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Evaluering av Østfoldhelsa 2006 - 2010 
 
Vedlegg 
Ingen 

 
Fakta 
Østfoldhelsa ble høsten 2010 evaluert på følgende måter: 
1. Høgskolen i Østfold intervjuet 13 personer om partnerskapet. 
2. Högskolan Väst iTrollhättan gjennomførte spørreundersøkelsen blant 192 personer blant 

partnerne om det regionale folkehelsearbeidet. 
3. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse i 7 kommuner som ønsket en evaluering av 

sitt interne folkehelsearbeid. 
 
Sammendrag av spørreundersøkelsen om det regionale folkehelsearbeidet. 
Spørreundersøkelsen ble sendt til 192 personer blant Østfoldhelsas partnere (32 
fylkeskommunale representanter, 63, kommunale representanter, 7 personer fra 
fylkesmannen, 9 fra frivillige organisasjoner og 11 som faller inn under andre kategorier) som 
har eller har hatt tilknytning til partnerskapet. 133 respondenter svarte og dette ga en 
svarprosent på 69 %. 
 
Hovedfunn: 
1. Evalueringens spørreundersøkelse viser at det generelt er en positiv holdning til 

samarbeidet. 84 % mener at samarbeidsavtalen mellom Østfold fylkeskommune og 
kommunene bør fornyes og at 83 % av respondentene mener at Østfoldhelsa som 
partnerskap skal forlenges. Partnerskapets strategier Trygge Østfold, Sunne Østfold 
og Levende Østfold verdsettes svært høyt med 84 % som mener dette er de rette 
strategier. Likeledes oppfattes målene som veldefinerte med bare 2 % av de spurte anser 
målene for å være uklare. 

2. Samarbeidet innen partnerskapet synes å fungere bra, men det finnes et visst potensial i å 
bedre samarbeidet med de frivillige organisasjoner. 

3. Folkehelse bør høyere opp på den politiske dagsordenen, deriblant også i kommuner og 
regionråd. 

4. Politikerne mener det regionale folkehelsearbeidet har fått mye igjen for det årlige 
tilskuddet på kr 100.000 til hver kommune i partnerskapet. 11 % mener at midlene 
heller bør brukes på regionale folkehelseprosjekter, noe 38 % er uenig i. 7 % svarer 
seg i stor grad enig i at midlene i større grad bør brukes på folkerike kommuner, noe 
54 % ikke er enig. 

5. Politikere mener at de i stor grad har innflytelse på veivalg innen partnerskapet. 
Administrativt ansatte sine svar heller derimot i den retning at det har politikerne bare til en 
viss grad. 
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6. Kun en prosent sier at de har liten tillit til sekretariatet for Østfoldhelsa, mens 65 % svarer 

at de har stor grad av tillit. For fylkeskommunen er de tilsvarende tallene 4 og 
52. De partnerne som scorer dårligst på dette spørsmålet er Sykehuset Østfold HF, 
Høgskolen i Østfold og Nasjonalforeningen for folkehelsen. 

7. Mangelfulle økonomiske ressurser blir trukket frem som den viktigste forklaringen til at ikke 
flere konkrete tiltak er igangsatt. 

8. 70 prosent sier at de har blitt mer oppmerksomme på at folkehelsearbeid er viktig. 
9. 50 % mener at Østfoldhelsa har bidratt til bedre helse i befolkningen i middels grad. 11 

% svarer i stor grad, og 18 % i liten grad. 40 % mener at fellestiltak har gitt synlige og 
positive resultater, mens 6 % svarer i liten grad på det samme spørsmålet. 

10. 36 % mener at partnerskapet har bidratt til varige samhandlingsarenaer og møteplasser i 
kommunene i stor grad, mens 5 % svarer i liten grad. 

 
Evaluering av høgskolen i Østfold: 
Høgskolen i Østfold intervjuet 13 personer, deriblant styremedlemmer i Østfoldhelsa, ledende 
kommunale og fylkeskommunale politikere og ansatte. De så nærmere på erfaringer med 
partnerskapsorganisering i kommunene og i fylkeskommunen. Det ble også fokusert på 
erfaringene med organisering, ledelse og aktiviteter i forhold til hvilke faktorer som hemmer og 
fremmer vellykket gjennomføring på et overordnet organisasjonsnivå.  Østfoldhelsas styrende 
organer og programsekretariatet var gjenstand for nærmere betraktninger. 
 
Høgskolen i Østfold mener at folkehelse fortsatt er et marginalt politikkområde, både lokalt og i 
fylkeskommunen — stikk i strid med nasjonale føringer. De peker på at koordinatorer som 
slutter ikke blir automatisk erstattet og at dette er et tegn på lav prioritet. Folkehelsearbeid blir 
fortsatt mange steder oppfattet som helsetjenestens ansvar og feltet er fortsatt avhengig av 
ildsjeler. 
 
Høgskolen påpeker at de intervjuede uttrykker meget positive erfaringer med partnerskap som 
strategi. Det sies at partnerskap egner seg spesielt godt for folkehelsearbeid. Kommunene 
melder at det som kommer fra fylkeskommunen er "stort sett nyttig" og det er påfallende høy 
oppslutning på styremøter. 
 
Evalueringen understreker at Østfoldhelsa er konsensusbasert og at partipolitikken tones ned. 
Dette mener de er et lite problem, da politikken settes på dagsorden innenfor lokal- og 
regionalpolitikkens øvrige rammer. Det uttrykkes bekymring over noen passive partnere. 
Den erfaring og kompetanse som sekretariatet har opparbeidet seg tilsier at sekretariatet 
fortsatt bør ligge til fylkeskommunen. Østfoldhelsa fremstår som et godt organisert grep for å 
gjennomføre folkehelsearbeidet i Østfold og evalueringen tyder på at partnerskapsavtaler bør 
videreføres. Det er et paradoks at lokale krefter som argumenterer for et helhetlig og 
tverrfaglig folkehelsearbeid, opplever samarbeidet på tvers av nivåer som mer 
identitetsskapende enn det interne folkehelsearbeidet i kommunene. 
 
I forhold til uttalelser til kommuneplaner pekes det på faren for at Østfoldhelsa blir oppfattet 
som en del av det fylkeskommunale "regimet". Derimot konkluderer høgskolen med at dette er 
et mindre problem, fordi uttalelsene har en positiv tilnærming, er rådgivende i sin karakter og 
gjør lite forsøk på myndighetsutøvelse. 
 
Midler fra Østfoldhelsa til kommunene er beskjedne, men gir grunnlag for økt lokal aktivitet 
ved at de delfinansierer koordinatorene, som i neste omgang utløser lokal aktivitet. 
 
Evalueringen uttrykkere videre et forbedringspotensial i arbeidet for å utjevne sosiale 
helseforskjeller som må effektiviseres og målrettes. 
 
Blant utfordringer fremover peker høgskolen blant annet på: 
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• Hvordan styrke, forankre og institusjonalisere folkehelsearbeidet i kommunene? 
• Hvordan aktivisere passive partnere? 
• Hvordan få kommunene til å ta det samme folkehelseansvaret som fylkeskommunen er i 

ferd med å gjøre? 
• Østfold Analyse må bidra til lokal helseovervåking: Deres data må gjøre det mulig for 
      kommunene å utforme mer konkrete strategier mot lokale målgrupper. 
• Hvordan skal Østfoldhelsa motvirke at sentrale prosesser i praksis fører til en 

sentralisering i kommunehelsetjenesten? 
 
Evaluering av folkehelsearbeidet i 7 kommuner 
Alle kommunene i Østfold fikk tilbud om å delta i en gratis evaluering av folkehelsearbeidet, 
tilrettelagt av Østfoldhelsa og Högskolan Våst. Kommunene Askim, Hvaler, Eidsberg, Moss, 
Halden, Sarpsborg og Rygge deltok. 116 politikere og administrativt ansatte ble spurt, 
deriblant en rekke ledere. 76 besvarelser kom inn. Hvaler er for øvrig ikke med i Østfoldhelsa. 
 
I spørsmålet om folkehelsekoordinatorfunksjonen bør videreføres svarte 40 personer seg enig 
og ni personer delvis enig. Bare to var uenige. Det var også svært mange som også ga uttrykk 
for at funksjonen burde styrkes, noe som kan sees i sammenheng med at flere kommuner kun 
har koordinatorer i deltidsstillinger. 
 
I spørsmålet om hvilke oppgaver som er viktigst å tillegge en folkehelsekoordinator mente 
suverent flest at de to viktigste jobbene var: 
 
• Koordinere folkehelsearbeid på tvers av avdelinger og virksomheter i egen organisasjon. 
• Være en pådriver for å få andre aktører i kommuneorganisasjonen og 

kommunesamfunnet til å ta et større forebyggende og helsefremmende ansvar. 
 
Svært mange mener at kommunens tjenesteyting når ressurssvake grupper og enkeltindivider 
på en god måte, og de fleste sier seg delvis enig i at de har strategier for å utjevne sosiale 
helseforskjeller. Et stort flertall uttrykker at kommunen har gode strategier for å imøtekomme 
utfordringer i forhold til innvandrere. Derimot er det ganske mange som er uenig i at de har 
gode mål de arbeider etter for å utjevne ulikhetene, og kommunens arbeidsgiverpolitikk ser i 
liten grad ut til å ha fokus på dette. 
 
Følgende andre funn ser ut til å kjennetegne kommunenes folkehelsearbeid: 
• Kommunene har i hovedtrekk gode visjoner, som de anser som relevant for 

folkehelsearbeidet. 
• Kommunene mener at det er viktig å sette folkehelse mer på dagsorden i politiske 

organer, men at de er dårlige på å gjøre det i praksis. 
• Sektorer som næring og teknisk/samferdsel har et forbedringspotensial på 

tverrsektorielt samarbeid, mens skoler og barnehager tvert om scorer bra på dette. Det 
samme mønster finner vi i spørsmålet om hvilke sektorer som fokuserer på forebyggende 
og helsefremmende arbeid på en god måte. Her kommer blant annet 
skoler og barnehager godt ut — i motsetning til næring og teknisk/samferdsel. 

• Folkehelsearbeidet har en for dårlig plass i økonomiplan/budsjett, og det er i meget 
liten grad utarbeidet årlige drifts- og aktivitetsplaner for folkehelsearbeidet. 

• Kommunene mener at de har mer å hente på samarbeid med andre aktører innenfor 
folkehelsearbeidet, eksempelvis andre kommuner, fylkeskommunen, fylkesmannen, 
høgskolen og lignende. Særlig utpeker samarbeid med friviIlige krefter seg som et område 
som har uforløst potensial. 

• Kun en av 63 beskriver beskriver folkehelsearbeidet i egen kommune som veldig bra, 
mens 22 karakteriserer det som bra. 

• Et stort flertall mente at kommunen sin hadde god nok kompetanse i organisasjonen til 
å imøtekomme den forebyggende delen av samhandlingsreformen. Av de som etterlyste 
mer kompetanse, var det mest vanlig å peke på mer behov for folkehelsekompetanse og 
samfunnsmedisinsk kompetanse. 
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• 55 av 64 svarende sa seg villig til å styrke sin folkehelsekompetanse hvis forholdene ble 
lagt til rette. Hele 45 sa seg motivert til å bidra i folkehelsearbeidet.  

• Et tydelig flertall mente at det kun i middels grad var blitt skapt større oppmerksomhet og 
engasjement om folkehelsearbeid. Tilsvarende var det mange som mente at det kun i 
middels grad var blitt større kompetanse omkring folkehelse i egen kommuner. Når de 
spurte derimot skulle vurdere seg selv, så ga de i mye større grad uttrykk for at de var blitt 
oppmerksomme på at folkehelsearbeid er viktig. 

 

Fylkesdirektørens vurdering 
Resultatene fra evalueringene må ikke tas som absolutte sannheter. Det gir informasjon, som 
må kombineres med annen innsikt og erfaringer. Undersøkelser av denne typen har 
metodiske svakheter, både når det gjelder spørsmålsutforming, utvalgenes sammensetning 
og andre metodiske tilnærminger som det må tas høyde for. 
 
Eksempelvis gir ikke den interne evalueringen av de 7 kommunene et representativt bilde av 
alle kommunene i fylket. Evalueringen gir likevel en merverdi og en større forståelse for 
positive og negative sider ved fylkets folkehelsearbeid. 
 
Det synes å være mer ugjort innenfor folkehelsefeltet i de deltagende kommunene enn i 
fylkeskommunen, selv om lokalnivået har ulike tilnærminger til feltet. Utjevning av sosiale 
ulikheter i helse blir også trukket frem som et felt hvor det foreligger forbedringspotensial. Det 
samme gjelder kommunens vilje til å prioritere koordinatorstillinger og feltet generelt med 
konkrete bevilgninger. 
 
At kun en av 63 beskriver beskriver folkehelsearbeidet i egen kommune som veldig bra, 
behøver ikke nødvendigvis tolkes utelukkende negativt. Det kan også være et uttrykk for at 
man ønsker å bli bedre. 
 
Fylkeskommunen og Østfoldhelsa scorer godt på spørsmål som handler om likeverdighet og 
gjensidig tillit. Det er viktig at partnerskapet fortsatt etterstreber disse prinsippene. 
 
Respondentene gir for øvrig uttrykk for at Østfoldhelsas ressurser i hovedsak brukes til 
kartlegging. Her samsvarer ikke oppfatningen med realitetene, da Østfoldhelsas ressurser i all 
hovedsak brukes til lønn, kompetanseoppbygging, tilskudd til kommunene og konkrete 
folkehelsetiltak. Ikke en krone ble brukt på helseovervåking i 2010. Fylkeskommunen må i 
løpet av året derimot ta stilling til hvordan de skal imøtekommet forsterket lovkrav for å holde 
oversikt med befolkningens helse. 
 
Det er veldig gledelig at så mange kommunale representanter uttrykker motivasjon til å jobbe 
med folkehelse og vilje til å bygge opp kompetanse. Det er ønskelig at kommuneledelsen 
griper fatt i dette og legger forholdene til rette for kompetanseoppbygging på folkehelse. 
 

Fylkesdirektørens forslag til vedtak 
Evalueringene tas til orientering. 
 
 
 
Sarpsborg, 29. mars 2011 
 
 
 
Odd Roald Andreassen       Knut-Johan Rognlien 
fylkesdirektør         folkehelsesjef 


