fylkeskommunen sørge for nødvendig tannhel-
sehjelp til innsatte i fengsler og til personer i statlig 
og kommunal rusomsorg.

Oppfølging
Hvordan er frivillig arbeid i eget lokalmiljø, og 
hvordan kan dette styrkes? 

Hvilke målgrupper har vi for vår virksomhet, og 
hvordan kommuniseres det med dem? Hvordan 
kommuniserer organisasjonen med politiske 
organer? Hva forstår du med klart språk? I 
hvilken grad oppfattes egen organisasjon som 
forståelig for brukere og innbyggere?

Hvordan har vår planlegging påvirket 
forekomsten av sosial ulikhet i helse i 
lokalsamfunnet?

Hva forstår du med helsefremmende 
arbeidsplasser, og hvordan ivaretar vår 
organisasjon dette?

Hvordan kan tannhelsetjenesten delta aktivt 
i arbeidet med å utjevne sosiale ulikheter i 
helse?

3.5 Noen avsluttende 
merknader
Det er en del forhold som ikke er berørt i gjennom-
gangen foran, eller som kun er omtalt veldig kort. 
Under gis en oppsummering av noen slike forhold.

Gode folkehelsetiltak har ofte også en utjevnende 
effekt på sosial ulikhet i helse. Men det er ikke 
alltid slik. Som vi så i teorigjennomgangen foran så 
vil en del folkehelsetiltak kunne forsterke sosiale 
helseforskjeller. Informasjonskampanjer om sunne 
levenvaner kan være eksempel på dette, fordi de 
høyst utdannede lettest tar til seg slik informasjon.

Vi ser også at områder som er sentrale i arbeidet med 
utjevning av sosial ulikhet, kan være av forholdsvis 
mindre karakter i det generelle folkehelsearbeidet. 
Fattigdom er et viktig innsatsområde i arbeidet med 
å utjevne sosial ulikhet i helse, men i det generelle 
folkehelsearbeidet er ikke dette et innsatsområde 
av samme betydning. 

Tilsvarende bør vi og klarlegge om de tiltak vi setter 
i gang er av kompenserende art, eller om de virker 
utjevnende. Når kommunen igangsetter sommer-
aktiviteter for barn fra fattige familier, er dette 
prisverdige tiltak. Derimot hjelper det ikke mot det 
som er hovedproblemet, nemlig familiens fattigdom.

Arbeidet med å bedre levekårene for utsatte grupper 
kan gi uønskede konsekvenser. Levekårskartleg-
ginger vil synliggjøre utsatte grupper og boområder. 
Det er fare for at dette kan medføre former for 
stigmatisering, og som igjen slår negativt ut selv om 
intensjonen er det motsatte. 

Ved deling og overlevering av kunnskap om barn 
og deres familier kan forhold rundt taushetsplikt bli 
reist. Dette kan komme i konflikt med den «opplys-
ningsplikt» som er nødvendig for å få et helhetlig og 
tverrsektorielt arbeid til å fungere. 

Forebygging av ulykker med personskade er en 
stor utfordring for folkehelsen, men det har vært 
begrenset forskning på sosial ulikhet i skader og 
ulykker i Norge. Noen studier på dødelighet viser 
tendens til at ulykker varierer med sosial bakgrunn. 
WHO har i en litteraturoppsummering konkludert 
med at personer med lav sosioøkonomisk status 
og personer som bor i mindre velstående områder i 
større grad enn andre dør av ulykker. (Departemen-
tene 2009).38 
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37  Fremtidens helsetjeneste: Trygghet for alle (2011). Nasjonal helse- og 
omsorgsplan (2011 – 2015). http://fremtidenhelsetjeneste.regjeringen.no

38  Departementene (2009) Ulykker i Norge. Nasjonal strategi for 
forebygging av ulykker som medfører personskade 2009 – 2014.
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4. Ledelse
4.1 Organisasjon og 
ledelse

4.1.1 Forholdet mellom oppgaver og 
organisering
Det er en sammenheng mellom oppgavene i 
folkehelsearbeidet, lovreguleringen av folkehel-
searbeidet, og hensiktsmessige måter å organisere 
folkehelsearbeidet på. 

Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats 
for å styrke faktorer som fremmer helsen, redusere 
faktorer som medfører helserisiko og beskytte mot 
ytre helsetrusler. Folkehelsearbeidet skal bidra til 
en jevnere sosial fordeling av faktorer som påvirker 
helsen.

Folkehelsearbeidet i kommunene er tverrfaglig og 
sektorovergripende. Det sikter mot å:
n  Utvikle et samfunn som legger til rette for 

positive helsevalg og sunn livsstil
n  Fremme trygghet og medvirkning for den enkelte 

og gode oppvekstvilkår for barn og ungdom 
n  Forebygge sykdommer og skader

Helsetjenestene alene har ansvar for deler av de 
forhold som påvirker vår helsetilstand, storparten 
må finne sin løsning innenfor andre sektorer. Det 
er spesielt vanskelig å få de andre sektorene til å 
anerkjenne sitt ansvar og følge det opp i praksis 
på områder som er langsiktige og forebyggende. 
Folkehelsearbeidet i kommunene bør organiseres 
slik at både ansvaret til de enkelte virksomhetene, 
og den overordnede tverrfaglige og tverrsektorielle 
koordineringen, kommer tydelig frem.

Loven om ressursknapphet gjelder innen folkehel-
searbeidet, som på de fleste andre områder. De 
ressursene som står til disposisjon for en kommune 
vil alltid være begrenset. Økonomistyring dreier som 
om å fordele de begrensede ressursene til konkur-
rerende behov, for å oppnå et best mulig resultat. De 
forskjellige enhetene i en kommune må prioritere, 
de må konsentrere seg om de oppgavene som er 
mest sentrale for dem, mens mer perifere oppgaver 
må prioriteres ned eller legges helt til side. 

Folkehelsearbeidet legger vekt på forebygging i 
et langsiktig perspektiv, og kan lett bli fortrengt av 
oppgaver som er akutte, kortsiktige og krisepre-

gede. Det kan gi en ond sirkel, hvor krisene over 
tid øker, fordi de langsiktige, forebyggende tiltakene 
forsømmes. I denne sammenhengen blir spørsmålet 
hva som kan gjøres for at folkehelsearbeidet skal bli 
prioritert som en sentral oppgave og ikke bli salde-
ringsposten. Folkehelsearbeidet krever en bevisst, 
overordnet ledelse i kommunen, som også ivaretar 
det langsiktige, forebyggende perspektivet. 

Folkehelsearbeidet i kommunene omfatter:
n  Myndighetsutøving, gjennom for eksempel 

barnevernet, miljørettet helsevern, og plan- og 
bygningsmyndighetene

n  Tjenesteyting fra alle sektorene i kommunen
n  Partnerskap mellom kommunen, bedrifter, 

frivillige organisasjoner og enkeltpersoner i 
lokalsamfunnet, slik mange kommuner allerede 
har utviklet for eksempel i kultursektoren, 
næringsutvikling og miljøarbeidet.

Arbeidsområdene myndighetsutøving og partner-
skap, krever ulike arbeidsmåter og organisa-
sjonsformer, og bør som hovedregel ikke blandes 
sammen. 

Partnerskap er et formelt, frivillig og langsiktig 
samarbeid, mellom sidestilte parter som alle har et 
delansvar i å løse en oppgave, og som legger egne 
ressurser inn i arbeidet med å løse den i felles-
skap med de andre partene. I myndighetsutøving 
opptrer kommunen med delegert statsmakt, og kan 
iverksette sanksjoner hvis den andre parten ikke 
oppfyller krav. Oppgaver innen myndighetsutøving 
er normalt delegert til ett bestemt organ eller til 
en bestemt myndighetsutøver. Partnerskap krever 
sidestilte parter, myndighetsutøving et klart over- og 
underordningsforhold. Myndighetsutøving og part-
nerskap lar seg vanskelig kombinere. Kommunene 
skiller ofte dem som utøver myndighet rent orga-
nisatorisk, fra dem som bygger partnerskap med 
aktører utenfor kommunen. Ved å være organisert 
i forskjellige enheter, blir rollene tydeligere både for 
dem som utøver dem og for omgivelsene. 

Tjenesteytingen kommer i mellomstilling. Ikke all 
tjenesteyting er frivillig, grunnskolen er obligatorisk. 
Det er et skille mellom den som yter en tjeneste og 
den som mottar tjenesten. Partene er ikke sidestilte, 
tjenesteyteren representerer en fagkompetanse 
som kan gi tjenesteyteren makt i forhold til motta-
keren. På den andre siden har tjenesteyteren for 
eksempel i oppvekst, helse og sosial og plan og 
miljø, en lovfestet plikt til å samarbeide med brukere, 
foreldre og pårørende.
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4.1.2 Lovregulering av 
folkehelsearbeidet
Tidligere lå ansvaret for folkehelsearbeidet i 
kommunene hos helsetjenestene. Med endringene 
i Plan og bygningsloven i 2008 ble ansvaret løftet 
opp til kommunen som sådan. Nå skal kommunen 
bruke alle sine sektorer i å fremme folkehelse, det er 
ikke lenger bare en oppgave for helsesektoren. Alle 
planer etter Plan- og bygningsloven skal blant annet 
fremme befolkningens helse og motvirke sosiale 
helseforskjeller, (plbl § 3-1). Denne bestemmelsen 
gjelder også for Kommuneplanens samfunnsdel, 
som skal være grunnlag for sektorenes planer og 
virksomhet i kommunen (plbl § 11-2). Den foreslåtte 
nye Folkehelseloven, er i denne sammenhengen 
underordnet Plan og Bygningsloven.

Folkehelsearbeidet er ikke bare lovfestet i Plan og 
bygningsloven og i ny Folkehelselov, men også i en 
rekke særlover, som barnevernloven og opplærings-
loven. Barnevernet skal bidra til at barn og unge får 
trygge oppvekstvilkår, og sikre at barn og unge som 
lever under forhold som kan skade deres helse og 
utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, 
(bvl § 1-1). Grunnskolen skal aktivt drive et konti-
nuerlig og systematisk arbeid for å fremme helse, 
miljøet og tryggheten til elevene, (oppll § 9a-4).

Bestemmelsene i særlovene legger grunnlaget 
for et forpliktende, tverrfaglig og tverrsektorielt 
folkehelsesamarbeid i den enkelte kommunen. Skal 
arbeidet lykkes, bør kommunen i tillegg utvikle en 
organisasjonsstruktur og en organisasjonskultur 
som gjør dette samarbeidet forpliktende for alle 
parter. 

Ansvaret for å fremme folkehelse, er ikke bare 
knyttet til kommunens oppgaver innen myndig-
hetsutøving, tjenesteyting og partnerskap. Det er 
også knyttet til kommunens rolle som arbeidsgiver, 
gjennom bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om å 
sikre en helsefremmende og meningsfylt arbeids-
situasjon for de ansatte (aml § 1-1). Folkehelsear-
beidet skal med andre ord også være en del av 
arbeidsgiverpolitikken.

4.1.3 Koordinering av det overordnede 
folkehelsearbeidet i kommunene
Selv en liten kommune i Norge, har en stor organi-
sasjon med en formell, funksjonsorientert arbeids-
deling, som i stor grad følger profesjonsgrenser. 
Grunnskoleopplæring skjer i hovedsak i egne 
virksomheter, med grunnskolelærere som tjeneste-
ytere. Sosialtjenesten har sine virksomheter med et 
sosialfaglig personell, helsetjenestene sine med et 
helsefaglig personell osv. Det er en organisasjons-
form som er effektiv i forhold til de oppgavene som 
lar seg avgrense til den enkelte virksomhet. Denne 
organisasjonsformen er uproblematisk i forhold til 
myndighetsutøving i folkehelsearbeidet. Men den 
gir store utfordringer til tjenesteyting og partner-
skap i folkehelsearbeidet som krever tverrfaglig, 
tverrsektorielt samarbeid, og som krever tidlig 
innsats, kontinuitet og langsiktighet. For å ivareta 
folkehelsearbeidets behov, er det nødvendig med 
en koordinering på tvers av enhetene. Kommunene 
trenger en matrisestruktur, der den vertikale linje-
ledelsen blir supplert med horisontal koordinering. 
Denne koordineringen bør skje både på det 
overordnede nivået, og på det operative nivået, der 
tjenestene faktisk ytes og det arbeides i partner-
skap med omgivelsene. Arbeidet overfor barn og 
unge kan illustrere dette.

Kommunen skal skape gode oppvekstvilkår for 
barn og ungdom, og forebygge at sosial ulikhet blir 
reprodusert for å motvirke sosial ulikhet i helse. Det 
krever et samarbeid i kommunen mellom helsetje-
nestene for barn og unge, barnevern, pedagogisk 
psykologisk tjeneste (PPT), barnehage, bibliotek, 
grunnskolens barnetrinn og ungdomstrinn, samt 
videregående skole. I tillegg krever det et partner-
skap med foreldre, lag og foreninger. Foreldrene 
møter helsetjenestene før barnet er født, og blir 
fulgt opp av helsestasjonene i barnets første leveår. 
Helsestasjonenes kunnskaper om barna er ikke 
bare av betydning for helsetjenestene, men også 
for det arbeidet som PPT, barnvern og barnehager 
skal gjøre. Barnetrinnet bør kjenne og bygge videre 
på det grunnlaget som barnehagene har lagt i 
forhold til det enkelte barn. Ungdomstrinnet bør 
kjenne det grunnlaget som barnetrinnet har lagt. 
Det kritiske punktet er kommunikasjonen mellom 
virksomhetene. Dess lenger fra hverandre de ligger 
i organisasjonshierarkiet, dess lettere oppstår det 
kommunikasjonssvikt. Folkehelsearbeidet overfor 
barn og unge krever en koordinering på tvers av fag 
og sektorer, og en koordinering på langs fra barna 
blir født til de er voksne elever i videregående skole.

K
ap

itt
el

 1
.

K
ap

itt
el

 2
.

K
ap

itt
el

 3
.

K
ap

itt
el

 4
.

K
ap

itt
el

 5
K

ap
itt

el
 7

.
K

ap
itt

el
 6

.
K

ap
itt

el
 8

.



23

I St.meld.nr. 47 (2008-2009)39 skriver Helse og 
sosialdepartementet blant annet:
Erfaring viser at det er viktig med god politisk 
og planmessig forankring av folkehelsearbeidet 
for å sikre langsiktige og helhetlige tiltak. Funk-
sjonen som folkehelsekoordinator bør derfor 
være sentralt administrativt forankret og ha 
nærhet til det politiske nivået. (boks 6-14)

Flere kommuner har gode erfaringer med en folke-
helsekoordinator i rådmannens stab som følger opp 
det overordnede planarbeidet, og den løpende koor-
dineringen på tvers av sektorene. Koordinatoren 
fungerer også som saksbehandler for rådmannen, 
som fatter de formelle beslutningene som må til 
for å gjennomføre et forpliktende tverrsektorielt 
folkehelsearbeid. Blir folkehelsekoordinatoren 
plassert i helseadministrasjonen, blir funksjonen lett 
begrenset til en koordinering innenfor helsetjenes-
tene, samtidig som de andre sektorene prioriterer 
ned dette arbeidet. De andre sektorene tar plas-
seringen som et signal om at folkehelsearbeidet 
primært er en oppgave for helsesektoren, og at det 
ligger utenfor deres egne kjerneoppgaver, slik det 
har vært til nå.

4.1.4 Koordinering av det operative 
folkehelsearbeidet i kommunene
Skal det tverrsektorielle samarbeidet bli en del 
av den daglige driften, bør det institusjonaliseres 
gjennom faste samarbeidsstrukturer også på det 
operasjonelle nivået. Det bør dannes faste grupper 
av saksbehandlere og tjenesteytere i forskjel-
lige virksomheter og sektorer som har behov for 
å samarbeide i en helhetlig og hensiktsmessig 
tjenesteyting. 

Skal slike grupper, som dannes på tvers av linje-
organiseringen, kunne fungere hensiktsmessig, bør 
de ha:
n  Et klart mandat fra de overordnede lederne, 

med tydelige oppgaver, krav til det de sammen 
skal utrette, og ressursrammer som de har til 
disposisjon. Ressursrammen kan for eksempel 
være hvor stor del av arbeidstiden som skal 
benyttes til dette arbeidet.

n  Delegert myndighet, som gir dem handlingsrom 
til å utvikle sin egen arbeidsform og til å 
konkretisere mandatet.

n  Enighet om konkrete mål og tiltak, og hvordan 
gjennomføringen skal måles og beskrives.

n Ikke for mange deltakere
n  Kompetanser som supplerer hverandre, og er 

nødvendige for å fylle mandatet.
n  En klar ansvarsfordeling til hvert enkelt medlem 

i gruppen, kombinert med en felles, forpliktende 
holdning til hverandre og et kollektivt ansvar for 
gruppens oppgaver. 
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39  St.meld.nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Helse- og 
omsorgsdepartementet

Gode tiltak for barn og unge kan ofte tilrettelegges 
på en enkel måte.
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4.1.5 Organisering av partnerskap med 
aktører utenfor kommunen
For ansatte i kommunen, som er vant til å utøve 
myndighet og til å yte tjenester, kan det være uvant 
og krevende å gå inn i et partnerskap med aktører 
utenfor kommunen. Det krever en gjensidig åpenhet, 
respekt og tilpasningsevne. Når deltakelsen er 
frivillig, kan den lett bli uforpliktende og ustadig. 
Deltakere kan trekke seg og samarbeid gå i oppløs-
ning. Likevel er det nødvendig for en kommune å 
utvikle slikt partnerskap i mange sammenhenger, 
også i folkehelsearbeidet. Det er ikke nok å yte 
tjenester. Barn og unge må trenes i å ta ansvar for 
egen helse, og voksne som de forholder seg til må 
delta i dette arbeidet. I Sarpsborg kommunes planer 
for utdanning og oppvekst, har kommunen sitert et 
afrikansk ordtak som sier: «Det skal en hel landsby 
til for å oppdra et barn». 

I mange kommuner har kultursektoren utviklet 
et partnerskap med lag og foreninger, hvor det 
er et samspill mellom initiativ fra aktører utenfor 
kommunen og kommunen som tilrettelegger for 
kulturaktivitetene. Begge parter legger ressurser 
inn i arbeidet, slik at små bevilgninger fra kommunen 
kan gi store resultater. På kulturområdet er det 
utviklet samarbeidsformer og rutiner som også kan 
være til nytte i folkehelsearbeidet.

Selv om deltakelsen i partnerskap er frivillig, kan 
en formell avtale der partene i utgangspunktet 
forplikter seg til et konkret samarbeid i en gitt 
tidsperiode, med et bestemt innhold og en bestemt 
innsats, være med på å gjøre samarbeidet mer 
forpliktende og bindende. Det man har skrevet 
under på, er det ikke så lett å bryte, selv når det ikke 
er juridisk forpliktende.

Samarbeidet bør i utgangspunktet formaliseres og 
utvikles med dem som selv vil gå inn i det, ta et 
delansvar og bruke egne ressurser i arbeidet. Den 
personlige interessen og motivasjonen er ofte en 
forutsetning for at partnerskapet skal lykkes. De 
som er tvilende eller negative bør heller få vente. 
Presses de inn i samarbeidet, kan de ødelegge 
samarbeidsklimaet og skyve for mye av ansvaret 
over på kommunen. Hvis samarbeidet mellom dem 
som er motivert lykkes, kommer ofte etternølerne 
tilbake og vil være med. Det må være lov å ta betenk- 
ningstid. 

Oppfølging:
Hva sier nytt lovverk om ansvar for å utjevne 
sosiale helseforskjeller?
Hvordan kan du organisere dette arbeidet på 
en best mulig måte? 
Hvordan kan du sikre et godt helhetlig og 
tverrsektorielt arbeide? 
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I partnerskap så skal vi legge vekt på likeverd og gjensidig åpenhet.
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4.2 Etikk og verdiledelse

Tjenestene må bygge på eksplisitte verdier, 
og det må påses at samfunnet (kommunen, 
organisasjonen) styrer mot disse målene 
så effektivt som mulig. (Whitehead – del 1 
2009).

Er likhet i helse et etisk spørsmål? Vågerö (1991) 
diskuterer dette spørsmålet temmelig inngående, 
og finner etisk støtte for en politikk som er utformet 
for å redusere ulikheten i helse mellom ulike sosiale 
klasser. De etiske konfliktene som beskrives i dette 
arbeidet gjelder først og fremst forholdet mellom 
effektivitet (omsorg/nytte) og rettferdighet. Et 
spørsmål vi står overfor i dag er hvordan vi skal prio-
ritere våre ressurser. Skal de rettes direkte mot de 
som er verst utsatt, eller skal vi satse mer kollektivt 
mot de grupper hvor disse tilhører. 

Problemstillinger rundt etikk gjelder imidlertid ikke 
bare fordeling av velferdsgoder. Dette gjelder også 
storsamfunnets forhold til det enkelte individ, og 
hvordan vi behandler hverandre som mennesker. 
En aktuell problemstilling er hvorledes en skal få 
kunnskap og vitenskapelig tallmateriale til å bli en 
kilde til et bedre liv, og ikke virke moraliserende og 
undertrykkende? Det er å stille spørsmål om hvor 
langt individets frihet strekker seg. Når blir det 
riktig å gripe inn i andres liv, for å gi dem det som 
samfunnet betegner som «et bedre liv». Når blir det 
en «unnlatelsessynd» å tie om det en vet, og når blir 
det et «overgrep» å snakke om det en vet? 

Rod (2011)40 har gitt en ramme for etisk refleksjon 
i forebyggende arbeid. Hovedbudskapet er at det er 
bedre å gjøre den etiske dimensjon i arbeidet med 
forebygging til gjenstand for systematisk refleksjon, 
enn å late som om den ikke eksisterer. Gjennom 
etisk refleksjon ønsker han å rette oppmerksom-
heten mot de verdier og verdikonflikter som oppstår. 
Det handler om å innføre løpende overveielser over 
de etiske konsekvenser av konkrete tiltak og om å 
forholde seg refleksivt (og muligens kritisk) til ens 
egen praksis.

Det er flere gode bøker om etikk som kan være 
inngang til feltet. «Frankensteins dilemma», 
(Andersen m.fl.1992)41, går tilbake til Aristoteles og 
hans moralske norm om den gylne middelvei: både 
for mye og for lite er skadelig, umoralsk og uheldig. 
Hva som er «Godt nok» må finnes ut gjennom en 
åpen og informativ diskusjon i egen organisasjon.

Fugelli m.fl. (2010) har i sin studie gjort oppsum-
mering om hvordan hans informanter betrakter 
innholdet i begrepet helse. I et kapittel kalt «Helse 
er trivsel» skriver han:
«Våre informanters syn på helse som trivsel yter 
både støtte og motstand til WHOs helsedefini-
sjon. Trivsel har med sjelens og samværets 
helse å gjøre. Slik sett er våre informanter enige 
i at helsen har tre dimensjoner: den fysiske, 
psykiske og sosiale. Men trivsel forutsetter et 
visst måtehold i forventninger og krav – også 
til hva helse er. Våre informanter har liten sans 
for utopipreget i WHOs helsedefinisjon. De 
forbinder ikke den gode helsen med fullstendig 
fysisk, psykisk og sosialt velvære. Alminnelig 
bra er godt nok.»

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helsefor-
skjeller (St.meld.nr.20 2006-2007) ser på årsa-
kene til ulikheter, og om hvordan disse er fordelt i 
samfunnet. Et budskap er at for å redusere sosiale 
helseforskjeller må man først og fremst sørge 
for en jevnere fordeling av ressurser og levekår i 
befolkningen. 

I sammenheng med utjamning av sosial ulikhet kan 
en avklaring i kommunen, om hva som er godt nok, 
virke inn på flere måter. Det vil kunne gi en mer 
rettferdig fordeling av knappe offentlige ressurser, 
og være grunnlagt på prioriteringer ut fra organisa-
sjonens eget verdigrunnlag. Kommunene opplever 
også et betydelig forventningspress i forhold til 
kommunale tjenester. Det er en ubalanse mellom 
innbyggernes forventninger og det kommunene 
kan levere, og dette forventningsgapet blir stadig 
større. Ved å bli tydeligere på nivå på kommunale 
tjenester, både kvalitet og omfang, kan rådmann 
kommunisere ut hvilke tjenester kommunen leverer. 
Dermed vil dette kunne virke dempende på det 
forventningspress som oppleves i forhold til leve-
ranser av tjenester.

Når vi diskuterer forventningsgapet, bør vi stille 
spørsmål om hvem som skaper dette og hvem som 
øver innflytelse over administrasjon og politikere? 
Her ligger da en problemstilling om hvordan skal vi 
nå fram til de som kanskje ikke kjenner sine rettig-
heter, og hvordan skal vi informere ressurssvake 
grupper?
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40  Rod, Morten Hulvej (2011). «Hvordan bør man leve?» I artikkelsamling 
«Lighed om sundhed», Sund By Netværket, Danmark

42  Andersen, Håkon With og Sørensen, Knut Holtan (1992) Frankensteins 
dilemma: En bok om teknologi, miljø og verdier – Ad Notam Gyldendal, Oslo.
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I en organisasjon som vil vektlegge arbeidet med 
utjevning av sosial ulikhet, bør ledelsesformen 
utvikles med vekt på verdiledelse. Verdistyring vil 
si at organisasjonen styres ved hjelp av verdier. 
Etikken gir oss en overordnet forståelse av hvordan 
ledelsen skal utøves. Organisasjonens verdier gir 
mål å styre mot, og kriterier for bruk i valgsitua-
sjoner. I det daglige skal medarbeiderne i hovedsak 
styre seg selv ut fra de verdier de skal virkeliggjøre 
i sitt arbeid. 

Stangeland (2008)42 viser til at moderne organi-
sasjoner gir frihet, selvbestemmelse og ansvar til 
den enkelte medarbeider og gruppe (team). Tillit 
til medarbeidere er grunnleggende, og er noe vi 
gjør oss fortjent til. Det er nødvendig å utvikle en 
visjon og strategisk ledelse, og gi praktisk innhold til 
organisasjonens verdier. Om lederrollen i moderne 
organisasjoner heter det at en av lederens viktigste 
oppgaver er å skape gode prosesser mer enn å 
kontrollere resultatet. Lederen bør i større grad 
være en veileder og coach, med fokus på gruppe-
oppbygging, konflikthåndtering og prosesser.

Stangeland siterer et av de mest kjente (og det 
beste?) lederskapssitat. Dette er fra Lao Tzu i boka 
«Tao te ching» (fra omtrent 400 f.v.t):

«Den beste av alle ledere er bare en ubetydelig 
skikkelse for de ledede.
Etter det kommer lederen som elskes og prises.
Etter det kommer lederen som de frykter.
Etter det kommer lederen som de tar seg 
friheter med.»
………..Når oppgaven er gjort og arbeidet full-
ført, sier folk «Det skjedde helt naturlig.»

Rådmann må som kommunens øverste leder 
avklare lederformer i egen organisasjon. Utøving av 
verdiledelse er en utfordrende lederform. Mellom-
lederens rolle er vesentlig når rådmannens ledelse 
skal utøves. Det er disse som har nærheten til 
organisasjonens daglige liv, og rådmannen må sikre 
at det ansvar som legges til dem også følges opp 
med myndighet og synlighet for mellomlederne.

Oppfølging:
Hva menes med de gjeldende forståelser av 
helse (WHO og Peter F. Hjort), og hvordan 
forstår du dem i arbeidet med utjevning av 
sosial ulikhet i helse?
Hvordan forstår du utsagnet at en leder må 
forholde seg refleksivt til egen praksis?
Hvordan forstår du ledersitatet fra Lao Tzu, og 
hva vil det bety for utøvelse av lederskap?
Hvordan kan du sette arbeidet med sosial 
ulikhet i helse på dagsorden i egen kommune? 
Hva betyr utøvd ledelse i dette arbeidet? 

K
ap

itt
el

 1
.

K
ap

itt
el

 2
.

K
ap

itt
el

 3
.

K
ap

itt
el

 4
.

K
ap

itt
el

 5
K

ap
itt

el
 7

.
K

ap
itt

el
 6

.
K

ap
itt

el
 8

.

42  Stangeland, Terje Kato (2008) Moderne organisasjonsformer,  
www.humanagement.no

Gjennom den gode samtale kan vi skape forståelse og aksept for de utfordringer og valg som må gjøres.
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5. Hvordan måle sosiale 
ulikheter og fattigdom?
I dag finnes det ingen fullgod måte å måle sosiale 
ulikheter og fattigdom som er «nyttige» for bruk i 
kommunenes plan og budsjettarbeid og som kan 
brukes for å tilrettelegge tiltak for utjevning. Statis-
tikk er ofte gitt på lands-, fylke- eller kommunenivå. 
Det er liten tilgang til statistikk på et lavere nivå enn 
kommunenivå, noe de fleste (større) kommuner har 
behov for. 

Riktignok finnes det muligheter til å måle fattigdom. 
Det vil derfor være viktig å definere hva vi mener 
med fattige i Norge. Vi kan skille mellom inntekts-
fattigdom og levekårsfattigdom. 

Den vanligste måten er å måle inntektsnivå. 
Avhengig i bruk av definisjon kan vi få alt fra 2 til 13 
prosent inntektsfattige i Norge. Dette gir en forskjell 
på hele 11 prosentpoeng og som tilsvarer 400 000 
personer. De mest vanlige metodene er å definere 
inntektsfattige som 60 prosent av medianinntekt 
med EUs ekvivalentskala (EU60) eller OECD’s 
ekvivalentskala og bruke 50 prosent av median-

inntekt (OECD50). Innen disse skalaene finnes det 
igjen ulike variasjonsmåter. Det finnes mulighet til 
å fremskaffe statistikk om medianinntekt på lavere 
nivå enn kommunenivå. 

Fattigdom kan også bety dårlige levekår og mangel 
på goder. I stedet for å se på bare årsaken (f.eks. 
lav inntekt), måler man hvordan fattigdom arter seg 
i form av levekårsproblemer. Man teller problemer i 
stedet for kroner. Ofte setter man i sammen ulike 
problemområder til en indeks for levekårsproblemer 
eks. andeler av personer over 16 år med følgende 
levekårsproblemer: betalingsproblemer og subjektiv 
økonomi, mangel på goder, helseøkonomi, sosial 
ekskludering, organisasjonsdeltakelse, kronisk 
sykdom og boligproblemer (Nordmann, 2009)43. 
For å få en slik oversikt kreves detaljerte og større 
spørreundersøkelser. Det er også mange andre 
metodiske svakheter og definisjonsproblemer med 
slike befolkningsundersøkelser. Få undersøkelser 
gir data på lavere nivå enn kommunenivå. De fleste 
er på regionsnivå eller landsnivå.
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43  Normann, Tor Morten (2009). Fattigdomsrisiko – en levekårstilnærming. 
Rapport 2009/11 Statistisk sentralbyrå

Sosial likhet styrkes gjennom fellesskap og fellesaktiviteter.
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Forskning viser at det er klare sammenhenger 
mellom inntektsfattigdom og levekårsfattigdom. 
Men sammenhengene er imidlertid ulike både i 
styrke og hvilke levekårsområder de henger sammen 
med. Levekårsfattigdom henger f. eks. mer sammen 
med alder enn inntektsfattigdom blant annet fordi 
de eldste er mer utsatt for kronisk sykdom og sosial 
ekskludering. Sosialhjelpsmottakere og alene 
boende minstepensjonister er relativt sterkt utsatt 
for både inntektsfattigdom og levekårsfattigdom. 
Dette gjelder også for grupper av innvandrere. 

Inntektsmål er derfor ikke tilstrekkelig hvis man 
ønsker å fange opp et bredt spekter av levekårs-
problemer.

I kapitel 3.2 er det beskrevet sammenhenger 
mellom sosiale klasser og helse. Sosiale klasser 
måles ved å ta utgangspunkt i utdanning, inntekt og 
arbeid. Mål på helse kan være dødelighet, forventet 
levealder, sykelighet og selvopplevd helse. Det 
synes slik at de som kommer dårligst ut når det 
gjelder utdanning, inntekt og arbeid også har den 
dårligste helsen. Fordelingsutvalget (2009) mener 
at det er sterkere sammenheng mellom utdanning 
og helse enn inntekt og helse.

Det er mulig å få utdanningsnivå på grunnkretsnivå 
ved spesialbestilling fra Statistisk sentralbyrå. Det 

er videre muligheter å hente ut data fra nasjonale 
prøver fra 5. klasse og 8. klasse på «skolenivå». 
Fylkesmannen har disse opplysningene, men resul-
tater gis som regel bare på kommunenivå.

Det har vist seg at det er en nær sammenheng 
mellom resultater fra «Nasjonale prøver» og frafall 
fra videregående skoler. Frafall gir en pekepinn på 
muligheter for å ta høyere utdanning. Hvis det er en 
nær sammenheng mellom utdanningsnivå og helse, 
er det viktig at flest mulig får muligheten til å gjen-
nomføre utdanning ut fra deres situasjon. 

For at kommunene skal få et redskap til å kunne 
måle sosiale ulikheter må det utarbeides verktøy 
som ikke bare måler fattigdom, men kanskje mer 
deprivasjon. Med fattigdom i denne sammenheng, 
menes at man ikke har nok finansielle resurser 
for å dekke behov, mens med deprivasjon menes 
umettede behov som skyldes mangel på ressurser 
av alle slag (Townsend 1987)44. Ved å kombinere 
flere endimensjonale områder for deprivasjon kan 
man ved hjelp av vekting av ulike dimensjoner gi 
et mål på flerdimensjonal deprivasjon (indeks) 
innen et geografisk område på lavt nivå. Et område 
(bydel) kan bli karakterisert som fattig (deprived) i 
forhold til andre områder (bydeler). Selvfølgelig vil 
det kunne bo personer som ikke er «depriverte» i 
dette området.
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44  Townsend, P. 1987, Deprivation. Journal of Social Policy, Vol.16, Part 2 
pp125-146; jf Townsend, P. (1979), Powerty in the United Kingdom, 
Penguin

Sosial ulikhet kan ikke bare måles gjennom fattigdom, vi må utvikle muligheter for å måle udekkede behov fra 
mangel på ressurser av flere slag.
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Vedlegg
Kreft og sosial ulikhet  
i helse

V.1 Kreft – kort om tall og utviklingstendenser
Kreft er, sammen med hjerte- og karsykdommer, 
den største folkesykdommen i Norge målt i antall 
dødsfall og sykdomsbelastning. I 2008 fikk flere 
enn 26 000 nordmenn en kreftdiagnose (Kreftre-
gisteret, 2009) og det er vel 10 000 dødsfall i året, 
noe som utgjør rundt 25 % av alle dødsfall (Grøholt 
et al, 2010). 

Innsikt i helsetilstanden lokalt er en viktig forutset-
ning for utvikling av planer og tiltak. Helsedirekto-
ratet og fylkeskommunen kan understøtte kommu-
nenes arbeid i dette. Videre er Kreftregisteret en 
viktig kilde for kunnskap vedrørende kreft. 

Det er til dels store forskjeller i kreftforekomst 
mellom fylkene i Norge. I hovedsak er det i de mest 
urbaniserte fylkene vi finner høyest forekomst av 
kreft. For Østfold fylke var det i perioden 2004-
2008 i gjennomsnitt 817 nye krefttilfeller blant 
menn, mens det blant kvinner i samme periode var 
745 nye krefttilfeller. Ser vi på landsgjennomsnittet, 
ligger Østfold noe over gjennomsnitt blant begge 
kjønn når det gjelder alle kreftformer sett under 
ett. Det var i perioden 94 flere tilfeller blant menn 
enn landsgjennomsnittet, som var 723 tilfeller. For 
kvinner var det 104 flere tilfeller enn landsgjen-
nomsnittet, som var 641 tilfeller (Kreftregisteret, 
2009). To typer kreftsykdommer peker seg noe mer 
ut enn andre typer. Det gjelder malignt melanom 
(ondartet føflekkreft) hos kvinner, der Østfold ligger 
bak Buskerud, Telemark, Vestfold og Rogaland i 
antall nye tilfeller, og tykktarmskreft blant menn, der 
Østfold følger etter Hordaland, Rogaland, Nordland 
og Vestfold. Dette er basert på tall for perioden 
2004-2008 (ibid). 

Det er også relevant for et fylke eller en kommune 
å se på hvor mange som lever med en kreftsykdom. 
I 2008 var det 11 058 i Østfold som har, eller har 
hatt kreft. For over halvparten av disse (6359) er det 
5 eller flere år siden de fikk sin diagnose. Det finnes 
også oversikt over prevalens på kommunenivå, delt 
etter kjønn. Denne kunnskapen er nyttig i planleg-
ging av tertiærforebyggende tiltak/rehabilitering, 
som i hovedsak skjer i kommunene. 

Kreftforekomsten har økt de siste tiårene. Dette 
skyldes dels at befolkningen har blitt eldre, og dels 
fordi risikoen for å få kreft har økt (Grøholt et al, 
2010). Bedre metoder for diagnostisering har også 
bidratt til at vi oppdager flere tilfeller enn tidligere. 

V.2 Risikofaktorer for kreft
Kreft er ikke én sykdom, men en fellesbetegnelse 
for en rekke sykdommer. De kan ha ulike risikofak-
torer og ulik sykdomsutvikling. Alle former for kreft 
starter med en ukontrollert celledeling. Kreftcellene 
kan spre seg til andre deler av kroppen via blod- eller 
lymfesystemet og danne nye kreftsvulster (såkalte 
metastaser) (Grøholt et al, 2010). 

En persons helse utsettes for mange påvirkninger 
i løpet av livet, og det er vanskelig å si hvorfor 
noen utvikler en sykdom og andre ikke, likeså 
for kreftsykdommer. Kreft skyldes et samspill av 
flere faktorer. De kan kategoriseres som eksterne 
faktorer som livsstil og miljø, og interne faktorer 
som genetikk og hormonelle faktorer. Samspillet 
er komplisert og dette gjør at det er vanskelig å 
vurdere om en risikofaktor også er en årsaksfaktor 
(NOU 1997:20). Dette gjør at det i et forebyggings-
perspektiv snakkes om risiko for å få kreft, heller 
enn årsaker til kreft. 

En faktor utgjør en risiko dersom vi kan påvise 
sammenheng mellom faktorens opptreden og 
kreftforekomsten i befolkningen som studeres. 
Ved enkelte tilfeller kan det likevel snakkes om 
årsaksfaktor. Eksempelvis påpeker Kreftregisteret 
at sammenhengen mellom røyking og lungekreft er 
så veldokumentert at røyking anses for å være en 
årsaksfaktor (Kreftregisteret, 2002). 

Levevaner
Det er estimert at over 30 % av krefttilfellene kunne 
vært unngått med sunnere levevaner (Helsedirekto-
ratet, 2008). 
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Tobakksbruk er den viktigste enkeltstående risiko-
faktoren for kreft, og den viktigste dødsårsak som 
kan forebygges. Hvert år dør rundt 6700 personer 
på grunn av røyking og hver av dem har i snitt 11 
tapte leveår (Vollset et al, 2006). De dør først og 
fremst av hjerte- og karsykdom og lungekreft, fulgt 
av luftveissykdommer og andre kreftformer slik 
som kreft i munnhule, spiserør, urinblære, nyre og 
bukspyttkjertel (ibid; Grøholt et al, 2010). I tillegg 
anslås det at flere hundre dør av sykdom de har 
utviklet etter å ha blitt eksponert for røyk (passiv 
røyking). Anslagsvis 50 personer dør årlig av lunge-
kreft som skyldes passiv røyking (NOU 2000:16). 

Det er vanskelig å si eksakt hvor stor betydning 
kosthold har for risiko for utvikling av kreft. Det 
er blitt estimert at kostholdsfaktorer kan forklare 
omtrent 30 % av alle krefttilfeller i vestlige land, 
men usikkerheten er stor (UICC, 2004). Matvarer 
slik som frukt og grønnsaker kan være med på å 
redusere risikoen for kreft i fordøyelsessystemet 
(WCRF/AIRC, 2007). Inntak av fiber, frukt og 
grønnsaker reduserer, mens høyt forbruk av rødt 
kjøtt og kjøttprodukter øker risiko for tykk- og 
endetarmskreft (Grøholt et al, 2010). 

Et høyt konsum av alkohol øker risikoen for kreft i 
munnhule, spiserør, svelg, bryst og tykk- og ende-
tarm (Grøholt et al, 2010).

Fysisk aktivitet er en selvstendig beskyttende 
faktor for kreftutvikling. I tillegg har fysisk aktivitet 
en indirekte beskyttende effekt, ved at risikoen for 
overvekt reduseres (IARC, 2002). Fysisk aktivitet 
reduserer risiko for kreft i tykk- og endetarm, trolig 
også i bryst og livmor (Grøholt et al, 2010). Tykk-
tarmskreft er den kreftformen som oftest er under-
søkt i forhold til effekt av fysisk aktivitet. Studier har 
vist at et høyt nivå av fysisk aktivitet kan gi om lag 
40 % nedsatt risiko for å utvikle tykktarmskreft. Det 
er også funnet dokumentasjon på at kreft i prostata 
og lunge kan forebygges ved fysisk aktivitet og ved 
å hindre overvekt (IARC, 2002).

Fedme gir økt risiko for kreft i nyre, livmor og bryst, 
tykk- og endetarm, bukspyttkjertel og spiserør 
(WCRF/AICR, 2007). Det er beregnet at 40-50 
% av tilfellene av kreft i nyre og livmor og 20-30 
% av kreft i bryst og tykktarm kan tilskrives fedme 
(Grøholt et al, 2010). 

Føflekkreft er den alvorligste formen for hudkreft. 
Årlig er det rundt 1200 i Norge som får denne 
kreftformen, om lag 250 dør av den (Kreftregisteret, 
2008). Overdreven soling kan føre til føflekkreft 
(IARC, 1992). En stor del av tilfellene av hudkreft 
kan forebygges dersom man lykkes i å endre 
solingsvanene i risikoutsatte deler av befolkningen. 
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V.3 Kreftforebygging 
Med forebyggende arbeid menes aktiviteter som 
har til hensikt å forebygge at sykdom oppstår ved 
å redusere eksponering for risikofaktorer. Det kan 
også vise til å hindre utviklingsforløp og redusere 
konsekvensene av sykdommen (WHO, 1998). 

Utvikling av kreftsykdom er en langvarig prosess, og 
det er vanskelig å si når i sykdomsprosessen den 
aktuelle risikofaktor har størst betydning. Forebyg-
gende arbeid kan deles inni tre typer; primær-, 
sekundær- og tertiærforebygging. 

Primærforebygging kan brukes om tiltak som skal 
hindre at kreft oppstår, det vil si at færre mennesker 
rammes av en kreftsykdom eller får redusert risiko 
for kreft. Kreftforebygging innebærer at man iden-
tifiserer og påvirker risikofaktorer og årsaksfaktorer 
for kreftutvikling (Boyle et al, 2003). Sekundærfore-
bygging omhandler tidlig oppdagelse/diagnose og 
intervensjon. Sannsynligheten for en vellykket kreft-
behandling øker hvis den diagnostiseres på et tidlig 
stadium. Masseundersøkelser og screening inngår 
i dette arbeidet. Tertiærforebygging vil være tiltak 
som ved oppdaget sykdom kan bedre prognoser og 
minske de følger sykdommen får for funksjon og 
livskvalitet. Tertiærforebygging kan sidestilles med 
behandling og rehabilitering (ibid). 

Forebyggingspotensialet
Det anslås at ett av tre tilfeller av kreft i Norge kan 
forebygges. Det er flere metoder å estimere et 
forebyggingspotensial på. Bruk av prevalensdata på 
risikofaktorer er den vanligste metoden. 

Det er til dels store variasjoner etter kjønn, alder 
og geografi når det gjelder forebyggingspotensial. 
Det er også store variasjoner etter krefttyper. Et 
høyt forebyggingspotensial på en krefttype betyr at 
krefttypen i stor grad kan tilskrives kjente eksterne 
risikofaktorer (livsstil og miljø). Forebyggingspoten-
sialet kan derfor være et uttrykk for hvor «sunn og 
god» livsstil man har i en populasjon i forhold til andre 
populasjoner. Jo lavere forebyggingspotensial en 
populasjon har, jo mindre er det (for populasjonen 
som helhet) å hente på å endre livsstil og miljø. 

Hvis det tas utgangspunkt i metoden om å se på 
hvor mange i en gitt populasjon som er utsatt for en 
kjent ekstern risikofaktor, kan det gi en indikasjon 
på populasjonens samlede forebyggingspotensial. 
Et eksempel vil være å ta utgangspunkt i røyketal-
lene for et fylke. Denne tilnærmingen vil i neste 
omgang muliggjøre identifisering av tiltak som har 
til hensikt å forebygge kreft og andre røykerelaterte 
sykdommer. 

Råd mot kreft
Ifølge rapporten Utviklingen i norsk kosthold 
(2008) fra Helsedirektoratet regner man med at en 
tredjedel av alle krefttilfellene kan forebygges med 
riktig sammensatt kosthold, økt fysisk aktivitet og 
røykeslutt. I Europeisk kodeks mot kreft er det gitt 
11 råd som tar sikte på å redusere risikoen for å 
få kreft, der syv av rådene omhandler en sunnere 
livsstil (Boyle et al, 2003). 

Å bekjempe tobakksrøyking er det viktigste man 
kan gjøre for å få ned kreftforekomsten. Tiltak som 
bidrar til økt aktivitet, økt inntak av frukt og grønn-
saker, unngå overvekt og overdreven soling, er også 
viktig (Grøholt et al, 2010).

I Stortingsmelding nr. 16 - Resept for et sunnere 
Norge (2002-2003) og Nasjonal strategi for 
arbeid innenfor kreftomsorgen (2004) påpekes 
det at forebygging av kreft og andre kroniske ikke-
smittsomme sykdommer er viktig, og at det beste 
resultatet oppnås i et samspill mellom strukturelle 
og individuelle tiltak. 
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V.4 Kreft og sosial ulikhet
Kreftrisikoen er større hos personer med lav 
utdanning og inntekt, enn hos personer med høy 
utdanning og inntekt. Ved kreftformene ondartet 
føflekksvulst og brystkreft hos kvinner ser en imid-
lertid en omvendt forskjell, det vil si at forekomsten 
er høyere blant grupper med høy utdanning og 
inntekt. Forskjellen i brystkreft hos kvinner skyldes 
i hovedsak at kvinner med høyere sosial status er 
eldre når de får sitt første barn, og at de får færre 
barn (Grøholt et al, 2010). 

Risikofaktorer knyttet til helseatferd 
Tas det utgangspunkt i helseatferd som forkla-
ringsmodell for sosial ulikhet, kommer gruppen 
med lavest sosioøkonomisk status dårligst ut når 
det gjelder risikofaktorer knyttet til tobakksbruk, 
kosthold og aktivitetsnivå.

Det er ulikheter i røykevanene i befolkningen. Blant 
annet er det en tydelig sammenheng mellom utdan-
ningsnivå og røyking. Mer enn tre ganger flere av de 
med grunnskoleutdanning røyker daglig sammen-
liknet med de med høgskole og universitetsutdanning 
(Helsedirektoratet, 2010). Røykevanene gjenspeiles 
i de sosiale helseforskjellene, og representerer en 
stor utfordring i målsetningen om å redusere helse-
forskjeller i befolkningen (Lund og Lund, 2005). Ser 
vi på dødeligheten av sykdommer som ses i relasjon 
til røyking, det vil si hjerte- og karsykdommer, lunge-
kreft og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), 
vil disse i aldersgruppen 45-64 år representere til 
sammen 60 % i forskjell mellom personer med lav 
og høy utdanning (Grøholt et al, 2010).

Barn av foreldre med lavere utdanning eksponeres 
oftere for tobakksrøyk. En slik eksponering, ofte 
referert til som passiv røyking, kan bidra til at sosial 
ulikhet i sykdom og helse blir etablert tidlig i livet 
(Helse- og omsorgsdepartementet, 2007). 

Det er et ulikt forbruk av de sunne matvarene i 
befolkningen. Personer med lang utdanning og god 
økonomi spiser sunnere enn de med kort utdan-
ning og økonomi. Videre er det høyere forekomst 
av ernæringsrelaterte problemer i visse grupper av 
innvandere (Helsedirektoratet, 2010 (1)). Utjevning 
i kostholdsvanene kan motvirke sosiale helsefor-
skjeller og har blitt utpekt som en viktig utfordring i 
den nasjonale innsatsen på området (Helsedirekto-
ratet, 2010 (2)). 

Alkoholforbruket er høyere blant personer med 
høyere utdanning og inntekt, uavhengig av kjønn. 
Det kan derfor også her være snakk om en omvendt 
sosial gradient. Data fra perioden 1993-2000 viser 
at menn med universitetsutdanning drakk 25 % 
(0,9 liter) mer alkohol per år enn menn med grunn-

skoleutdanning. For kvinner var tilsvarende tall 68 
% (1 liter) (Strand og Steiro, 2003). Et høyere 
inntak av alkohol blant kvinner med høyere utdan-
ning kan også synes å ha en betydning for risiko for 
utvikling av brystkreft, da det er påvist en sammen-
heng mellom alkoholinntak og denne kreftformen 
(Braaten, 2008; Grøholt et al, 2010).

Det er klare forskjeller mellom de sosiale klassene 
når det gjelder andel som tilfredsstiller anbefaling 
om fysisk aktivitet (Breivik et al, 2011). Helseun-
dersøkelser fra fem fylker har vist at blant de med 
lengst utdanning var det dobbelt så stor prosent-
andel som mosjonerte aktivt i fritiden, sammenliknet 
med gruppen med niårig utdanning (Næss et al, 
2007). Denne ulikheten kan ha flere forklaringer. 
En innfallsvinkel er å se på hva som oppgis som 
barrierer for fysisk aktivitet. Lavere sosiale grupper 
opplever, til forskjell fra høyere sosiale grupper, langt 
større barrierer knyttet til organisering av fysisk 
aktivitet og utstyr/anlegg (Breivik et al, 2011).

Dødelighet og overlevelse
Dødeligheten av de fleste sykdommer er høyere i 
de laveste sosiale lag, også for kreft. Norske studier 
har dokumentert at sosial ulikhet har betydning for 
overlevelse av ulike kreftformer (Kravdal, 2006). 
Dette kan tyde på at det eksisterer en sosial ulikhet 
i tilgang på helsetjenester. 
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Del 2

Sektorvise virkemidler på 
lokalt og regionalt nivå for 
å utjevne sosiale ulikheter 
i helse.
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Denne oversikten er Del 2 i en publikasjon om sosial 
ulikhet i helse. Det er lagt opp til at denne delen skal 
kunne leses som et selvstendig dokument.

Arbeidet med å utjevne sosial ulikhet i helse er satt 
på dagsorden i kommunenorge gjennom samhand-
lingsreformen og nytt lovverk.

Det har manglet en gjennomgang av virkemidler 
som er tilgjengelig i dette arbeidet. I samråd med 
Helsedirektoratet fattet styret i partnerskapet 
Østfoldhelsa en beslutning om å utarbeide en 
oversikt for å hjelpe beslutningstakerne på lokalt og 
regionalt nivå i dette arbeidet.

En slik oversikt kan utformes på ulike sett. Bestil-
lingen på denne var «en sektorvis oversikt» over 
virkemidlene. I dokumentet er de enkelte sektorene 
beskrevet tekstlig, og med «kule-punkter» som viser 
eksempler på tiltak. De skal kunne fungere som en 
idé-bank over tiltak, uten å måtte lese hele doku-
mentet.

«Helse i alt vi gjør» er et viktig prinsipp i folkehel-
searbeidet. Slik forstått kan dette overføres til at «alt 
vi gjør» også har konsekvenser for sosial ulikhet i 
helse. En sektorvis gjennomgang kan arte seg som 
en oppramsing av kommunale tjenester. Selv om 
oversikten i en viss grad bærer preg av dette, så 
er det viktigste med denne oversikten å skape en 
forståelse hos kommunale ledere om sosial ulikhet 
i helse.

Utarbeiding av denne delen har skjedd i samarbeid 
med kommuner i Østfold, og medlemskommuner 
i nettverket «Sunne kommuner». Det er drøftet 
av ekspertgruppa om sosiale ulikheter i helse i 
Heprogress – et prosjekt under EUs PROGRESS 
(2007-2013). Utforming og innhold i oversikten 
står imidlertid for undertegnedes og Østfoldhelsas 
regning.

Forord

Sarpsborg september 2012

 Inger Christin Torp Jan Thyrhaug
 Styreleder Østfoldhelsa Prosjektleder
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Målsettingen med denne publikasjonen er å 
bistå kommuner og fylkeskommuner i arbeidet 
med å utjevne sosiale ulikheter i helse.

Det er vel dokumentert at vi har en sammenheng 
mellom helse og sosioøkonomisk status, og 
dette forholdet beskrives ved hjelp av den sosiale 
gradient. Jo lengre ned på den sosiale rangstigen 
en befinner seg, jo kortere er levealderen og jo 
dårligere er helsen. 

Sosiale ulikheter i helse måles som oftest ved at 
en studerer sammenhengen mellom helse og 
sosioøkonomiske faktorer som utdanning, yrke og 
inntekt. Ofte benyttes dødelighet som et mål for 
helse. Sammenhengen mellom sosioøkonomisk 
klasse og helse gjelder uavhengig av hvilken sosio-
økonomisk indikator som benyttes.

De relativt store forskjellene som finnes forklares 
av en rekke og til dels ulike faktorer som trekker i 
samme retning, som adderer seg opp og gjensidig 
forsterker hverandre over livsløpet. Tidlig innsats 
er derfor viktig, uavhengig av hvilken faktor som 
vurderes. Årsakene til forskjellene ligger hovedsa-
kelig i andre sektorer enn helse, og de skapes over 
tid.

Det er en erkjennelse at hele livsløpet må tas i 
betraktning for å få en bedre forståelse av hvordan 
sosioøkonomisk status påvirker helsesituasjonen 
hos voksne. De helseproblemer vi vil stå overfor i 
framtida vil ofte være et resultat av den helseadferd 
vi ser i dag. Også av denne grunn er det viktig at vi 
fokuserer på barn og unge.

En viktig oppgave for kommunene er å følge opp 
Samhandlingsreformen, og herunder få til en redu-
sert bruk av spesialiserte helsetjenester. Kommu-
nene har en viktig rolle for å få dette på plass. Dette 
ved å legge til rette for en bedre pasientflyt, med 
behandling i lokalmiljøet der det er hensiktsmessig, 
og gjennom et aktivt helsefremmende og forebyg-
gende arbeid.

Det er i kommunene folk bor, og derfor er det 
nødvendig at tiltak for å bedre hverdagslivet til den 
enkelte innbygger skjer der. Viktige tiltak for å sikre 
god helse er å hindre at mennesker faller ut av 
skolen og arbeidslivet. Her har kommunen sentrale 
oppgaver å utføre.

6. Innledning
Kommunene må være aktiv med å bekjempe 
fattigdom og legge til rette for økt deltakelse i 
arbeidslivet. Dette fordrer et bredt samarbeid 
mellom offentlige aktører og næringslivet.
 
Kommunen skal ha oversikt over folkehelseutfor-
dringene, og herunder identifisere sentrale faktorer 
som påvirker helsen. Dette påvirkningsperspektivet 
vil vise hvilke sektorer som har ansvar for hva, og 
dermed grunnlag for å sette inn innsatsen på riktig 
sted.

Utjevning av sosiale ulikheter i helse er et mål og en 
oppgave for alle sektorer. Arbeidet bør forankres i 
den kommunale planstrategi, og i kommuneplanens 
samfunnsdel, og følges opp i delplaner. Det nye 
lovverket, Plan- og bygningsloven og Folkehelse-
loven, legger til rette for et helhetlig og tverrsek-
torielt arbeide. Forankringen av arbeidet er flyttet 
til kommunens øverste administrative og politiske 
ledelse.

Dersom kommunene lykkes med det utjevnende 
arbeidet vil samfunnet, og kommunene, ha mulig-
heter for store gevinster. Det viktigste er selvsagt at 
innbyggerne får et bedre liv, men også økonomisk vil 
det være betydelige gevinster å hente gjennom økt 
deltakelse i arbeidslivet, bedre økonomi og helse, 
større samfunnsintegrering og mindre kriminalitet.

Denne oversikten retter seg mot rådmannen og 
rådmannens lederteam. Det er nødvendig at 
overordnet ledelse er de som griper fatt i og følger 
opp dette arbeidet. Det tverrsektorielle arbeidet 
forutsetter oppbakking og styring fra kommunens 
øverste ledelse.
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Arbeidet med å utjevne sosiale ulikheter i helse må 
skje gjennom helhetlig og tverrsektorielt arbeid. 
Dette stiller krav til rådmannen. Det forutsetter 
oppbakking og styring, og en tydelig utøvelse av 
rådmannsfunksjonen. Sentralt plassert folkehel-
sekoordinator kan være en hjelp for å få på plass 
det helhetlige arbeidet. Arbeidet kan tilrettelegges 
i samarbeid mellom kommune- og fylkesnivå, idet 
fylkeskommunen har fått ansvar for å understøtte 
kommunene i folkehelsearbeidet.

Innledningsvis bør to hensyn ivaretas. For det første 
å sikre seg tilstrekkelig kunnskap om temaet. Slik 
kunnskap må tilføres overordnet ledelse, politisk 
ledelse, og sentrale medarbeider i organisasjonen. 
En utvidet helseforståelse bør inngå i kunnskaps-
grunnlaget. «Helse i alt vi gjør» er et viktig prinsipp 
i folkehelsearbeidet. Det bør også legges vekt på 
å kunne skille mellom faktorer som styrker eller 
fremmer vår helse (salutogene) og faktorer som er 
sykdomsfrembringende (patogene).

Det andre hensyn å ivareta er ledelse, med vekt 
på holdninger, verdier og retning. Det utarbeides 
målsettinger i arbeidet med å utjevne sosiale ulik-
heter i helse. Disse er klare og målbare og fastsettes 
for de enkelte tjenestene. Måloppnåelse følges opp 
i lederevalueringer.

Konsekvensene av andre tiltak bør vurderes i forhold 
til målsettingene om å utjevne sosiale ulikheter i 
helse - om de bidrar til å nå de fastsatte målene, 
eller om de bidrar til å øke forskjellene.

Arbeidet forankres i planstrategien og i samfunns-
delen av kommuneplanen og fylkesplanen. Det 
følges opp og konkretiseres i delplanene. En 
egen handlingsplan, eller gjennomføringsplan, for 
arbeidet med sosiale ulikheter i helse, bør vurderes. 
Dette kan være et egnet hjelpemiddel for å sikre 
helhetlige grep i organisasjonen. 

Et annet prinsipp i folkehelsearbeidet er medvirk-
ning. Det må legges vekt på å utvikle metoder hvor 
alle grupper i befolkningen «kommer til ordet». 
Begrepet «empowerment» brukes om individers og 
lokalmiljøers makt til å påvirke beslutninger som 
angår deres helse.

7. Kortversjon  
– komme i gang

Folkehelsearbeid handler ofte om å ta de små skritt 
i ønsket retning. Det er en rekke enkeltfaktorer som 
virker inn når ulikheter skapes. Tiltak for å utjevne 
disse forskjellene er kjent, disse må imidlertid 
forstås inn i arbeidet.

Utforming av tiltak kan foregå ved at man målretter 
tiltaket i forhold til de svakeste gruppene, eller at 
det legges til rette for mer generelle befolkningsret-
tede tiltak. Generelle tiltak anbefales – men de bør 
utredes i forhold til forventet effekt for ulike grupper. 
I arbeidet med utjevning må det skapes balanse 
mellom de målrettede og mer befolkningsrettede 
(generelle) tiltak.

Det etterspørres ofte hvilke tiltak som gir «best» 
effekt, og det er ikke lett å svare på. Hva som er 
viktigst for den enkelte kommune eller fylkeskom-
mune bør avklares lokalt. Ett område som er viktig 
å ivareta er å få redusert frafallet i videregående 
skole. Tiltak her kan være på mange nivå, men tidlig 
språkstimulering synes å være allment akseptert 
som viktig.

Videre er det viktig at planlegging på alle nivå tar i 
seg forutsetninger med å utjevne sosiale ulikheter 
i helse. Utjevnende tiltak kan utvikles rundt eksis-
terende virksomheter. Helsestasjon er eksempel 
på kommunal virksomhet som bør være sentral i 
arbeidet. Bibliotek er en annen virksomhet som 
har muligheter til å kunne ta opp i seg et bredere 
arbeide. 

En rekke tiltak kan iverksettes raskt, og er ikke 
spesielt ressurskrevende. 
Tilførsel av kunnskap og kompetanse i organisa-
sjonen, samt målutforminger og oppfølginger er 
nevnt. En tydelig organisasjon og et klart språk i alle 
dokumenter er eksempler på andre tiltak som kan 
iverksettes raskt. 

For å lykkes og oppleve mestring kan det være 
hensiktsmessig å starte opp med ett pilotprosjekt, 
og så øke innsatsen etter som organisasjonen 
skaffer seg erfaring.
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Mål:
Kartlegge sektorvise virkemidler på lokalt og 
regionalt nivå med tanke på tiltak for å redusere 
sosiale ulikheter i helse.

Norske kommuner har ulik organisering. For å 
ivareta målsettingen med arbeidet, presenteres 
de kommunale tjenester på en tradisjonell måte, 
basert på etatsmodell. Virkemidler er knyttet til de 
tjenester hvor de anses å ha sin største effekt, og de 
beskrives i hovedsak bare engang. Dette utelukker 
selvsagt ikke at de også kunne ha vært presentert 
under flere, og ulike tjenesteområder. 
Til hvert tjenesteområde foreslås mål i forhold til 
arbeidet med å redusere sosiale ulikheter i helse. 
Målet beskriver «en ønskelig tilstand». Til dette 
knyttes ulike virkemidler, som da beskriver «aktivitet 
som trengs for å nå målet».

Når kommunene skal utarbeide tiltak for å utjevne 
sosiale ulikheter i helse kan det skilles mellom 
strukturelle og andre virkemidler. Strukturelle virke-
midler er kjennetegnet ved at de ikke retter seg mot 
enkeltpersoner, men mot fysiske, økonomiske og 
juridiske strukturer. 

Det bør også tenkes gjennom om foreslåtte virke-
midler virker utjevnende i forhold til målsettingen, 
eller om tiltaket mer kompenserer for bakenforlig-
gende forhold som bidrar til ulikhet.

Sosiale ulikheter i helse kan oppfattes på to ideal-
typiske måter, og virkemidlene må da innrettes 
i forhold til hvordan vi forstår dette. I første måte 
er det de svakeste gruppenes dårlige helse som 
representerer hovedutfordringer. Virkemidlene 
målrettes i forhold til utsatte grupper. 

Den andre måten å se problemet på er at ulikheten 
går gjennom hele befolkningen som en gradient, 
med dårligere helse jo lavere sosialt plassert man 
er. Virkemidlene er da oftere av generell art.

I praktisk arbeid søkes ulike kombinasjoner mellom 
målrettete og generelle tiltak. I utforming av ulike 
typer tiltak må hensynet til Universell utforming 
ivaretas.

8. Forslag til virkemidler
Universell utforming (UU)
Definisjon: «Universell utforming er 
utforming av produkter og omgivelser 
på en slik måte at de kan brukes av alle 
mennesker, i så stor utstrekning som 
mulig, uten behov for tilpassing og spesiell 
utforming» (Miljøverndepartementet 2007)

Personer med nedsatt funksjonsevne scorer 
lavere på helse- og levekårsindikatorer 
sammenlignet med befolkningen som 
helhet. Det er for eksempel mer vanlig med 
psykiske problemer, fedme og inaktivitet.

Universell utforming er et virkemiddel for 
å sikre et inkluderende samfunn med full 
likestilling og deltakelse for alle. Det er en 
forutsetning for å oppnå et inkluderende 
samfunn som tar hensyn til mangfoldet i 
befolkningen. Et slagord innenfor universell 
utforming er «Det som er nødvendig for 
noen, er bra for alle». Trinnfri adkomst og 
automatiske døråpnere er helt nødvendig 
for den som er avhengig av rullestol, men 
gjør også livet lettere for småbarnsforeldre 
med barnevogn, de som har mye bagasje 
og den eldre damen med rullator. I et 
livsløpsperspektiv opplever alle mennesker 
unødige samfunnsskapte barrierer og 
forhindrer oss i å utfolde oss.

Det offentlige kjøper hvert år inn for 
milliarder av kroner, hvilket gir stor 
markedsmakt for å sikre universell 
utforming. Vi skal konsekvent velge 
universelt utformede løsninger der de 
finnes, og etterspørre dem der de ikke 
finnes enda. Slik stimulerer vi arkitekter, 
produktutviklere og designere til nytenking. 
Hvem har ansvar for at universell utforming 
ivaretas? Det har både den som treffer 
beslutninger, bestiller, vedlikeholder og 
drifter.

Krav om universell utforming er forankret 
i mange deler av lovverket, blant annet 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, 
lov om offentlige anskaffelser og plan- og 
bygningsloven.
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Forskjeller i dødelighetsrater mellom norske byområder.
Dødsfall pr. 100 000 personår, aldersgruppe 25-69 år (i 1993)

Oslo

Hamar

Bodø

Molde

Tromsø

Stavanger/Sandnes

Haugesund

Gjøvik
Bergen

Ålesund

Lillehammer

Trondheim

Kristiansand
Arendal

Drammen

Horten/Tønsberg,
Sandefjord/Larvik,
Skien/Porsgrunn

Halden, Sarsborg/
Fredrikstad, Moss

Byområder med lavest dødelighetsnivå  
i aldersgruppen 25 til 69 år. 

Prosent 
høyere døde-
lighet enn
i de beste 
byområdene

Høyest dødelighetsnivå

15%

20%

25%

30%

40%

Grafikk: Tom Byermoen

En forskningsrapport fra NOVA45 viser klare forskjeller i dødelighet mellom norske byområder. 
I følge forsker Jon Ivar Elstad er vilkårene for de lavt utdannede i de ulike byene viktig til 
å forstå disse forskjellene. Det er hovedsakelig de lavest utdannede som lever lenger i 
byene som kommer best ut. For folk med høy utdanning er det ikke store forskjeller i følge 
rapporten. Forklaringene til disse forskjellene er ikke sikre, og det kreves fortsatt forskning 
for å gå i dybden.
Forskjeller i dødelighetsrater må ikke misforstås. 20 eller 30 prosents forskjell betyr ikke 
at en gjennomsnittsperson i Ålesund lever 30 prosent lengre enn en gjennomsnittsperson i 
Arendal. Forventet levealder (2004-2008) var omtrent 2,3 år lengre i Ålesund enn i Arendal – 
men en slik forskjell i gjennomsnitt er ikke ubetydelig. 
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45 Elstad, Jon Ivar (2011). Hva er det med Arendal og Ålesund – og Oslo? Om dødelighetsforskjeller mellom norske byområder. NOV, Notat nr 1/11.
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8.1. Lokale virkemidler – på 
kommunalt nivå

Mål: 
Å utjevne sosiale ulikheter i helse er en del av 
kommunens verdigrunnlag, og konkretiseres 
gjennom aktiv planlegging og handling.

Svært mange av påvirkningsfaktorene til en god 
folkehelse og utjevning av levekårsforskjeller 
befinner seg i kommunene der folk bor og lever 
sine liv. En kommune har en rekke ulike roller å 
fylle, eksempelvis som samfunnsutvikler, myndig-
hetsutøver og tjenesteutøver. Hvordan disse utøves 
har betydning for utviklingen av sosial ulikhet i 
lokalsamfunnet. 

Det er også slik at størsteparten av påvirknings-
faktorene for helse ligger utenfor helsesektorens 
tjenester. Betydningen av et tverrsektorielt arbeid er 
derfor viktig. Fokuset bør rettes mot områder som 
har eierskap til faktorer som påvirker folkehelsa, for 
å styrke de positive faktorene og redusere de nega-
tive faktorene. I dette arbeidet er det nødvendig 
med en tydelig kommunal ledelse rettet mot målset-
tingen om sosial utjevning. 

8.1.1 Overordnet ledelse

Mål:
Rettferdig fordeling av ressurser og innflytelse.

Sosiale ulikheter er en samfunnspolitisk utfordring. 
Arbeidet med utjevning må utvikles i tråd med orga-
nisasjonens verdier og holdninger. Med dette som 
grunnlag vil arbeidet i organisasjonen kunne styre 
effektivt mot målene. 

Lederrollen er viktig. For å nå målsettingene om 
utjamning av sosial ulikhet er det nødvendig med 
en ledelse som vil dette. Rådmann må være tydelig 
på holdning, verdier og retning. I det daglige skal 
medarbeiderne i hovedsak styre seg selv ut fra de 
verdier de skal virkeliggjøre i sitt arbeid. 

Mellomlederne har en viktig oppgave i dette. 
Rådmann må støtte opp om mellomlederne, og 
synliggjøre dem både i oppgaver og oppnådde gode 
resultater. Kunnskap om fagfeltet er nødvendig, og 
rådmann har en sentral oppgave i å legge til rette 
for slik kompetanse blant kommunens ledere og 
fagpersonell.

En stor utfordring er å nå alle grupper av kommu-
nens befolkning. Medvirkning og deltakelse er 
områder som må dekkes – hvordan nå de utsatte 
gruppene? Dette handler om kommunikasjon og 
om hvordan vi henvender oss til innbyggerne. Det 
handler om det språk vi benytter, og om hvordan vi 
legger opp møteplasser og arenaer for deltakelse. 
Får vi til gode prosesser her vil dette også kunne 
redusere den etiske utfordring vi ofte står overfor 
om ikke å virke moraliserende og undertrykkende 
når vi ønsker å gå ut med eksempelvis holdnings-
kampanjer. Språket kan være et viktig hjelpemiddel 
i den vanskelige grensegangen mellom individuell 
frihet og offentlig ansvar. 

Systematiske tilbakemeldinger fra brukere og 
innbyggere om tjenestenes omfang og kvalitet er 
nyttige verktøy. Dette bør gjelde de fleste områder 
av kommunens virksomhet. 

En annen viktig utfordring er å sikre en rettferdig 
fordeling av knappe offentlige ressurser. Utvikling av 
systemer på tjenestenivå er en mulighet for å sikre 
en mer rettferdig fordeling av knappe ressurser. Det 
må avklares hvilket nivå som skal gjelde for de ulike 
tjenester, og dette kan ta utgangspunkt i hva som er 
«godt nok». Til grunn for et slikt system må det ligge 
prioriteringer fra politisk og administrativ ledelse.

I dag er det også et gap mellom innbyggernes 
forventninger og det kommunen kan levere av 
tjenester. Ved å være tydelig på nivå av både kvalitet 
og kvantitet i tjenestene, vil forventningene tilpasses 
dette.

Kommunen er en stor og viktig arbeidsgiver. 
Arbeidet med helsefremmende arbeidsplasser 
må ivaretas. Det er mer meningsfullt å arbeide 
for helsefremmende arbeidsplasser i næringslivet, 
dersom offentlige virksomheter er i forkant. Det er 
også viktig å legge til rette slik at ansatte i egen 
organisasjon opplever hverdagen som håndterbar, 
forutsigbar og meningsfull.

Overordnet ledelse bør vurdere om tiltak som 
iverksettes bidrar til å nå de fastsatte målene, eller 
om de bidrar til å øke forskjellene. Det bør gjøres 
løpende overveielser over de etiske konsekvenser 
av konkrete tiltak og lederen bør forholde seg 
refleksivt (og muligens kritisk) til egen praksis.

Iverksetting av tiltak kan være resultat av admi-
nistrative eller politiske beslutninger. Det må være 
tydelighet rundt dette: Når skal beslutningene fattes 
administrativt og når er de gjenstand for politisk 
behandling? 
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Å styrke det helsefremmende og forebyggende 
arbeidet er et sentralt mål fra Regjeringen, og må 
synliggjøres og følges opp i kommunene. Utjevning 
av sosiale ulikheter i helse er en naturlig del av 
dette. For å prioritere og opprettholde forebyggende 
tjenester kan det være hensiktsmessig at rådmann i 
en viss grad «øremerker» ressurser til dette arbeidet, 
i alle fall i en oppstartsperiode på 3-4 år.

Det er også en idé å starte forsiktig med tiltak, for 
eksempel helsefremmende skoler, og da i form av 
øvingsseksempler eller pilotprosjekt. Gjennom dette 
skaffes erfaring, og det kan sikres en god mest-
ringsfølelse.

Eksempler på tiltak
n Verdigrunnlag: 

•  utvikle organisasjonens verdier, med vekt på å 
utjevne sosial ulikhet i helse

n Ledelse:

•  Forankre arbeidet politisk og administrativt 
gjennom kunnskap og forståelse

•  Refleksjon over egen praksis, og løpende 
overveie etiske konsekvenser av tiltak

•  Utvikle (mellom)lederrollen, øke kunnskap om 
sosial ulikhet i helse

•  Vurder resultater i egen organisasjon, og evaluer 
(mellom)ledernes måloppnåelser

•  Tydelig organisering, som gjør det forståelig og 
enkelt for brukere å henvende seg

•  Klart språk, hvor tekst og innhold utformes slik at 
det forstås av målgruppene

•  Rettferdig fordeling, utvikle systemer for kvalitets- 
og omfangsnivå på tjenester

n Deltakelse: 

•  Utvikle systemer for deltakelse og medvirkning 
som ivaretar alle grupper av innbyggere, både for 
brukermedvirkning og «planmedvirkning

•  Tydelig informasjonsstrategi, med vekt på å nå 
ulike grupper og hvordan få tilbakemelding og 
innspill fra målgruppene

•  Utvikle samarbeid med næringsliv og frivillige 
organisasjoner

n Folkehelsearbeid bl.a. gjennom

•  Helsefremmende kommune, med utvikling 
av helsefremmende barnehager, -skoler og – 
arbeidsplasser

•  Påvirke helseatferd med tobakksforebyggende 
og, alkoholforebyggende tiltak (gjennom 
bl.a. aktiv skjenkepolitikk), og aktive 
kriminalitetsforebyggende tiltak

n Arbeidsform: 

•  Arbeidet med å utjevne sosial ulikhet i 
helse inngår i et tverrsektorielt og helhetlig 
folkehelsearbeid med særlig vekt på tidlig innsats

•  Målesystemer og rapporteringsrutiner utvikles. 

•  Samordningsansvar hos folkehelsekoordinator, 
sentralt administrativt forankret.

•  Sjekkliste i saksbehandlingsmaler, med opplegg 
for å ivareta overordnede mål

•  Pilotprosjekter som mulig oppstart, og økt innsats 
etter at erfaring er skaffet.
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Målene for prosjektet «Beintøft» i Østfold er å 
planlegge og å gjennomføre Beintøft-kampanjer på 45 
barneskoler i de fem største bykommunene i Østfold 
fylke og få 80% av barna på deltakerskolene til å gå/
sykle til skolen i kampanjeperioden.
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8.1.2 Kommuneplan – planlegging og 
helhetlig tenkning – Folkehelse
Mål:
Sosial ulikhet i helse er et viktig tema i kommu-
neplanens samfunnsdel.

Planlegging skal etter Plan- og bygningslov være 
hovedarena for politisk forankring, prioritering og 
samordning. PBL er et viktig verktøy i arbeidet med 
å utjevne sosiale ulikheter i helse. Gjennom plan-
legging legges grunnlag for å få til et helhetlig og 
tverrsektorielt arbeid. 

Kommunal planstrategi og kommuneplanens 
samfunnsdel er arena for å løfte fram helseut-
fordringene i kommunen, og dermed for å nå de 
målsettinger for utviklingen som settes. 
Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige 
utfordringer, mål og strategier for lokal samfunnet 
som helhet og kommunen som organisasjon. Prin-
sippet om «helse i alt vi gjør» skal ligge til grunn i 
samfunnsplanleggingen.

Skal samfunnsdelen i kommuneplanen ha noen 
funksjon, må den gi grunnlag for konkrete prio-
riteringer, og bidra til bedre helhetsløsninger og 
mer forutsigbare rammevilkår både for sektorenes 
virksomhet og for befolkningen. Samfunnsdelen 
skal også gi grunnlag for prioriteringer i arealdelen 
og i øvrige kommunale planer.

En utfordring er å sikre en god sammenheng fra 
samfunnsdelen i kommuneplanen, med vekt på 
utjevning av sosiale ulikheter i helse, og over til 
handlingsdelen. Hva vi vil må konkretiseres i hva vi 
gjør, og være gjenstand for tilbakerapporteringer og 
evalueringer i forhold til måloppnåelse.

Det fastsettes egne mål for å utjevne sosial ulikhet 
i helse. Vurdering av tiltak tar utgangspunkt i om 
disse bidrar til å nå de fastsatte målene, eller om de 
bidrar til å øke forskjellene. De ulike alternativers 
konsekvenser synliggjøres i beslutningsprosessen.

Arbeidet kan også følges opp og konkretiseres i 
en egen kommunal handlingsplan for utjevning av 
sosiale ulikheter i helse. Denne kan ivareta den 
tverrsektorielle tilnærmingen. Det legges vekt på 
det som er mulig å oppnå, og hvor helsestatusen for 
de utsatte gruppene bedres. 

Det bør etableres rapporteringsrutiner der man i 
årsrapporten kan se hvordan utviklingen har blitt. 
Dette for å få fram hvilke konsekvenser ulike tiltak 
kan ha for geografiske områder, eller for befolk-
ningen knyttet til faktorer som sosial klasse, alder 
eller kjønn. 

«Helse i plan»
Det nasjonale prosjektet «Helse i plan» 
var et samarbeids- og utprøvingsprosjekt 
mellom Helse- og omsorgsdepartementet, 
Miljøverndepartementet og Sosial- og 
helsedirektoratet. Prosjektet ble godkjent 
høsten 2005 og avsluttet i 2010.

Problemstillinger som ble sett på i 
prosjektet var
•  Hvordan plan- og bygningsloven og 

samfunnsplanlegging kan bli sentrale 
virkemidler i folkehelsearbeidet?

•  Hvordan kommuneplanens samfunnsdel 
kan utvikles til å bli et sentralt virkemiddel 
for samordning av prioriteringer, dialog og 
tiltak og forankring av folkehelsetiltak?

•  Hvordan utvikle relevant plan- og 
prosesskompetanse i helsesektoren på 
alle nivåer?

Helse i plan er et godt verktøy / 
metode for å ivareta helseperspektivet 
og helsekonsekvensvurderinger i all 
kommunal planlegging.
Mer om prosjektet finnes på  
http://www.helseiplan.no
På dette nettsted finnes også
forslag til sjekkliste for «Folkehelse i 
kommunenes plansystem». 

En veileder til å ivareta helsehensyn i 
planer etter plan- og bygningsloven, finnes 
på nettstedet til Vestfold fylkeskommune, 
http://folkehelse.vfk.no

 
For regionale planer og kommuneplaner skal 
planleggingens konsekvenser for miljø og samfunn 
utredes (PBL § 4-2). Av folkehelseloven følger også 
krav til konsekvensvurdering knyttet til oversikt over 
helsetilstand (FHL §§ 5, 21). 

Det er viktig å utvikle samfunnet slik at vi tar vare 
på felles verdier og legger til rette for ulike grupper. 
Planarbeidet må legge til rette for bred medvirkning 
og god kommunikasjon, med vekt på en åpen hold-
ning og innsyn.

Folkehelseloven gir kommunene definerte oppgaver 
(§§ 4 og 5). Kommunen skal bidra til utjevning av 
sosial ulikhet i helse. Kommunen skal ha nødvendig 
oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de 
positive og negative faktorer som kan virke inn på 
denne. Den skal være skriftlig og særlig vise trekk 
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ved utviklingen som kan skape eller opprettholde 
sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale 
ulikheter i helse.

Områder som kan være sentrale i samfunnsdelen: 
Levekår og folkehelse, verdiskapning og kompe-
tanse, miljø og energi og areal og transport.

Eksempler på tiltak
n Levekår og folkehelse

•  Fastsette overordnede mål og strategier, PBL 
kap. 11 og FHL § 6

•  Fastsett egne mål for å utjevne sosial ulikhet i 
helse 

•  Tiltak og handlinger vurderes, om de bidrar til å 
nå de fastsatte målene, eller om de bidrar til å 
øke forskjellene

•  Handlingsplan kan være egnet verktøy for å 
ivareta helhetlig arbeid mot fastsatte mål, og 
avklare ansvar for konkret måloppnåelse

•  Systematisk forebyggende arbeid rettet mot 
helseatferd. Utvikling av frisklivsstilbud og skade- 
og ulykkesforebyggende arbeid 

•  Sosial boligpolitikk utformes, bruk av 
sosialpolitisk handlingsplan

•  Utvikle samarbeid med frivillig sektor – og bedre 
forholdene for frivillige aktiviteter

n Verdiskapning

•  Legge til rette for arbeidsplasser i nærmiljø – 
motvirke pendling – samt flere arbeidsplasser i 
områder med levekårsutfordringer

•  Forebygge sykefravær, bidra til at ansatte kan stå 
lengre i arbeidslivet

•  Stimulere til sosialt entreprenørskap i partnerskap 
med privat næringsliv

•  Stedsanalyser som hjelpemiddel for å utvikle 
lokalsamfunnet

n Miljø og energi

•  Kollektivtransport styrkes, lett tilgjengelig med 
nærhet til utsatte boområder

•  Grønnstruktur, gang- og sykkelveger, og 
møteplasser utvikles

•  Strandsone og andre tilsvarende områder ivaretas 
for allmenn bruk

•  Universell utforming for all virksomhet i 
lokalsamfunnet, 

•  Støy- og støvplager hensyntas og motarbeides

n Areal- og transport

•  Arealplan – virkemiddel for å oppfylle 
overordnede mål og strategier i samfunnsdelen

•  Tettstedsutvikling, fortetting - med god kvalitet, 
og tilrettelegging for gode bomiljø

•  Hverdagsomgivelsene som ressurs – stedkvalitet, 
identitet og tilhørighet, estetikk, stillhet og ro, 
friluftsliv, rekreasjon, natur- og kulturopplevelser 
mv. Møteplasser og arenaer tilgjengelige for 
variert bruk; fritid, kultur og fysisk aktivitet

•  Helsefremmende areal- og byplanlegging, med 
større vekt på at folk kan bevege seg til fots eller 
på sykkel
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Kommunene har ansvar for å mobilisere befolkningen i folkehelsearbeidet. Her har Sarpsborg kommune 
engasjert innbyggere til å delta på månedens tur i oktober. Dette er et populært lavterskeltiltak i Sarpsborg som 
samler i snitt 60 turgåere hver måned året gjennom.
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8.1.3 Personalpolitikk

Mål:
Personalpolitikk som ivaretar utjevning av 
sosiale ulikheter i helse.

Det offentliges andel av sysselsettingen er ca 30 %, 
sysselsatte i kommuneforvaltningen utgjør det store 
flertallet (Kilde SSB). Det er mange lavlønnsgrupper, 
og lavutdannede i kommunene.

I mange kommuner er kommunen selv den største 
arbeidsgiver, noe som understreker behov for en 
helsefremmende politikk på arbeidsgiverområdet. 
Dermed er en viktig målgruppe egen organisasjon 
og dens ansatte. 

Personalområdet dekker i hovedsak egne ansatte 
gjennom oppgaver knyttet til ledelse, arbeidsmiljø, 
rekruttering og personalutvikling. 

I tillegg kan personalområdet ha et mer utadrettet 
ansvar, blant annet gjennom å legge til rette for 
fagopplæring i henhold til Opplæringsloven. Dette 
siste er gjerne organisert gjennom Opplærings-
kontor for offentlig sektor. Opplæringskontoret er et 
serviceorgan for medlemsbedrifter og lærlinger. Det 
jobber for at læretiden skal bli en hyggelig og positiv 
opplevelse for lærlingen og for opplæringsstedet 
med sine instruktører og faglige ledere.

Eksempler på tiltak
n Personalpolitiske retningslinjer 

•  Styrke kompetansen innen emnet sosial ulikhet i 
helse blant ledere og sentrale faggrupper

•  Redusere antall deltidsstillinger – økt 
stillingsprosent for lavtlønnede

•  Seniortiltak – søke å få utsatte grupper til å stå 
lengre i jobb

•  Tilrettelegg for sentrale innvandrergrupper og 
funksjonshemmede i egen organisasjon

•  Tilrettelegg ved omsorgspermisjoner

•  Lønnspolitikk som bidrag til sosial utjevning. 
Fokus rettet mot arbeidsgrupper og 
arbeidsplasser, nyrekruttering, bruk av lokale 
lønnsforhandlinger 

•  Oppfølging av sykefravær

•  Bedriftshelsetjeneste – obligatorisk tjeneste i 
helse- og omsorgssektoren

n Arbeidslivet

•  Helsefremmende arbeidsplasser i egen 
organisasjon. Et helsefremmende lederskap 
er tilstedeværende, synlig og bidrar til at 
alle opplever mestring i arbeidet. Det er et 
systematisk HMS arbeid som reduserer risiko for 
sykdom og ulykker.

•  Styrk antall praksisplasser, lærlingplasser og 
lærekandidatordning

•  Samarbeid med NAV om tilskudds ordninger 
for å legge til rette for arbeidstreningstiltak - for 
eksempel gjennom Opplæringskontorene

•  Utvide samarbeid med attføringsbedriftene. 
Disse gir målrettet arbeidstrening og kvalifisering. 
Tilknyttet dette kan de gi individtilpassede tilbud, 
for eksempel med lese- og skriveopplæring, 
kunnskap om ernæring og kosthold, 
karriereveiledning m.m.

8.1.4 Barnehage, skole, SFO

Mål:
Barn og unge skal sikres grunnleggende ferdig-
heter uavhengig av familiebakgrunn.

Tidlig innsats er en viktig utjevningsstrategi. Barn 
og unge er dermed en sentral målgruppe i arbeidet 
med å utjevne sosiale ulikheter i helse. Helsefrem-
mende oppvekstmiljø må vektlegges. Tidlig innsats 
for bl.a. å motvirke barnefattigdom, frafall i videregå-
ende skole, samt forebygge uheldig helseadferd er 
eksempler på innsatsområder. Voksne som forbilder 
for barn og unge er et viktig område å vektlegge.

Sosial utjevning handler om at alle skal ha like 
muligheter til å utvikle seg og få brukt sine evner. For 
å nå dette må vi ha et utdanningssystem som tidlig 
kan møte det enkelte barns behov gjennom god og 
tilrettelagt opplæring. Å gi likeverdige muligheter for 
utdanning og arbeid er viktige for barnehager og 
skoler. 

Barnehagen kan gi et viktig bidrag i arbeidet med 
sosial utjevning ved å bygge på kunnskap om 
faktorer som hemmer og fremmer læring og utvik-
ling i alderen 0-6 år. Det bør legges særlig vekt på 
tidlig språkstimulering. Dette kan oppnås gjennom 
økt kompetanse og kvalitet i barnehagene.
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I arbeidet med økt fokus på tidlig språkstimulering 
er helsestasjonen en god samarbeidspartner 
gjennom kunnskap om familier, familiebakgrunn 
og det enkelte barn. Språkkartlegging kan dermed 
skje på et meget tidlig tidspunkt, og systematisk 
språkkartlegging kan skje ved de faste kontrollene. 

Det er viktig å fokusere på gode overganger 
fra barnehage til barneskole, fra barneskole til 
ungdomsskole og fra ungdomsskole til videregå-
ende skole. 

Det er viktig å etablere systemer for forbedring av 
kunnskapsnivået hos foreldre slik at de kan veilede 
barna sine. Robuste foreldrenettverk er også en 
beskyttelsesfaktor når det gjelder sosial ulikhet i 
helse. Slike nettverk kan oppvekstsektoren bidra til 
å etablere i så vel i barnehagen som i skolen.

Læring i friluft
Opplegg for å bidra til mer og bedre 
uteaktivitet i barnehage, grunnskole og 
SFO. Utarbeidet av friluftsrådene og 
Friluftsrådenes Landsforbund. Arbeidet 
er basert på idepermene Læring i friluft 
(2006) og Barn i friluft (2009). Idepermene 
byr på praktisk beskrivelse av uteaktiviteter 
som er relatert til kompetansemål i 
Kunnskapsløftet og Rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver.

Les mer på www.friluftsrad.no

Gratis kjernetid i barnehagen er et annet viktig 
virkemiddel. Utvidet leksehjelp i skolen er et generelt 
virkemiddel, og målrettet overfor utsatte grupper. 
Utvidet skoledag, med tilrettelagte funksjoner for 
leksehjelp, støtte og oppfølging, bør vurderes.

FRI – et tobakksforebyggende program for 
ungdom
FRI er et treårig undervisningsopplegg 
for ungdomsskoleelever. Tidligere het det 
VÆR røykFRI. Det er tilpasset læreplanen 
og vektlegger spesielt sosial, muntlig og 
digital kompetanse.

Mer enn 120 000 elever deltar i FRI 
årlig. Det gjør programmet til det mest 
omfattende tiltak for ungdom i Norge 
noensinne. Gjennom undervisningen 
vektlegges friheten til å treffe egne valg. 
Elevene får øve seg i situasjoner der de 
kan føle seg presset eller fristet til å prøve 
tobakk. I klasser som har benyttet seg av 
FRI-programmet er det 50 prosent færre 
som begynner å røyke enn i klasser som 
ikke brukte programmet.

Les mer på: www.fristedet.no
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FRI er et tobakksforebyggende program som har vist gode resultater.
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Sunne måltider og økt fysisk aktivitet bør inn som 
en naturlig del i skoler og barnehager. En times 
fysisk aktivitet hver dag bør være minimum. For 
såkalt usunn mat bør det være sterke restriksjoner 
på bruk, også for å dempe forventninger om at 
dette hører til ved feiring og kos. Målsetting er å 
redusere både tilgjengelighet og sosial aksept av 
slike varer. Tiltak som «gratis grønt og frukt» har vist 
gode resultater.

Levekårskartlegging er et hensiktsmessig verktøy. 
Gjennom dette beredes grunnlag for samordning 
av tjenester og mobilisering av innsats til utsatte 
grupper og geografiske områder. Tiltak kan på et 
tidlig tidspunkt settes inn overfor barn som trenger 
«noe ekstra».

Eksempler på tiltak
n Barnehage

•  Overganger: Sikre gode overganger fra 
barnehage til grunnskole

•  Språk: styrk kompetanse innen språkopplæring, 
samarbeid med helsestasjonen

•  Kjernetid: utvidet tilbud med mål å gjøre denne 
gratis, utvid tilbud om åpne barnehager

•  Helsefremmende barnehager: Systematisk 
arbeid for å fremme trivsel og sunn livsførsel 
bl.a. gjennom gode utemiljø og fysisk aktivitet, 
kosthold og naturopplevelser. Materiellet «Bra 
mat i barnehagen» kan bestilles kostnadsfritt 
på http://www.helsedirektoratet.no/ernaering/
barnehage 

n Grunnskole
•  Overganger: Sikre overganger fra barnehage til 

barneskole, fra barneskole til ungdomsskole, og 
fra ungdomsskole til videregående.

•  Samarbeid: Sikre samarbeid med helsestasjon, 
bl.a. gjennom skolehelsetjenesten.

•  Læringsmiljø: Sikre et positivt og støttende 
læringsmiljø med gode og varierte læringsformer. 
Leksehjelp og utvidet skoledag / SFO.

•  Følg opp elevene - Still klare og etterprøvbare 
krav til elevene, samarbeid med foreldre for å nå 
disse. I ungdomsskolens avgangsklasse følges 
svakere elever tett opp.

•  Ledelse: Følg opp lærerne, følg opp 
skoleledelsen. Styrk kompetanse.

•  Helsefremmende skoler: 
Systematiserte trivsels- og miljøskapende tiltak. 

•  FRI-programmet - tobakksforebygging. 
Undervisningsopplegg for ungdomskoleelever

•  Engasjer elever, lærere og foreldre i 
skadeforebyggingsprogrammer som legger til 
rette for en sikker skole.

•  Evaluer skoletiden: Følg opp avgangselever fra 
ungdomsskolen, og deres foreldre, gjennom 
innhenting av deres erfaringer fra skoleløpet. 
Foreldresamtaler.

Levekårskartlegging på sonenivå
I St.meld.nr. 20 (2006-2007) om utjevning 
av sosiale helseforskjeller slås det fast at 
geografiske forskjeller i helse sammenfaller 
i stor grad med geografiske forskjeller i 
levekår. Hensikten med levekårskartlegging 
på sonenivå er å kunne målrette tiltak uten 
å stigmatisere. En slik kartlegging gjør det 
også lettere å arbeide kunnskapsbasert 
fordi vi har større mulighet for å evaluere 
effekten av tiltakene. Det fastsettes gode 
og hensiktsmessige mål (indikatorer) 
på levekår, og kartleggingen gjentas 
med 4-5 års intervaller. Gjennom en slik 
levekårskartlegging får man fram «harde 
data». Disse dataene sier nødvendigvis 
ikke noe om opplevd helse og levekår. Det 
er derfor viktig at levekårskartleggingen 
suppleres med innbyggerundersøkelser 
som fanger opp opplevd helse og levekår. 
Disse må også gjentas jevnlig.

Gode ideer
Sarpsborg kommune har bygd opp et sett 
med helse- og levekårsindikatorer til bruk 
i levekårskartlegging på lavt geografisk 
nivå. Dette bør følges opp med jevnlige 
innbyggerundersøkelser (helse- og 
miljøundersøkelser) til bruk på sonenivå.
Les mer på www.Sarpsborg.com
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8.1.5 Helsesektoren og NAV

Mål:
Likeverdige tjenester som bygger opp under 
menneskers egen evne til å mestre sin hverdag.

Helse- og omsorgstjenester
De kommunale helse- og omsorgstjenestene er 
omfattende. For å sikre gode og helhetlige tjenester 
er det nødvendig med god samhandling både 
mellom helse- og omsorgstjenestene og i forhold til 
kommunens tjenester for øvrig.
Tidlig innsats er en god utjevningsstrategi overfor 
brukerne.

Det er en rekke utfordringer i forhold til brukerne 
som må ivaretas. Dette kan for eksempel gjelde at 
evne til å utrykke eget behov varierer sterkt. Det 
samme gjelder tilgangen på familie/ nettverk som 
kan hjelpe til med å fremme søknader og begrun-
nelser. Språkvansker kan i seg selv være et hinder 
for å nå fram til helsetjenester. Andre har mangelfull 
kunnskap om tiltaksapparatet eller liten evne til 
å finne fram. Sosial isolasjon kan også gjøre det 
vanskelig å skaffe hjelp ved akutte tilstander.

Statistisk er påvist at lav utdanning og dårlige 
levekår øker risikoen for å utvikle mentale lidelser. 
Manglende evne til å mestre hverdagen, og alvor-
lige økonomiske problemer skaper opplevelse av 
maktesløshet. 

Støttekontakttjeneste kan være en hjelp til å komme 
ut av en isolert tilværelse. Det samme kan deltakelse 
i frivillig organisert virksomhet og kulturaktiviteter. 

Et forebyggende tiltak som bør vurderes er etablering 
av Familiesenter. Dette bygges ut med den kommu-
nale helsestasjon som kjerne. Helsestasjonen nyter 
en stor grad av tillit i samfunnet. Den er tilrettelagt 
for tidlig innsats, og er et godt utgangspunkt for å 
kunne gripe raskt fatt i barn med spesielle utfor-
dringer, for eksempel språkutvikling. Rundt denne 
etableres det tilbud til barn og foreldre gjennom 
helsetjenester, familierådgivning og oppfølgende 
tjenester. Dette gir en god tverrfaglig kompetanse 
i et viktig rådgivningsarbeid. 

Familiesenter
Se for deg en familie fra en lav 
sosioøkonomisk gruppe, og som oppsøker 
det lokale Familiesenteret.. Dette kan være 
en ikke vestlig innvandrerfamilie med 
dårlige norskkunnskaper, liten inntekt, og 
hvor mor er hjemmeværende med små 
barn. Hva kan familiesenteret bidra med:
n  Det gjennomføres helsekontroll av 

barnet. Denne kombineres med vurdering 
av mors og barns språkkunnskaper. 
Også kunnskap om tannpleie, gjerne i 
samarbeid med tannlegepersonell.

n  Familieveiledning gis, med vurdering 
og kontakt med andre faginstanser ved 
behov.

n  Åpen barnehage, gratis tilbud med fokus 
på språk og samspill

n  Mødregruppe, for nettverksbygging, 
samfunnsopplysning, og språkutvikling. 
Det legges til rette for, orientering om 
norske samfunnsforhold, arbeidsmarked 
og arbeidstrening eventuelt jobb bistand 
(via NAV)

n  Selvhjelpsgruppe, medlemmer lærer av 
hverandre og støtter hverandre i nettverk 

n  Resultat: tidlig innsats overfor barn, 
innsats overfor mor – bedring av 
oppvekstforhold og bedring av familiens 
integrering og inntekt

Barnevernet er viktig i arbeidet med å utjevne 
sosiale helseforskjeller, og ivaretar målsettingen om 
tidlig innsats. Tjenesten er avhengig av samhandling 
med andre for å kunne få kunnskap om barn i fare-
sonen og for å kunne sette i verk nødvendige tiltak.
Barneverntjenesten og sosialtjenesten (NAV) har 
mye kontakt med familier fra lave sosioøkonomiske 
grupper, med overrepresentasjon av psykiske 
vansker og rusavhengighet. Ofte er dette enslige 
forsørgere. Disse kan ha få eller uhensiktsmes-
sige nettverk. De befinner seg utenfor ordinær 
yrkesdeltakelse og er over tid avhengige av ulike, 
utilstrekkelige offentlige stønader. I mange tilfeller 
ser man at sosiale problemer har gått i arv. 
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Det er viktig å følge opp unge mennesker også når 
de er blitt så gamle at omsorgen opphører. Dette 
kan gjelde bistand til å tilrettelegge videreutdanning 
alternativt arbeidstiltak og hensiktsmessig bolig 
slik at overføring til egen tilværelse lykkes for den 
enkelte. 

Eksempler på tiltak – Helse- og omsorgstjenester
n  Helsestasjon

•  Benytte regelmessige undersøkelser (kontroller) 
til å sikre tidlige og tverrfaglige løsninger, for 
eksempel i forhold til språkutvikling

•  Tannpleie, tidlig innsats og oppfølging overfor 
familier

•  Samarbeid med barnehage og grunnskole, 
og med videregående skole, bl.a. gjennom 
skolehelsetjenesten og ungdomshelsetjenesten

n  Familiesenter

•  Familieveiledning, som hjelper foreldre i 
oppdragerrollen og til å bli gode rollemodeller

•  Åpen barnehage, gratis lavterskeltilbud 
til alle barn, fokus på språk, samspill og 
nettverksbygging

•  Mødregruppe, til foreldre som trenger ekstra 
hjelp. Muligheter for nettverksbygging og trening 
i sosial kompetanse, fysisk aktivitet, økonomisk 
rådgivning og kulturelle opplevelser. Opplysning 
om ernæring og sunn mat.

•  Samarbeid eller integrert med andre kommunale 
tjenester slike som barnevern, psykisk helsevern, 
tjenester for funksjonshemmede barn og unge 
m.v.

n  Frivillig arbeid: Bruk av frivillighetssentral 
som kontaktpunkt og kulturformidler overfor 
målgrupper. Bruk av besøkordninger gjennom 
frivillig organisasjoner. 

n  Informasjonsmateriell til alle husstander 
med oversiktlig opplysning om kommunens 
hjelpetiltak.

n  Lavterskeltilbud som «Infosenter for seniorer», 
helsestasjon for eldre og hjemmebesøk til alle 
over 70 år, samt treffsted - for andre brukere, for 
eksempel mennesker med psykiske lidelser

n  Aktivitetstilbud – tilrettelegge tilbud for eksempel 
opplæring og vernet sysselsetting. NAV bør 
inngå som aktiv aktør.

n  Bolig sosial handlingsplan, for bygging av 
rimelige utleieboliger eller (med)finansiering av 
egen bolig

n  Individuelle planer som aktivt hjelpemiddel

Frisklivssentral
Frisklivssentralene bør være forankret i 
kommunehelsetjenesten og skal være en 
tjenestetilbyder av kvalitetssikrede tilbud 
til mennesker som har behov for veiledning 
og oppfølging i endring av helseatferd. Her 
kan en få tilbud om individuell veiledning 
og/eller gruppetilbud innen områdene 
fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. 
Tilbudene bør tilpasses de gruppene som 
ikke nås av andre tilbud i nærområdet, 
og være basert på den kunnskapen som 
finnes om gruppen. 

Frisklivssentralene forankres i kommunale 
planer og budsjett og organiseres 
fortrinnvis på en slik måte at de gjenspeiler 
kommunens utfordringer og behov. 
Sentralene kan bygges opp til å bli et 
kommunalt kompetansesenter for individ- 
og grupperettede tiltak innen mestring og 
endring av helseatferd. 

Eksempler på tilbud:
n  Tobakksavvenning individuelt eller i 

grupper, eventuelt i samarbeid med 
frivillig sektor.

n  Tilpasset kostholdsveiledning og «Bra 
mat for bedre helse»-kurs.

n  Motivasjonssamtaler for å komme i gang 
med fysisk aktivitet.

n  Formidling av informasjon om tilpassede 
tiltak i lokalmiljøet som er særlig rettet 
mot inaktive og lite aktive grupper. 
Med hensyn til sosial ulikhet er det 
mye å hente ved å satse på friluftsliv, 
egenorganisert fysisk aktivitet og tiltak 
som fremmer aktivitet i hverdagen. 
Lag og foreninger kan være gode 
samarbeidspartnere. 

Se «Veileder for kommunale 
frisklivssentraler», Helsedirektoratet 2011 
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Eksempler på tiltak – Barnevern
n  Samhandlingsrutiner – videreutvikle faste 

rutiner mellom barneverntjenesten og skoler, 
barnehager og helsestasjon. Virkemiddel kan 
være individuell plan og samtykkeerklæringer.

n  Home-Start Familiekontakten. Etablere 
familiestøtteprogram der frivillige besøker utsatte 
småbarnsfamilier.

n  Boligbehov – kartlegge framtidig behov hos 
ungdommer som står under barnevernets 
omsorg. Inkludere disse boligbehovene i 
kommunens boligsosiale satsing.

n  Mødregruppe – etablere grupper for unge mødre 
for å styrke mødrenes omsorgsevne.

NAV og kommunalt rusarbeid
I arbeidet med å bekjempe fattigdom og tilrettelegge 
for inntektsgivende arbeide er NAV kommunens 
viktigste virkemiddel. NAV’s intensjon og overordnet 
mål, er å gi mennesker muligheter innen arbeid og 
aktivitet, samt sikre alle et forsvarlig livsopphold og 
bosituasjon. I NAV-kontorene er det samlet både 
kommunale og statlige virkemidler. De vanligste 
livsoppholdsytelsene er sykepenger, dagpenger, 
arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, alderspensjon, 
overgangsstønad og sosialhjelp. 

Aktivitetsfokuset på NAV-kontorene bidrar til at 
brukers behov avklares, og det kan settes i gang 
aktiviteter for de som er aktuelle for videre arbeid og 
arbeidsrettet aktivitet. Særskilte grupper omfattes 
av Kvalifiseringsprogram (langtids sosialklienter) og 
introduksjonsordning (nyankomne flyktninger).

Selv om NAV-kontorene er langt mer tverrfaglige 
enn de tidligere etatene, er det fortsatt behov for 
samarbeid med instanser utenfor NAV. De vanligste 
samarbeidspartnerne er helsestasjon/familiesenter 
(barnevern, rus/psykiatritjeneste), leger, behandlere, 
tiltaksarrangører og arbeidsgivere. 

Sosiale problemer kan også gå i arv. I NAV jobbes 
det med et antall unge voksne. Å bistå sosialt utsatte 
familier med trygghet rundt økonomi og bolig, samt 
økt deltagelse i arbeidsliv, kan normalisere oppvek-
sten til de barna det gjelder. Det kan også bidra til 
at de i større grad kan nyttiggjøre seg ordinær skole 
og arbeidslivet.

For brukerne er tilrettelegging lokalt vesentlig for å 
kunne fungere. Gjennom NAV er det behov for tilret-
telegging av opplæring og sysselsetting på ordinær 
arbeidsplass, i vernet virksomhet eller dagsentra alt 
etter hva man er i stand til. For enkelte er bistand til 
økonomisk styring av egne midler nødvendig.

Det rusrelaterte arbeidet er et viktig innsatsområde 
i arbeidet med sosiale helseforskjeller. Spesielt 
gjelder dette alkohol og ungdomsgruppenes 
økende bruk av dette. 

Alkoholloven gir kommunen ansvar for å gi serve-
ringssteder bevilling til servering og skjenking av 
alkohol samt fastsette åpningstider. Alkoholloven 
gir kommunen et politisk virkemiddel som er ment å 
skulle kunne påvirke tilgangen til alkohol. Kommu-
nenes praksis er ulik, men stort sett har holdningen 
til å gi skjenkebevillinger vært at det skal være 
lett å få bevilling men også lett å miste den dersom 
man overtrer skjenke-/salgsbestemmelsene. Måten 
kommunen utøver lovens bestemmelser, vil også 
kunne påvirke utelivet i sentrum herunder voldsbruk 
som følge av alkoholmisbruk.

Blant rusmiddelmisbrukere som helsetjenestene 
kommer i kontakt med er det mange med lav 
sosioøkonomisk status, med lav utdanning, sosial-
hjelpsmottakere og uføretrygdede. For øvrig har en 
betydelig andel tildels alvorlige psykiske lidelser.

Tiltak for dem som utvikler rusmiddelavhengighet 
er en omfattende oppgave for kommunens ulike 
sosial- og helseinstanser inkl. NAV. Råd og veiled-
ning er en viktig del av oppfølgingen. 

Boligsituasjonen for en god del brukere er ikke 
tilfredsstillende. God tilrettelagt bolig er en livs-
nødvendighet ved siden av andre primærbehov. For 
en del ”kronikere” med sammensatt problematikk 
synes det vanskelig å finne gode varige boløs-
ninger. En stor andel av registrerte bostedsløse 
er rusmiddelavhengige. Mangel på tilfredsstillende 
bolig hindrer forsøk på rehabilitering. Behandling i 
institusjon har liten effekt dersom man skrives ut til 
ny bostedsløshet. Det samme gjelder løslatelse fra 
fengsel. Mangel på bolig fører ofte til kostbare og 
over tid lite tilfredsstillende midlertidige losjerings-
løsninger. 

Eksempler på tiltak – NAV og kommunalt rusarbeid
n  Bistå unge voksne i forhold til avbrutt skolegang 

og vansker med å komme i jobb og stå i jobb 
over tid

n  Bistå sosialt utsatte familier med trygghet rundt 
økonomi og bolig, samt økt deltagelse i arbeidsliv

n  Samarbeide med øvrige kommunale tjenester, 
helhetlig og tverrfaglig, koordinere og samordne 
bistand, nødvendig oppfølging

n  Individuell plan, både for enkeltpersoner og for 
familier i «faresonen»

n  Aktiv ruspolitikk, bl.a. med målrettet bruk av 
skjenkebevilgningene.
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Miljørettet folkehelsearbeid, Miljørettet 
helsevern og tilsyn
Miljørettet folkehelsearbeid tar utgangspunkt i 
miljøet mennesker lever i, både positive og nega-
tive faktorer. Det kan deles inn i helsefremmende 
miljøtiltak (styrke positive faktorer for eksempel 
gode oppvekstvilkår og trygge skoleveier) og tiltak 
for forebygging av sykdom og uhelse. (svekke 
eksponering av negative faktorer for eksempel støy 
og forurensning).

Miljøbelastning eller positive miljøforhold er ofte 
sosiale ulikt fordelt. En utjevning av slike forhold 
vil bidra til reduserte helseforskjeller. Kommunen 
har mange virkemidler for å fremme et bedre miljø 
gjennom sin rolle som planmyndighet, forurens-
ningsmyndighet, og som eier av virksomheter mv. 
Universell utforming er også en del av det miljøret-
tede folkehelsearbeidet.

Kommunen sitter også med virkemidler etter 
Folkehelseloven, jf. lovens kapittel 3 om miljørettet 
helsevern. 

Miljørettet helsevern omfatter alt i vårt miljø som 
direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, 
det være seg fysiske, kjemiske, biologiske eller 
sosiale miljøfaktorer (Folkehelseloven § 8). Ansvar 
og myndighet for fagområdet er tillagt kommunen. 

Dagens miljøutfordringer omhandler i større grad 
hvilke konsekvenser storsamfunnet får for grupper 
av individer. Miljørettet helsevern skal sikre alle mot 
helseskadelig miljø. Miljørettet helsevern har derfor 
en sentral tjeneste for å utjevne sosial ulikhet i 
helse.

Tjenesten arbeider etter to linjer. For det første å 
ivareta lovpålagte kontroll- og tilsynsoppgaver. For 
det andre skal tjenesten foreta oppgaver knyttet til 
planlegging og forebygging.

Viktige oppgaver for Miljørettet helsevern er å bidra 
til kommunens miljø- og helseovervåking, bidra til 
helsekonsekvensvurderinger, bidra til kommunens 
beredskapsarbeid, bidra til at ulike miljøforhold 
ivaretas i kommunal planlegging, foreta risikobasert 
tilsyn, foreta løpende saksbehandling av klagesaker, 
samt å gi råd og veiledning til kommunens innbyg-
gere om miljøforhold.
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Eksempler på tiltak
n  Miljørettet folkehelsearbeid

•  Sette mål, og iverksette tiltak, for 
helsefremmende miljøtiltak, for eksempel bedret 
luftkvalitet eller bedre vannforsyning

n  Miljørettet helsevern, jf FHL kap 3

•  Kontroll- og tilsynsoppgaver, som tilsyn med 
virksomhet og eiendom, behandling av meldinger 
og søknader om godkjenning, enkeltvedtak som 
pålegg, enkle «hverdagssaker»

•  Planlegging og forebygging, som oversikt over 
helsetilstanden, foreslå tiltak av helsefremmende 
og forebyggende art, og medvirke til at slike 
hensyn ivaretas

8.1.6 Teknisk sektor 

Mål:
Bærekraftig teknisk planlegging og iverksetting

Området omfatter teknisk sektor med kommunal 
teknisk planlegging, miljø, samferdsel og trafikksik-
ring, herunder natur og kulturlandskap, parkområder, 
gågater, veinett, byrom og plasser. 
Tjenestenes viktigste lovverk er Plan- og bygnings-
loven. Bærekraftig utvikling inngår i lovens formål. 
Loven legger en tydeligere vekt på samfunnsplan-
legging, og hvor alle planer skal fremme befolknin-
gens helse og motvirke sosiale ulikheter i helse (pbl 
§ 3-1). 

Teknisk sektor har mange av virkemidlene i kommu-
nens arbeid med å motvirke sosiale ulikheter i helse. 
De fysiske omgivelser er viktige helsefaktorer i vår 
hverdag. Gjennom gode løsninger sikres befolknin-
gens velvære, og gjennom gode løsninger kan vi 
unngå at enkelte boområder blir overbelastet med 
uheldige miljøfaktorer. 

Identitet og tilhørighet er viktige faktorer i befolk-
ningens sosiale kapital. Gjennom målrettet innsats 
i lokalsamfunnene, med vekt på gode løsninger, 
stedsutvikling og estetikk, vil det skapes positive 
effekter, og en økt stolthet av eget lokalsamfunn.

I tråd med plan- og bygningsloven skal arbeidet 
med å utjevne sosiale ulikheter i helse også ivaretas 
i arealplanlegging. Utearealene ved barnehager og 
skoler bør gis stor vekt, og tilpasses ulike barne- og 
ungdomsgruppers behov. 

Arealplanlegging må ta høyde for områder tilret-
telagt for fysisk aktivitet, og områder for samling og 
fellesaktiviteter. 

Nærhet til sentrale funksjoner, som skoler, forsam-
lingslokaler og kjøpesentra, er viktig både fra miljø-
hensyn, ved mindre bilkjøring, og ut fra muligheter 
til å gå til og fra. Ved planlegging av ulike typer 
næringsområder kan folkehelse legges inn som 
premisser, eksempelvis ved alternativ utnytting av 
store parkeringsarealer, ved planlegging av turstier 
og tilstøtende friluftsområder osv.

Eksempler på tiltak
n  Kommunalteknisk planlegging og 

arealplanlegging

•  Boområder med vekt på friområder, sikring 
i forhold til miljø og belastende infrastruktur, 
samt nærhet og god tilgjengelighet til skoler, 
kjøpesentra o.a. Belysning viktig for å skape 
trygge lokalsamfunn.

•  Fellesarealer godt tilgjengelig for alle, og tilpasset 
ulike formål også for uorganiserte aktiviteter

•  Tilpasset og egnet uteareal til barnehager og 
skoler

•  Gode gang- og sykkelveisystem. Trygg og 
gjennomgående forbindelse mellom de ulike 
park- og fellesområdene. Tilrettelegges for at 
barn og unge kan gå eller sykle til skolen.

•  Stedsutvikling med vekt på estetikk, 
grønnstruktur og nærhet

•  Oversikt over turveier/friområde, fiskeplasser, 
kulturminne mv (skilting, kart, turhefte)

•  Trafikksikkerhetsplan med handlingsdel

n  Miljø fokus ved et kunnskapsbasert og holdnings 
skapende arbeid. 

•  Virksomhetene sertifiseres som «miljøfyrtårn»

•  Rekreasjonsarealer og naturlekeplasser i 
nærmiljø

•  Helhetlig trafikksikkerhetsplan

•  Kollektivtrafikkløsninger nær boområder

•  Støy- og luftkvalitetsmålinger som grunnlag for 
planlegging

•  Gatelys for å skape trygghet
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8.1.7 Kultur 

Mål:
Alle skal ha mulighet for å kunne delta i og 
oppleve tradisjonelle, nyskapende og engasje-
rende kulturaktiviteter.

Kultursektoren er viktig i arbeidet med utjevning 
av sosiale ulikheter i helse. Gjennom deltakelse og 
medvirkning kan interesser utvikles, nettverk skapes 
og den sosiale kapital bygges opp. Kultur kan også 
være grunnlag for å skape større deltakelse og 
medvirkning innen andre områder. En målsetting om 
«Tilbud til alle, deltakelse fra alle» kan virke ambisiøs 
– men den behøver ikke å være det. Interesse og 
engasjement for mer aktiv bruk av kulturtjenester 
er å tilstede, men det er ulike barrierer som stopper. 
Dette kan være pris, tilgjengelighet og tilbud.
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Frivilligsentralen i Halden samarbeidet med Østfoldhelsa om å lære barn i Halden dans. – Et grep for å få unge i 
mer fysisk aktivitet, stimulere til integrering og en bedre psykisk helse.

Forskning viser at også kulturbruken er sosialt 
betinget. For at kommunen skal oppfylle kravene i 
kulturloven, må det sikres at alle har en mulighet 
til å delta og til å oppleve kunst- og kulturtilbud. I 
tillegg er det viktig med tiltak/tilbud til de som 
trenger det mest. Kultursektoren kan tilrettelegge 
for integrering i det ordinære tilbudet, eller de kan 
lage egne tilbud.

Det må også tas høyde for at kulturtiltak kan 
«forsterke» sosial ulikhet, dersom det ikke tilret-
telegges slik at alle grupper kan delta. Kommunale 
kulturskoler er gode tiltak, som har muligheter til 
å virke utjevnende. Dersom tilbudet ikke ivaretas 
godt nok, ved prising, ventelister, lokalisering og 
valg av aktiviteter, kan dette bli eksklusivt og ikke 
i henhold til målsetting om sosial likhet. Tilsvarende 
kan reflekteres rundt øvrige tilbud knyttet både til 
kultursektoren og til kommunesektoren for øvrig. 



56

Bibliotek er et viktig kulturtilbud som har mulighet til 
å få en bredere plattform også i forhold til arbeidet 
med å motvirke sosiale ulikheter i helse. Det er en 
god arena for informasjon og opplysning knyttet til 
helseadferd, eller som pådriver i forhold til utdanning 
og arbeid. Med samordning eller samlokalisering 
med andre kulturtilbud som kino eller kulturhus, vil 
det kunne hentes ut positive effekter gjennom økt 
besøk og invitasjon til deltakelse mv.

Det er ulike bygninger som er beregnet til kulturak-
tiviteter. Disse er viktige å benytte målrettet i forhold 
til å utjevne sosiale ulikheter i helse, f.eks. ved 
tilgjengelighet og prising. Det finnes også en rekke 
andre kommunale eiendommer og lokaler som kan 
benyttes til slike formål, spesielt har mange skoler 
ledige lokaler etter vanlig skoletid. Slike lokaler kan 
være gode virkemidler i forhold til lokale aktiviteter 
av ulik art. Kommunen bør sikre slik bruk, ved å utar-
beide retningslinjer og fordelingssystem av disse. 

Eksempler på tiltak
n  Lokalhistorie i grunnskole, på bibliotek osv, for å 

styrke lokal tilhørighet og identitet
n  Styrk lokalt kulturarbeid bl.a. gjennom samarbeid 

med lag og foreninger
n  Kommunale kulturbygg er tilgjengelig og 

tilrettelagt for lokalt kulturliv
n  Kommunale bygg som skoler og barnehager er 

tilgjengelig for lokale aktiviteter, utenom skoletid
n  Kommunale fritidsklubber i skolelokaler eller i 

nærområdet til en skole
n  Lett atkomst til kulturelle aktiviteter -shutlebuss, 

opplyst gangvei/sykkelsti på vinterstid
n  Nærmiljøanlegg og arenaer for fysisk aktivitet i 

tilknytning til skoler og i friområder, målrettes dit 
de trengs mest

n  Sentralt plassert hovedbibliotek nær offentlig 
kommunikasjon

n  Bibliotek som møteplass og kulturarena
n  Særlige ordninger som ledsagerbevis for 

funksjonshemmede, kulturkort for ungdom 
og eldre. Økonomiske ordninger som sikrer 
deltakelse i lag og foreninger, og tilrettelegging 
for mangfold av aktivitetstilbud 

n  Tilskudd lag og foreninger, rettes i forhold til 
målgrupper

n  Utstyrssentral der barn og voksne kan låne 
(gratis) utstyr

n  Frivilligsentralene – utvikle samarbeid med disse
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Bibliotek som møtested og kulturarena

Biblioteket bør få en langt mer aktiv 
rolle i lokalsamfunnet. Bibliotek har et 
positivt omdømme i befolkningen, og er 
et lavterskeltilbud som når alle grupper. 
Biblioteket er gratis, det er gratis å besøke 
og gratis å låne. 

Bibliotek besøkes av en stor andel av 
befolkningen, ca 68 % av befolkningen 
besøker biblioteket minst en gang pr 
år. Ungdom og voksne 15-45 år utgjør 
hovedandelen av brukerne. Brukere 
med annet morsmål enn norsk er sterkt 
overrepresentert i forhold til deres andel av 
befolkningen. For disse synes den sosiale 
dimensjonen å være viktigst når de bruker 
biblioteket.

I forhold til målsetting om å motvirke 
sosiale helseforskjeller, kan biblioteket 
opptre som
n  samfunnsmessig brobygger og møtested 

for grupper som i dag deltar lite i kultur- 
og organisasjonsliv

n  læringsarena, også innenfor digital 
kompetanse

n  arena for lesing og litteraturformidling
n  arena for å øke lesekompetansen i 

befolkningen, (leseåret 2010-2014). 

Bibliotekene har et stort uunyttet potensial 
til å være møtested for målgrupper som har 
behov av ulike temasamlinger. I samarbeid 
med skoler og andre kommunale tjenester 
kan biblioteket ha tiltak innen leksehjelp og 
datakurs. 

Biblioteket er vel egnet som arena for 
sosial og kulturell integrering, hvor tiltak av 
ulik art kan gjennomføres f.eks. lesesirkler 
som tar for seg dagsaviser. Informasjon 
og helseopplysning er tiltak som kan 
knyttes opp til et bibliotek, f.eks. ved at 
tannhelsetjenesten har faste møteplasser 
med informasjon om tannpleie.

Det er viktig å få utnyttet slik bruk, også 
i fellesskap med andre kommunale 
tjenester. Der det er mulig bør bibliotek 
samlokaliseres med kommunale kulturhus.
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8.1.8 Frivillig innsats 

Mål:
En aktiv frivillig sektor, med tilrettelagte mulig-
heter for deltakelse og medvirkning.

Frivillig arbeid er et viktig område i arbeidet med å 
utjevne sosiale ulikheter i helse, og det er nødvendig 
at kommunen har et inkluderende og målrettet 
forhold til denne sektoren. Ved frivillig arbeid gis 
muligheter for læring, personlig utvikling og nett-
verksbygging. Gjennom dette legges til rette for å 
bygge sosial kapital og integrering av ulike kulturer. 
Frivillig arbeid kan også gi innpass på arbeidsmar-
kedet gjennom å skape kontakter, og gjennom å 
kunne referere til slik aktiv innsats på CV. 

Erfaring viser at deltakelse i frivillig arbeid er skjevt 
sosialt fordelt. I en viss grad kan vi si at deltakelse 
er aktivitet for utdannede friske personer med god 
økonomi. Spesielt personer med minoritetsbakgrunn 
er sterkt underrepresentert i de aller fleste organi-
sasjonstypene. I forhold til grupper av innvandrere 
kan deltakelse I frivillige organisasjoner være et 
grunnlag for å sosialisere disse inn i en demokratisk 
kultur. Også av denne grunn er det viktig å få økt 
deltakelsen i frivillig arbeid fra disse gruppene.

Det er behov for å avklare ansvar knyttet til samar-
beid mellom kommunale tjenester og frivillig sektor.
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Bibliotek er et lavterskeltilbud som kan spille en aktiv rolle i lokalsamfunnet.

Eksempler på tiltak
n  Samarbeidsformer med frivillig sektor 

utvikles. Dette kan skje i samarbeid med lokal 
frivillighetssentral.

n  Frivillighetsbanker, for eksempel nettbasert, gir 
god oversikt over mulige frivillighetsoppgaver 
i kommunen og lett tilgang til påmelding og 
kontaktpersoner

n  Kommunale bygg, skoler, barnehager o.l., gjøres 
tilgjengelig for frivillig aktivitet, ut fra utarbeidet 
regelverk

n  Kommunale virksomheter legger til rette for 
deltakelse fra frivillig sektor. Eksempler på dette 
kan være overfor

•  Helse- og omsorg i form av besøkstjeneste, hjelp 
til snømåking, helseinformasjon o.l. 

•  Grunnskolen for eksempel i form av leksehjelp i 
bibliotek, lokalhistorie, innvandrerkultur,

•  Lokalsamfunn i form av byvandringer, lokalhistorie

•  Bibliotek som møteplass og arena for læring. Bok 
bringes hjem ved behov.

•  Nærmiljøanlegg – samarbeid om etablering

•  Stimuleringstilskudd til organisasjoner som legger 
til rette for sosial og kulturell integrering på 
lavterskelnivå

n  Mobilisering av lavere sosioøkonomiske grupper i 
medvirkningsprosesser, invitere seg inn på deres 
arena.

n  Etablere faddernettverk/mentornettverk. 
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8.2 Regionale virkemidler – 
på fylkeskommunal nivå

Mål:
Å utjevne sosiale ulikheter i helse er en del av 
fylkeskommunens verdigrunnlag, og konkreti-
seres gjennom aktiv planlegging og handling.

Fylkeskommunene skal fremme folkehelse innen 
de oppgaver som fylkeskommunen er tillagt. Dette 
skal skje gjennom regional utvikling og planlegging, 
forvaltning og tjenesteyting og tiltak som kan møte 
regionale helseutfordringer. Som grunnlag for det 
regionale folkehelsearbeidet skal fylkeskommunen 
også ha den nødvendige oversikt over helsetil-
standen i fylket. Dette gjelder for positive og nega-
tive helsefaktorer som virker inn på helsetilstanden, 
herunder trekk ved utviklingen som kan skape eller 
opprettholde sosiale ulikheter i helse. 

Fylkeskommunenes folkehelseansvar styrker 
arbeidet med å utjevne sosiale ulikheter i helse, bl.a. 
ved at det løftes inn i de virkemidlene fylkeskom-
munen allerede har og som er styrket gjennom 
ny plan- og bygningslov fra 1. juli 2009. Gjennom 
denne loven har fylkeskommunen en rolle som 
regional utviklingsaktør og planmyndighet, og har 
veilederansvar i rollen som både samfunnsutvikler 
og velferdsprodusent. 

Gjennom folkehelseloven har fylkeskommunen en 
pådriver- og samarbeidsrolle i folkehelsearbeidet 
gjennom alliansebygging og partnerskap, i tillegg 
til understøttelse av kommunenes folkehelsearbeid. 
Fylkeskommunen må legge fylkets helseutfor-
dringer til grunn for sitt folkehelsearbeid. 

Det er en forventning at fylkeskommunen tar grep 
om folkehelsearbeidet i fylket i samarbeid med 
kommunene og relevante aktører i fylket som 
regionale statsetater, næringslivet, høgskole- og 
kunnskapsmiljøer, frivillige organisasjoner, mv.

8.2.1 Overordnet ledelse

Mål:
Rettferdig fordeling av ressurser og innflytelse.

Fylkesrådmann har mange av de samme utfor-
dringer som er beskrevet for overordnet ledelse på 
lokalt nivå, kap 8.1.1. 

Fylkesrådmann må i tillegg ivareta det ansvar 
fylkeskommunen har fått gjennom den nye folke-
helselovgivningen. Arbeidet med folkehelse, og 
herunder å utjevne sosiale helseforskjeller, er nå en 
«skal» oppgave for fylkeskommunene.

Forståelse av innhold i fylkeskommunenes 
oppgaver, og utforming av disse tjenester bør skje i 
dialog med rådmennene i kommunene.

Som for overordnet ledelse i kommunene under-
strekes viktigheten av å sikre nødvendig kunnskap 
om sosiale ulikheter i helse. Videre viktigheten av å 
vurdere konsekvenser av tiltak, samt reflektere over 
egen praksis.

Eksempler på tiltak – i tilegg til dem som er 
beskrevet i kap. 8.1.1
n  Utvikle rollen som regional utviklingsaktør og 

veileder (PBL) og som rådgiver og understøtte 
kommunene (FHL)

n  Utvikle metoder for helseovervåking
n  Sikre folkehelsearbeidet i egne virksomheter
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8.2.2 Fylkesplan – planlegging, statistikk 
og analyse - Folkehelse
Fylkesplan

Mål:
Sosiale ulikheter i helse er et viktig tema i 
fylkesplanens samfunnsdel.

Fylkeskommunen skal sørge for at det innen fylkets 
område utføres en løpende fylkesplanlegging. Det 
skal være et samlet system for offentlig planleg-
ging i fylket, hvor hensikten er å samordne statens, 
fylkeskommunens og hovedtrekkene i kommu-
nenes fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle 
virksomhet.

I regional planstrategi skal det gjøres rede for utvi-
klingstrekk og utfordringer i regionene og konkludere 
med hvilke planer som er nødvendige for å møte de 
identifiserte utfordringene. I planstrategien lages 
retning og strategier for den øvrige planlegging.

I fylkesplanleggingen må fylkeskommunen være 
tydelig i arbeidet med å utjevne sosiale ulikheter i 
helse, hvilke virkemidler fylkeskommunen vil legge til 
grunn for regionalt arbeid, og med rådgivning overfor 
kommuner med utvikling og oppfølging av arbeidet 
lokalt. Tilsvarende må fylkeskommunen følge opp 
sitt ansvar med å skaffe fram gode oversikter over 
helsetilstanden i fylket. Dette er nødvendig grunnlag 
både for fylkeskommunen selv, for andre regionale 
myndigheter, og for kommunene.

Tydelighet fra fylkesnivået i dette arbeidet, vil gjøre 
det lettere å sikre helhet og tverrsektorielt arbeid på 
kommunalt nivå, og hjelpe til med å binde sammen 
strategier for folkehelsearbeid i kommuneplanens 
samfunnsdel og over til handlingsdelene i plan-
verket. Oppfølgingsansvaret for fylkeskommunen 
bør resultere i tilbake rapporteringer og evalueringer 
fra kommunalt nivå.

Det er viktig å utvikle samfunnet slik at vi både tar 
vare på felles verdier og legger til rette for ulike 
grupper. Planlegging må ivareta kommunikasjon og 
det må legges vekt på en åpen holding, innsyn og 
medvirkning. Metoder for vurdering av helsekonse-
kvenser bør utvikles. 

Valg av politikk og tiltak må vurderes ut fra hva som 
påvirker sosiale ulikheter i helse, og hvordan. Ulike 
alternativers konsekvenser med hensyn til utjevning 
bør synliggjøres i beslutningsprosessen. Ved å 
fastsette egne mål for å utjevne sosiale ulikheter i 
helse kan det vurderes om ulike tiltak bidrar til å nå 
disse fastsatte målene, eller om de bidrar til å øke 
forskjeller.

Skade- og ulykkesforebyggende arbeid
Ulykker med personskade er en stor 
utfordring for folkehelsen. Kommunene har 
et lokalt ansvar for skadeforebyggende 
arbeid, mens fylkeskommunen skal 
understøtte kommunene i dette arbeidet. 
De fylkesvise partnerskapene er en god 
arena for å utvikle samarbeid rundt dette.

Tiltak kan være prosjektbasert, og dekke 
flere kommuner eller være målrettet overfor 
grupper i enkelt kommuner. Eksempler på 
tiltak:

Skadeforebyggende- eldre
Fylkesdekkende prosjekt rettet mot 
seniorer, for å gjøre disse sunnere, tryggere 
og sikrere i forhold til egenmestring og 
livskvalitet med færre skader. Det satses på 
seniortrim og friskaktiviteter. Prosjektet kan 
utvikles i samarbeid med idrettskrets, og i 
lag med lokale aktører.

Trafikalt grunnkurs
Målgruppa for kurset er flyktninger, 
innvandrere og innbyggere med 
dokumenterte lese- og skrivevansker. Med 
kurset så ønskes å øke trafikksikkerheten, 
øke integrering og forståelse av norsk 
trafikkultur. Kunnskap om trafikk er nyttig 
i forbindelse med videre skolegang, 
forberedelse til førerkort og arbeidsliv.

Mer om prosjektet finnes på:
www.ostfoldhelsa.no
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Folkehelse 

Mål:
Samfunnsutvikling som fremmer folks livskva-
litet og helse, og utjevner sosiale ulikheter i 
helse.

Plan- og bygningsloven er en viktig lov for det 
helhetlige folkehelsearbeidet. Den gir krav om 
bærekraftig utvikling, samt tiltak for å fremme 
befolkningens helse og motvirke sosiale ulikheter 
i helse. 

Lov om folkehelse gir fylkeskommunen ansvar 
for å fremme folkehelse i tjenesteyting, forvalt-
ning, planlegging og regional utvikling, samt å 
være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet 
regionalt og lokalt. Lovverket gir fylkeskommunen 
et utvidet ansvar for å ha nødvendig oversikt over 
helsetilstanden i fylket. Helseovervåkingen skal ha 
et spesielt fokus på å få fram data som er relevante 
og enkle å bruke som grunnlag for arbeidet med å 
utjevne sosiale ulikheter i helse.

Det er viktig med et bredt og tverrsektorielt folkehel-
searbeid. Dette kan utløse lokalt engasjement og gi 
drahjelp for lokale aktiviteter og det tverrsektorielle 
arbeidet. Utvikling av regionale folkehelsepartner-
skap er viktig verktøy i dette arbeidet, og hvor 
fylkeskommunen har et særlig koordinerings ansvar. 

Folkehelsearbeidet skal legge forholdene til rette 
slik at den enkelte kan ta de gode valgene for seg 
selv. Viktig er det å finne tilnærminger som når alle 
grupper av befolkningen.

Helsefremmende arbeid i forhold til levevaner og 
livsstil er et eksempel på viktige oppgaver å ivareta. 
Fire områder bør ha fokus i dette arbeidet, nemlig 
røyking, alkohol, mosjon og ernæring. For det siste 
gjelder spesielt å legge tilrette for økt inntak av frukt 
og grønt, og redusert forbruk av sukker.

Folkehelsearbeidet bør ha stort fokus på fellesare-
naene som helsestasjon, barnehage og skole, der vi 
treffer mange av innbyggerne

Helsefremmende skoler - prosjekt

Helsefremmende skoler er et treårig 
prosjekt i Østfold fylkeskommune, med 
formål å bedre elevenes forutsetninger for 
læring. 

Prosjektet bygger på helse-definisjonen 
om at «God helse er overskudd til å mestre 
(skole)hverdagens utfordringer». 

Alle elever i videregående skole har to timer 
kroppsøving i uka. Prosjektet ser på hvilke 
muligheter faget har til å få de elevene 
som ikke liker faget eller fysisk aktivitet 
til å bli litt mer aktive, også på fritiden sin. 
Videre jobber man med tett oppfølging av 
elever som dropper ut av kroppsøving, fordi 
forskning viser at dette faget er ett av de 
første man dropper ut av i videregående 
skole. 

Elever i videregående skole får skolefrukt 
hver dag i Østfold, men bare halvparten av 
elevene benytter seg av den. Prosjektet ser 
på muligheter for å gjøre ordningen bedre 
og mer tilgjengelig for alle elever. Videre 
jobber prosjektet med mattilbud, åpningstid 
og miljø sammen med kantinene. 

Prosjektet setter fokus på skolestart 
gjennom trygghets- og trivselsoppgaver, 
aktivitetsdager og fellesskap, samt på 
psykisk helse, rusmisbruk og seksualitet. 

Prosjektet har som mål å forankre gode 
tiltak i skolenes styringsdokumenter. 

Det er skolene Borg, Kalnes, Malakoff og 
Mysen som er med i prosjektet. 
Les mer på www.ostfoldhelsa.no 
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Eksempler på tiltak fylkesplan og folkehelse
n  Regional planstrategi – tydelig i oppfølging av 

arbeidet med å utjevne sosial ulikhet i helse
n  Tydelig i sin rådgiver og pådriver rolle overfor 

kommunene
n  Fastsett egne mål for å utjevne sosial ulikhet i 

helse
n  Utvikle helsekonsekvensvurderinger
n  Helseovervåking 

•  Utvikle og presentere god oversikt over 
helsetilstanden i fylket

n  Utvikle felles nasjonal metodikk for innhenting av 
helseopplysninger, herunder selvopplevd helse 
og helseovervåking

n  Folkehelse, gjennom

•  Utvikle Partnerskap

•  Etablere ressursgrupper innen utpekte områder. 
Gruppenes mandat er å bidra til et mer 
kunnskapsbasert folkehelsearbeid

•  Levevaner og livsstil: tilrettelegge for redusert 
bruk av tobakk og alkohol, økt mosjon og økt 
andel frukt og grønt i daglig kost

•  Helsefremmende skoler

•  Aktiviteter: eksempler på regionale tiltak eller 
i samarbeid med lokalt nivå: Frisklivssentral, 
Aktiv på dagtid, Naturen som møteplass for 
ulike kulturer. Ulike prosjekter som «Flere freske 
folk» (fysisk aktivitet blant eldre), «Fiskesprell» 
(kostholdsfokus for barnehager og SFO), «Velg 
sunt på idrettsarenaen» (sunne matvarer i kiosker 
og utsalg), «Sunne kantiner» (seminar og nettverk 
for skolekantiner vgs)

8.2.3 Personalpolitikk

Mål:
Personalpolitiske retningslinjer som ivaretar 
arbeidet med å motvirke sosiale ulikheter i 
helse.

Personalfunksjonen i fylkeskommunen er i stor grad 
lik tilsvarende funksjoner i kommunene. Se derfor 
tekstlige merknader under pkt 8.1.3.
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Utvikling av helsefremmende skoler er et viktig satsingsområde både lokalt og regionalt.
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8.2.4 Kultur 

Mål:
Alle skal ha mulighet for å kunne delta og 
oppleve tradisjonelle, nyskapende og engasje-
rende kulturaktiviteter.

Innenfor kulturområdet er tilrettelegging og 
utvikling av kulturelle møteplasser og arenaer, 
nettverksbygging og formidling av kulturopplevelser 
og kulturhistorien sentrale oppgaver. Det å skape 
offentlige arenaer der møtet mellom ulike kulturer 
kan formidles og integreres gjennom ulike kunst og 
kulturuttrykk kan medvirke til utjamning av sosial 
ulikhet og skape forståelse og toleranse. Det ligger 
samtidig utfordringer knyttet til tilgjengelighet og 
bruk av fylkeskommunale bygg og anlegg uavhengig 
av den enkelte brukers forutsetninger. 

Det er ofte effektivt å gjøre bruk av en spleiselagsmo-
dell som en forutsetning i forhold til tilskudd, bidrag 
og prosjekt overfor kommunene i fylket og andre 
samarbeidsparter, samt bidragsytere utenfor fylket.

Mulige virkemidler kultur
n  Økonomiske støtte til drift og investering: For å 

sikre variert tilbud. Særlig fokus på tilbud overfor 
barn- og unge. Dette gjelder bl.a. driftsstøtte til 
kulturinstitusjoner og museer, fordeling av ulike 
kulturmidler, og fordeling av spillemidler til idrett- 
og friluftsanlegg.

n  Stimulere til kulturopplevelser for unge: «Kulturell 
skolesekk», «Kode» – kulturkort for ungdom, og 
andre tiltak overfor barn- og unge.

n  Kompetanse: Styrke kunnskap om og forståelse 
av kultur og kulturminnevern, både overfor 
samarbeidende organisasjoner og i forhold til 
brukere og befolkning.

n  Spleiselagsmodellen og andre 
samarbeidsprosjekt for å stimulere kulturtilbud.

 

8.2.5. Tannhelse 

Mål:
Tannsett som fungerer godt og er sosialt 
tilfredsstillende hele livet.

Tannhelsetjenesten har et lovpålagt ansvar å 
forebygge munn- og tannsykdommer og prioritere 
det før behandling. Det er i stor grad de samme 
faktorene som har betydning for den generelle 
helsen som også innvirker på tannhelsen. Det er 
viktig at tannhelsetjenestens potensial som deltaker 
i arbeidet med å utjevne sosiale ulikheter i helse blir 
utnyttet optimalt og videreutvikles. 

Tannhelsetilstanden i den norske befolkning er i 
hovedsak god. Dagens kosthold utgjør en trussel 
mot barns tannhelse. Voksengrupper som er særlig 
utsatt er rusmisbrukere og personer under psykisk 
helsevern. Grupper av fremmedspråklige innvan-
drere har også større problemer med tannhelsen 
enn den øvrige befolkningen.

Tannhelsetjenesten har flere ulike tiltak for å 
utjevne sosiale ulikheter i helse. Tannhelsetjenesten 
har erfaring med å etablere samarbeid med andre 
aktører utenfor tannklinikkene, og det er viktig å 
utvikle slikt samarbeide.

Eksempler på tiltak
n  Innkallingsrutiner: individuell innkalling av 

alle pasienter 3-20 år, tilsvarende for psykisk 
utviklingshemmede og pasienter på institusjon 
og med hjemmesykepleie

n  Tannhelseundervisning i barneskolen (2., 4. og 7. 
klasse)

•  Undervise på alle barneskoler, med fokus på 
levevaner, og ikke bare de som har dårligst 
tannhelse ut fra statistikk.

•  Undervisning på ungdomskoler
n  Samarbeid med kommuner ved:

•  Bekymringspasienter (samarbeid med barnevern 
og helsestasjon)

•  Lavterskel helsestasjon for rusmisbrukere. 

•  Kommunehelsetjenesten, på helsestasjon, ved 
institusjon og eldre med hjemmesykepleie

•  Norskopplæring for innvandrere
n  Samarbeid med folkehelse i fylkeskommune 

(Partnerskap).
n  Integreres i det generelle partnerskap for 

folkehelse i fylkeskommuner og kommuner
n  Sikre nødvendig samarbeid med øvrige aktører i 

folkehelsearbeidet.
n  Eksempler på prosjekter: 

•  Risiko-prosjektet» – tett oppfølging av ungdom i 
risikosonen

•  Helsestasjon om tannhelse og ernæring for 9 
mnd gamle barn.

•  Lillemunn. Barn innkalles til tannklinikk ved 
ni måneder. Ønsket effekt i form av redusert 
kariesforekomst når de er fem år. Prosjekt i 
Askim og Rakkestad.

•  TaFo – tannhelse og folkehelse for innvandrere. 
Gjennomført i Akershus i løpet av 2007-2009.
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8.2.6. Opplæring

Mål:
Videregående opplæring oppleves trygg og god. 
Fullføringsgrad 80- 85 %, og hvor de elevene 
som ikke fullfører får grunnkompetanse som 
lærekandidater.

De videregående skolene er viktige utdanningsinsti-
tusjoner, enten som grunnlag for videre utdanning, 
eller som grunnlag for arbeidslivet. Det er derfor 
viktig å øke andelen som fullfører videregående 
skole. 

Det bør utvikles egen plan over det videre arbeid for 
sikre dette. Tiltakene som kan drøftes og prioriteres 
i en slik plan bør favne bredt, og det må arbeides 
aktivt med gjennomføringen av disse. Overgangs-
problematikk er et område som må løftes inn 
i planen. Det viser seg at mange faller fra i over-
gangen mellom vg2 og læreplass. Det er en stor 
utfordring knyttet til gruppen som opplever å ikke 
få læreplass, og som må ta vg3 i skole. Tiltak som 
kan øke tilgangen på læreplasser er spesielt viktig.

Helsefremmende skoler utvikles med vekt på å 
skape gode skole- og læringsmiljø som fremmer 
helse, trivsel og læring, og som gir elevene et 
godt grunnlag for mestring og utvikling. Kosthold 
og fysisk aktivitet er viktig i hele opplæringsløpet. 
Ordninger med frokost eller frukt bør inn ved alle 
videregående skoler. Minimum en time fysisk akti-
vitet hver dag bør sikres.

Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgiving, 
av kvalifisert personell, er viktige virkemidler i forhold 
til å hindre frafall blant elevene. Det anbefales å 
etablere egne stillinger som sosialkonsulenter ved 
de videregående skolene. Dette som et samarbeid, 
og spleiselag, mellom fylkeskommunen og kommu-
nene, og hvor sosialkonsulenten bør ansettes i NAV. 
Med fullmakter fra NAV kan elevene få hjelp til 
spørsmål som angår det kommunale apparatet på 
den videregående skolen, samt bistand med hjelp til 
å få økonomisk støtte, få leilighet etc. 

Motvirke frafall – tidlig og 
sammenhengende innsats 
Frafall har ingen enkeltårsak, men har 
mange årsaker og er sluttpunkt av en 
lengre prosess. Det må etableres samspill 
av ulike tiltak, foretas en helhetlig 
tilnærming og forankring på ulike 
nivåer (kommune og fylkeskommune, 
barnehage, grunnskole og videregående 
skole). Det er nødvendig med tidlig og 
sammenhengende innsats. Spesielt viktig 
er tidlig språkutvikling, at alle overganger 
ivaretas, og sammenhengende oppfølging i 
hele oppveksten.

En sammenhengende innsatslinje kan 
beskrives på følgende måte:
Helsestasjon foretar helseundersøkelser, 
som kombineres med undersøkelse av 
mulig språkutvikling på bakgrunn av 
familiesituasjon mv. Følger opp gjennom 
skolehelsetjeneste i grunnskole og 
videregående skole
Familiesenter tilbyr familieveiledning, 
åpen barnehage med språkstimulering, og 
mødregruppe
Barnehage legger vekt på tidlig 
språkstimulering med innlæring av 
språklyder og begreper. Kjernetid i 
barnehagen tilrettelegges, med mål om 
gratis tilbud.
Barneskole med positivt og støttende 
læringsmiljø, sentralt er grunnleggende 
ferdigheter som lesing og regning. Tilpasset 
opplæring. Tiltak for minoritetsspråklige 
med oppmerksomhet på språkutvikling, og 
på samarbeid med elevens hjem.
Ungdomstrinnet med skolemotivasjon og 
rådgivningstjeneste.
Videregående skole med rådgivning 
og oppfølging av elever i fare. Flere 
læreplasser. Alternative opplæringsløp med 
mer praksis (lærekandidatordning).
Overganger fra et nivå til et annet må 
sikres. Kontinuitet med kommunikasjon 
og kunnskap om den enkelte som 
utgangspunkt for videre læring.
Prosjekt – Nærmiljøhuset er eksempel, i 
Sarpsborg, på en helhetlig tilnærming med 
målsetting at barn og unge skal lykkes, 
bl.a. ved å redusere frafallet i skolen. 
Gjennom samordning av tjenester og 
mobilisering av nærmiljøer gis et samlet 
perspektiv på barns utvikling og vekst i et 
«livslangt» læringsløp 0-20 år. 
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Aktiv bruk av sommerskoler har også gitt gode 
resultater. Sommerskole er et tilbud til alle som 
er i videregående opplæring eller er lærlinger, og 
som har strøket i enkeltfag, slik at de skal ha bedre 
mulighet til å fullføre videregående opplæring. I 
tillegg kan det tilbys lesekurs for elever som ønsker 
å bedre leseferdighetene sine. Slikt tilbud kan 
utvides til også å gjelde for elever i 10. klasse.

Det kan også etableres former for Produksjons-
skoler, et samarbeidstiltak mellom fylkeskom-
munen og NAV. Produksjonsskolen skal være et 
motivasjons- og kvalifiseringstilbud for ungdom 
som har sluttet i videregående opplæring, men 
som har behov og forutsetninger til å delta i senere 
formell utdanning og/eller ordinært arbeid. Dette 
er ungdom som ønsker å komme tilbake til videre-
gående opplæring, men har behov for noe ekstra 
motivasjon og opplæring for å mestre det.

Det bør sikres tilbakemeldinger fra elever, foresatte 
og lærere ved avslutning av den videregående 
opplæring, samt fra elever med frafall. Dette som 
grunnlag i arbeidet med å redusere frafallet. I 
samarbeid med kommuner, kan slik tilbakemelding 
ta for seg hele skoleløpet. 

Ut fra slike tilbakemeldinger samt elev og foreldre-
samtaler kan det også utvikles programmer for å 
forebygge mobbing og psykisk uhelse hos elevene. 
Som et ledd i skadeforebygging kan elever, lærere 
og foreldre engasjeres i å utvikle programmer i å 
legge til rette for en sikker skole (bl.a. sikker trans-
port og sikre gangveier til skolen). 

Eksempler på tiltak
n  Overgang: Sikre overgang fra grunnskolen. I 

tillegg sikre spesielt overgang fra vg2 til læreplass 
n  Læreplass: øke antall plasser, og dermed også 

motvirke frafall for de som ikke får læreplass og 
må ta vg3.

n  Helsefremmende skoler: systematiserte trivsels- 
og miljøskapende tiltak. 

n  Sommerskole: tilbud til elever som har strøket, 
tilbud for å bedre leseferdighet

n  Produksjonsskole: samarbeid med NAV. For 
ungdom med tidligere frafall, som motivasjons- 
og kvalifiseringstilbud

n  Rådgivningstjeneste: karriereveiledning og 
sosialpedagogisk rådgiving som virkemiddel for å 
motvirke frafall

n  Sosialkonsulenter ved de videregående skolene: 
konsulenten bør ansettes i NAV. Rådgivning i 
forhold til kommunale tjenester, bistå med hjelp 
til økonomisk støtte og leilighet etc.

n  Utvikle og gjennomføre systemer for 
tilbakemeldinger fra elever, foresatte og lærere.

Ny GIV som program for gjennomføring av 
videregående skole

En nasjonal dugnad for å øke 
gjennomføringen i videre gående 
opplæring. 

Ny GIV er et treårig prosjekt, med oppstart 
2011, som har som mål å etablere et varig 
samarbeid mellom stat, fylkeskommuner 
og kommuner for å bedre elevers 
forutsetninger for å fullføre og bestå 
videregående opplæring.

Hovedtemaene for samarbeidet er:
n  Felles mål for å bedre gjennomføring av 

videregående opplæring – og et felles 
data og statistikkgrunnlag for å vurdere 
måloppnåelsen

n  Et systematisk samarbeid mellom 
kommuner og fylkeskommuner om 
oppfølging av elever med svake faglige 
prestasjoner og forutsetninger for å 
gjennomføre videregående opplæring

n  Bedre samarbeid mellom 
fylkeskommunene og NAV om 
ungdom som over tid har vært ute av 
utdanning og arbeidsliv. Styrking av 
oppfølgingstjenesten i fylkeskommunene

Det settes i gang en rekke tiltak, nasjonalt 
og lokalt, for å sikre at elevene når formell 
kompetanse i videregående opplæring.

Mer om prosjektet finnes på: http://www.
regjeringen.no/nb/dep/kd/
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Anbefalt litteratur
St.meld.nr.20(2006-2007) nasjonal strategi for å utjevne sosiale 
helseforskjeller

Utjevning av helseforskjeller del 1. Begreper og prinsipper for å 
utjevne sosiale ulikheter i helse. Helsedirektoratet 2009.

Utjevning av helseforskjeller del 2. Strategier og tiltak for å utjevne 
sosiale ulikheter i helse. Helsedirektoratet 2009.

De harde fakta. Sosiale forhold av betydning for helsen. Norsk 
nettverk av helse og miljøkommuner 2005.

Aktuelle nettsider
Regjeringen:  
http://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no

Helse i plan: 
http://www.helseiplan.no

Helsedirektoratet: 
http://www.helsedirektoratet.no/sosiale_ulikheter_helse/

Partnerskapet Østfoldhelsa: 
http://www.ostfoldhelsa.no

Folkehelseinstituttet:  
http://www.fhi.no

Statens arbeidsmiljøinstitutt: 
http://www.stami.no

Tannhelse: 
http://www.tannvern.no

Kosthold: 
http://www.nokkelhullsmerket.no 
http://www.helsedirektoratet.no/ernaering/barnehage

Tobakksforebygging: 
http://www.fristedet.no

Sunne kommuner, WHOs norske nettverk: 
http://www.sunnekommuner.no

Sund By Netværket, WHOs danske nettverk: 
http://www.sund-by-net.dk

Familiestøtteprogram: 
http://www.home-start-norge.no

Friluftsrådene: 
http://www.friluftsrad.no 

Allianse for velferdsstaten:  
http://www.velferdsstaten.no
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Hva gjør vi?
Hos oss skal vi arbeide aktivt med å utjevne sosiale 
ulikheter i helse. De områder og virkemidler vi skal 
ha fokus på er:
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