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Samhandlingsforum:
Stiftet: 1996 
Deltagere: Kommuner, fylkeskommunen
og fylkesmannen
Formål: Samhandlingsforum er et 
kontaktorgan for kommunenes, fylkes-
kommunens og statens virksomhet 
i fylket. Den er blant annet et koordine-
rende organ for oppfølging av fylkespla-
nen. Forumet har eget sekretariat og
ledes av en koordineringsgruppe.
Forumet har ingen beslutningmyndighet
overfor de ulike aktørene.

Østfold fylkeskommune
Innbyggere: 251 000 fordelt på 18 kom-
muner, derav 6 byer
Geografi: Østfold er Norges nest minste
fylke, med sine 4 140 kvadratkilometer.
Naturen er preget av en vakker skjær-
gård, store skogs- og jordbruksområder,
samt Norges lengste elv Glomma. 
Næringsgrunnlag: Østfold står for over
sju prosent av landets industriproduksjon.
Treforedlingsindustrien står sterkt. Land-
bruk og skogbruk er fortsatt viktige
næringsveier, men også IT-bransjen er
fremadstormende. Østfold fylkeskommu-
ne har sin administrasjon i Sarpsborg.
Den er fylkets største arbeidsgiver med
over 6 000 ansatte. 

Våler kommune
Innbyggere: 4059
Geografi: Kommunens størrelse er på 250
kvadratkilometer. Kommunen ligger midt 
i fylket og består i hovedsak av store
skogsområder og jordbruksarealer med
innsjøen Vansjø som en sjelden naturperle.
Næringsgrunnlag: Landbruk, småindustri
og servicenæring. 

Spydeberg kommune
Innbyggere: 4500
Geografi: Kommunens størrelse er på
142 kvadratkilometer. Kommunen ligger
langs E 18 og NSB’s østre linje i nordre
del av fylket og kjennetegnes av store
jord- og skogbruksområder.
Næringsgrunnlag: Næringsgrunnlaget
består av handel, småindustri, service-
næring og landbruk.

Sarpsborg kommune
Innbyggere: 47 836
Geografi: Kommunen ble i 1992 slått
sammen med tre omliggende land-
kommuner og kommunens størrelse er nå
på 370 kvadratkilometer. Sarpsborg ligger
ved nedre Glomma, sentralt plassert med
havneforbindelse, to jernbanestrekninger
og E6 som går gjennom byen.
Næringsgrunnlag: Sarpsborg har et
mangfoldig næringsliv, med kraftproduk-
sjon, kjøleindustri, metallindustri, kjemisk
industri, papir- og emballasjeindustri,
offentlig service og varehandel som tone-
angivende områder.

Østfold fylkeslag av Norges Astma
og Allergiforbund
Opprettet: 1960
Antall medlemmer: 24 000 (1350 i Østfold)
Aktiviteter: Fremme forskning. Skaffe
bedre undersøkelses- og behandlings-
muligheter for astma/allergi og eksem-
pasienter. Bekjempe miljøforurensinger
og stoffer som utløser astma eller allergi-
reaksjoner. Øke kunnskapsnivået om
astma/allergi og eksem hos barnehager,
skoler, helsepersonell og arbeidsgivere,
idretts- og fritidsklubber og enkeltperso-
ner. Gi informasjon og veiledning til alle
som ønsker et bedre inneklima i sin bolig.
Kontaktperson: Ellen Bonnevie Svendsen,
Østfold fylkeslag av Norges Astma- og
Allergiforbund, Ilaveien 95, 1605
Fredrikstad. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Opprettet: 1910
Antall medlemmer: 75 000 
(1200 i Østfold, fordelt på 26 helselag)
Aktiviteter: Organisasjonen arbeider for å
forebygge sykdom og ulykker og fremme
folkehelsen gjennom opplysnings-,
omsorgs- og trivselstiltak. Blant annet 
drives det humanitært arbeid i forhold til
hjerte- og karsykdommer, demenssyk-
dommer, tuberkulose, belastningslidelser.
Kontaktperson: Jorunn S. Strønes,
Nasjonalforeningen for folkehelsen,
Strønes, 1860 Trøgstad

Røde Kors
Opprettet: 1865 (i Norge)
Antall medlemmer: 300 000 
(10 300 i Østfold fordelt på 17 lokallag)
Aktiviteter: Formålet var opprinnelig frivil-
lig nøytral hjelp til sårede på slagmarken.
I dag utfører organisasjonen blant annet
internasjonalt hjelpearbeid, omsorgs-
arbeid, besøkstjeneste i fengsler, kontakt-
telefon for barn og ungdom, aids-forebyg-
gende arbeid. Dette er fordelt på fire
avdelinger i Røde Kors: Barnehjelpen,
Ungdommens Røde Kors, Hjelpekorpset
og Besøkstjenesten.
Kontaktpersoner: Øyvind Bruflat/Ragnar
Sørensen, Østfold Røde Kors, PB 162,
1713 Grålum

Norske kvinners sanitetsforening
Opprettet: 1896
Antall medlemmer: 123 000 (2029 
i Østfold fordelt på 21 lokalforeninger)
Aktiviteter: NKS har som formål 
å mobilisere til frivillig innsats for et bedre
og tryggere samfunn gjennom 
engasjement på helse- og sosialområdet,
miljøsiden og i krisesituasjoner. Viktige
satsningsområder er; barn- og unge, 
psykisk helse, eldre, revmatisme, kreft,
beinskjørhet og kvinnemedisinsk 
forskning. 
Kontaktperson: Liv Fredheim, Norske
Kvinners Sanitetsforening, Ingedal, 1746
Skjeberg

Fylkeslegen
Fylkeslegen er statens representant for
helsetjenesten i fylket og skal blant annet
føre tilsyn med alt helsevesen og alt 
helsepersonell i fylket. Fylkeslegen skal
også formidle og fremme nasjonale helse-
politiske mål. Institusjonen skal dessuten
være pådriver i forhold til sektor-
overgripende forebyggende og helse-
fremmende arbeid i fylket.
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Hovedsamarbeidspartnere i Folkehelseprosjektet



“Salige er de som tenker etter på forhånd”

Tage Danielson
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Folkehelseprosjektet - som er en del av fylkesplanen “Sammen om Det Sunne
Østfold”, skulle kartlegge og iverksette tiltak mot forhold som førte til skade, syk-
dom og lidelse blant befolkningen i Østfold. 

Det ble definert fire innsatsområder:
• Belastningslidelser: Hensikten var å bedre arbeidsmiljøet og

forebygge skader.

• Astma / allergi: Hensikten var å bedre inneklimaet i skoler og 
barnehager.

• Fallulykker i hjemmet: Hensikten var å minske omfanget av eldreulykker.

• Psykososiale problemer: Hensikten var bedring av livskvaliteten for barn og
unge i risikosoner.

Østfold var prøvefylke for “det nye folkehelsearbeidet” for Sosial-og helsedepar-
tementet, Miljøverndepartementet og Kommunenes Sentralforbund. Prosjektet
startet i 1996 og varte fram til år 2000. Det ble lagt vekt på at folkehelsearbei-
det primært måtte skje lokalt, men fylkeskommunen tok også et ansvar.
Kommunene Våler, Spydeberg og Sarpsborg ble pilotkommuner. En 
styringsgruppe som var bredt sammensatt hadde hovedansvaret for gjennom-
føringen, mens helse- og sosialavdelingen i Østfold fylkeskommune ytet 
sekretariatbistand. Det ble lagt opp til en systematisk fremgangsmåte med klare
målsettinger og kriterier for arbeidet.

Rapporten kan bestilles fra
Folkehelseprosjektet, Fylkeshuset, P. B. 220. N-1701 Sarpsborg
Tlf.: +47 69 11 70 00 Fax.: +47 69 11 70 61
e-mail: kjr@ostfold-f.kommune.no

ISBN: 82-91932-09-3
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FORORD
Utgangspunktet for “Folkehelseprosjektet” var fylkesplanen “Sammen om Det
Sunne Østfold” for perioden 1996 - 99. Prosjektet er nå  avsluttet, med bred 
deltagelse fra offentlige myndigheter, arbeidslivets- og frivillige organisasjoner.
Utfordringene har vært å legge forholdene til rette for et systematisk folke-
helsearbeid som kan gi bedre sikkerhet, redusere belastningslidelsene, fremme
helsen og øke livskvaliteten.

Rapporten dokumenterer at prosjektet har vært preget av høy aktivitet.
Deltakerne vurderer prosjektet som vellykket. Gjennom den kompetanse som er
bygd opp, de hjelpemidler og verktøy som er utviklet, den infrastruktur som er
lagt og det kontaktnett som er skapt, har "Folkehelseprosjektet" lagt et godt
grunnlag for videre satsning. Arbeidet med forankring, ressurser, organisering og
kompetanse må prioriteres når nye mål skal settes ut i livet. Den valgte metoden
sammen med de hjelpemidler som er utviklet gir gode forutsetninger for å lykkes.

Fylkesplanen “Østfold 2000+” for perioden 2000 - 2003 fremhever folkehelse-
arbeidet som et viktig satsningsområde. Det er gledelig at kommunene i Østfold
sammen med fylkeskommunen vil gå sammen om et felles løft for å videreføre
folkehelsearbeidet i ordinære former basert på prosjekterfaringene.

Rapporten er skrevet av prosjektleder Arvid Wangberg i samarbeid med fore-
byggingsrådgiver Finn Martinsen, Fylkeslegen i Østfold, prosjektkoordinator Knut-
Johan Rognlien, prosjektsekretariatet, folkehelsekoordinator Eline Uthus, Våler
kommune, folkehelsekoordinator Ivar W. Hansen, Sarpsborg kommune og folke-
helserådgiver Gunnar Hjorthaug, Spydeberg kommune.
Spørreundersøkelsen er gjort av stiftelsen Østfoldforskning ved forskerne Helge
Ramsdal og Knut Aarvak.

Rapporten er finansiert av Østfold fylkeskommune med støtte fra Sosial- og 
helsedepartementet.

Vi takker alle prosjektdeltakere og samarbeidspartnere  for engasjert innsats og
aktiv støtte!

Sarpsborg 4. januar 2001

Helge Støwer Arvid Wangberg
Leder av styringsgruppen Prosjektleder
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SAMMENDRAG

Innledning
Hensikten med rapporten er tosidig. På den ene siden skal den øke kunnskapen
om hvordan et systematisk folkehelsearbeid bør gjennomføres. På den andre
siden skal man lære av de erfaringer som er gjort i prosjektperioden. Rapporten
beskriver grunnlag, mål, metode, organisering, aktiviteter og resultater. Stiftelsen
Østfoldforskning har gjennomført en spørreundersøkelse blant prosjektdeltakerne
for å oppsummere deres erfaringer med prosjektet. Spørreundersøkelsen 
følger i sin helhet som vedlegg.

Arbeidet har vært omfattende. Mer enn 8000 personer ble berørt av prosjektet.
150 personer var mer eller mindre engasjert i prosjektarbeidet. Rapporten
begrenser seg til å vurdere noen forhold som prosjektdeltagerne mener er 
viktige å ta hensyn til i videreføringen av folkehelsearbeidet.

Grunnlag og prinsipper
Prosjektet ble gjennomført i tiden 1996 – 99 som en del av fylkesplanen
"Sammen om Det Sunne Østfold". I prosjektbeskrivelsen for "Folkehelse-
prosjektet" er det understreket at innsatsen må ses i et folkehelseperspektiv, og 
risikofaktorene må vurderes i en helhet. Samspillet mellom og forhold knyttet til
fysisk og psykisk helse, miljø, livsstil og helsetjenesten må vektlegges i en slik
helhet. Denne tilnærmingen fokuserer ikke bare på risikofaktorer som må 
fjernes for å unngå skader. Like viktig er det å sette søkelyset på faktorer som
fremmer helsen for den enkelte. Betydningen av frivillig innsats understrekes og
involvering og mobilisering av lokalbefolkningen i aktiv samhandling om løsning-
ene er nødvendig for å lykkes. Helse, miljø og kultur må ses i sammenheng og
samhandlingen må skje på tvers av fag, sektorer og nivåer.

Mål og metode
Formålet med prosjektet var å utvikle en folkehelsemodell av høy kvalitet som kan vise
at forebyggende arbeid gir positive resultater for den enkelte og samfunnet.

Hovedmålene for prosjektet var å:
• Fremme en helhetstenkning der forebyggende strategier og aktiviteter var 

med i all planlegging
• Skape grunnlag for samarbeide på tvers av sektorer og nivåer
• Bygge opp kunnskap
• Utvikle praktiske metoder i folkehelsearbeidet
• Mobilisere nærmiljøene til innsats
• Dokumentere effekten av innsatsen.

Satsningsområdene var:
1. Lidelser i nakke, skuldre og armer som skyldes forhold ved arbeidsmiljøet. 

Det ble fulgt opp gjennom pilotprosjektet "Aktiv Dialog".
2. Inneklima i skoler og barnehager. Det ble fulgt opp gjennom pilotprosjektet 

"Sunt Innemiljø".
3. Fallulykker i hjemmet blant eldre. Det ble fulgt opp gjennom pilotprosjektet 

"Fiin Gammel".
4. Problemer som barn av rusmisbrukere har. Dette innsatsområdet hadde

prosjektet ikke kapasitet til å følge opp på samme måte som for de andre 
temaområdene. 
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Folkehelseprosjektet var en del av 
fylkesplanen "Sammen om det Sunne
Østfold"



Som grunnlag for gjennomføringen har prosjektet brukt en felles metode i åtte
trinn. Trinnene besto av:
1. Kartlegging 
2. Valg av risikogrupper og risikomiljøer
3. Etablering av arbeids- og referansegrupper
4. Felles utforming av årlig tiltaksplan
5. Gjennomføring av tiltaksplanen
6. Evaluering av tiltaksplanen
7. Justering av tiltaksplanen
8. Overføringer av erfaringer til andre.

Struktur
Prosjektet var organisert sentralt med en styringsgruppe, prosjektleder og 
sekretariat, samt et prosjektteam. Lokalt var det ansatt prosjektkoordinatorer 
i hver av pilotkommunene og folkehelsekomiteer ble opprettet. For pilot-
prosjektene ble det opprettet egne prosjektgrupper lokalt og kontaktgrupper på
fylkesnivå.

Som en del av fylkesplanen har prosjektet vært forankret i "Samhandlingsforum".
Det er et kontaktorgan som består av den øverste politiske og administrative
ledelsen fra stat, fylkeskommune og kommuner. Prosjektet har dessuten vært
forankret i fylkes-, kommune- og økonomiplanene, samt i årsbudsjettene i fyl-
keskommunen og i pilotkommunene. Prosjektet har vært gjennomført innenfor
en årlig basisramme på fem millioner kroner.

Aktiviteter
Prosjektsekretariatet har hatt en nøkkelrolle i prosjektgjennomføringen. Innsatsen
har særlig rettet seg mot å øke forståelsen for folkehelsearbeidet, informere 
og dokumentere effekten av innsatsen samt være bindeledd mellom de ulike 
aktørene. Det er i prosjektperioden gitt støtte til 137 større eller mindre 
prosjekter. 244 hovedaktiviteter ble gjennomført i pilotprosjektene. Selv om 
aktiviteter i forbindelse med småprosjektene ikke er registrert i sluttrapporten, kan
det likevel dokumenteres at prosjektet har hatt et høyt aktivitetsnivå for å realisere
prosjektmålene. 

Aktivitetsoversikten viser at mye arbeid ble gjort for å fokusere på arbeids-
miljøet, gi opplæring og samarbeide om løsningene. Aktiv Dialog i Sarpsborg har
omfattet ansatte i pleien, vaskeri, kjøkken samt renhold ved Sarpsborg sykehjem,
Tingvoll sykehjem og Haugvoll sykehjem. I Våler  var målgruppen ledere 
og ansatte i pleie- og omsorgstjenesten og renholdstjenesten. Aktiv 
Dialog i Spydeberg har hatt alle ansatte i pleie- og omsorgstjenesten som 
målgruppe. 

Sunt Innemiljø i Sarpsborg, Våler og Spydeberg har omfattet alle barnehager  og
grunnskoler. Sunt innemiljø er satt i fokus, og det har vært en betydelig oppslut-
ning fra skolene, barnehagene og sentrale aktører som renholdere, vaktmestere
og helsepersonell gjennom prosjektperioden. Innemiljøet er rapportert merkbart
forbedret enkelte steder.

I Sarpsborg har "Fiin Gammel" blitt gjennomført i bydelen Borgen/Navestad
med ca. 3.500 innbyggere. Målgruppen har vært eldre over 70 år.  I Våler har 
målgruppen vært alle eldre over 70 år som bor hjemme.  Fiin Gammel 
i Spydeberg hadde samme målgruppe. De eldre som deltok i prosjektet har vist
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Prosjektet utarbeidet ulike brosjyrer 
i markedsføringen av prosjektet og fol-
kehelse som et nødvendig satsnings-
område.



en positiv holdning til opplegget. Skal man lykkes, må det til et bredt tverrsekto-
rielt samarbeid, også i forhold til foreningslivet, næringslivet og nærmiljøet. Det
er riktig at de eldre selv oppfattes som en ressurs. 

Møtene i folkehelsekomiteene har vært preget av en god idedugnad og et åpent
rådslag ved siden av at den har gitt økonomisk støtte til lokale småprosjekter.

Resultater
Rapporten beskriver resultater i forhold til mål og mandatet. Prosjektteamets
erfaringer, hovedkonklusjonene fra den eksterne evalueringen, samt veien videre
beskrives også.

Graden av måloppfyllelse lar seg vanskelig tallfeste, men aktivitetsbeskrivelsen
(kapittel 5) viser at prosjektet har arbeidet aktivt og metodisk for å gjennomføre
prosjektmålene. Det samme kan sies om oppfyllelsen av prosjektmandatet, 
gjengitt i kapittel 1.

Prosjektteamet har bl.a. oppsummert sine erfaringer slik:
• Lag og foreninger har deltatt aktivt i folkehelsearbeidet.
• Folkehelsearbeidet er sikret plass i fylkes-, kommune-, økonomi-, budsjett- 

og virksomhetsplaner.
• Stor aktivitet og stort engasjement har bidratt til økt forståelse for nødvendig-

heten av arbeidet.
• Prosjektet har vært forankret i den politiske og administrative ledelsen.
• Prosessen er startet med å organisere arbeidet i ordinære former.

Spørreundersøkelsen er gjennomført av Østfoldforskning. Datagrunnlaget baserer
seg på et spørreskjema som ble sendt til 110 deltakere. 67% av skjemaene 
ble besvart. Østfoldforskning mener at datagrunnlaget er tilstrekkelig til at man 
kan trekke noen hovedkonklusjoner. Undersøkelsen dreier seg om vurderinger 
av “Folkehelseprosjektet” slik prosjektdeltakerne har erfart det.  Den faglige 
bakgrunnen for de som har svart er preget av stor spredning. 27 stillingskategorier
er benyttet, hvilket innebærer at "Folkehelseprosjektet" åpenbart har lykkes i å kople
personer og aktiviteter som ikke bare er forbundet med "helsearbeid" i snever 
forstand.

Hovedresultatene er oppsummert slik:
• Deltakerne mener selv at de har hatt rimelig god kjennskap til mål og 

strategier i prosjektet.
• Stort sett er deltagerne tilfredse med organisering, samarbeid og gjennom-

føring av prosjektet.
• Mange mener at en i relativt stor grad har benyttet ressursene til gjennom-

føringen av konkrete aktiviteter.
• Prosjektet anses totalt som relativt vellykket.
• Den viktigste grunnen til at en oppfatter prosjektet som vellykket, er at

det har ført til økt oppmerksomhet og kunnskap om folkehelsespørsmål.
• Det var foretatt riktig valg av innsatsområder.
• Det var riktig å involvere de frivillige organisasjonene.
• Mangelfull prioritering og mangelfull forankring i fylkeskommunen og 

kommunens ledelse oppgis som de viktigste grunnene til manglende 
framdrift.

Både fylkeskommunen og pilotkommunene vil satse videre på forebyggende og
helsefremmende arbeid basert på prosjekterfaringene.
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Samlet vurdering
Det utvidede helsebegrepet har vært en fruktbar faglig tilnærming for
"Folkehelseprosjektet". For et systematisk folkehelsearbeid som behandler fag-,
sektor-, nivåovergripende og komplekse problemstillinger, er denne tilnærmingen
en nødvendig faktor for å lykkes.

Befolknings / brukerperspektivet var et viktig element i prosjektgjennomføring-
en og bør videreføres som en grunnpilar i folkehelsearbeidet.

Organiseringen basert på teamarbeid og "på tvers-grupper" fungerte godt da
komplekse problemer skulle løses. Prinsippet om selvstyrte grupper som skal
gjennomføre folkehelsearbeidet basert på felles mål og metode bør legges til
grunn i det videre arbeidet.

Det kan trekkes flere lærdommer av prosjektet, men de resultater man er 
kommet fram til er basert på mål og handlingsplaner sprunget ut av en felles
metode. Metoden er brukt i gjennomføringen av hovedprosjektet og av pilot-
prosjektene. Nytteverdien er avhengig av en god forankring både i planverk, i den
politiske og administrative ledelse og hos de som deltar i og berøres av arbeidet.
Nødvendige ressurser må settes av til gjennomføringen i form av økonomi 
og stillinger. Kompetanseheving er et annet nøkkelord for å lykkes. Samtidig 
må organiseringen vies oppmerksomhet. At prosjektarbeidet har manglet en
nasjonal infrastruktur basert på lover og forskrifter har vært et vesentlig hinder 
i gjennomføringen. Sentrale myndigheter må legge forholdene til rette for et
lokalt folkehelsearbeid som kan drives kontinuerlig og med perspektiver både på
kort og lang sikt.
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1. INNLEDNING



Hensikten med rapporten er tosidig. På den ene siden skal den øke kunnskapen
om hvordan et systematisk folkehelsearbeid bør gjennomføres. På den andre
siden, skal man lære av de erfaringer som er gjort i prosjektperioden.

Arbeidet har vært omfattende. Mer enn 8000 personer ble berørt av prosjektet.
150 personer var mer eller mindre engasjert i prosjektarbeidet. Rapporten
begrenser seg til å vurdere forhold som prosjektdeltagerne mener er viktige å ta
hensyn til i videreføringen av folkehelsearbeidet. Vurderingen baseres på:
• En faktadel som beskriver grunnlag, mål og metode, organisering og 

aktiviteter. Faktadelen baserer seg på skriftlig dokumentasjon som foreligger
gjennom prosjektbeskrivelser, årsmeldinger, driftsplaner og handlingsplaner.

• Erfaringer som blir oppsummert gjennom en spørreundersøkelse blant 
prosjektdeltagerne. Spørreundersøkelsen ble gjennomført av stiftelsen 
Østfoldforskning. 

Som vedlegg følger spørreundersøkelsen som ble gjennomført av
Østfoldforskning, samt navnelisten over prosjektdeltakere og retningslinjene for
styringsgruppen.

Rapporten dokumenterer ikke effekter av prosjektarbeidet målt i forhold til 
helsetilstanden eller reduksjon av skader etter ulykker. Dels har prosjektets 
målgrupper vært for små til at slike effekter kunne måles og dels har man 
savnet hjelpemidler til å gjøre slike målinger. Det er heller ikke gjennomført noen
undersøkelse om hvordan befolkningen i pilotkommunene har oppfattet 
prosjektet. 

Folkehelseprosjektet utløste et stort politisk engasjement. Her er det ordførerne fra pro-
sjektdeltagerne som samler seg rundt logoen som var utgangspunktet for prosjektet; logo-
en for fylkesplanen "Sammen om Det Sunne Østfold". Fra venstre sitter Gretha Thuen (ord-
fører i Våler), Arne Øren (fylkesordfører i Østfold), Stein Håland (ordfører i Spydeberg) og
Jan Engsmyr (ordfører i Sarpsborg).
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Bakgrunn
Folkehelsedelen i fylkesplanen "Sammen om Det Sunne Østfold" ble laget for 
å skape en arena for forebygging i fylket. Den foreslår en felles innsats mot
belastningslidelser (lidelser i nakke, skuldrer og armer som skyldes forhold ved
arbeidsmiljøet), astma/allergiplager (inneklima i barnehager og skoler), 
psykososiale problemer (problemer som barn av rusmisbrukere har) og 
skader etter ulykker  (fallulykker i hjemmet blant eldre), samt generell fore-
bygging. Valg av innsatsområder ble knyttet opp til Stortingets behandling av
stortingsmelding 37 (1992-93) "Utfordringer i helsefremmende og fore-
byggende arbeid". 

I forbindelse med fylkesplanarbeidet ble det foreslått at fylkesplanen burde inne-
holde en prosjektdel. Tanken var å velge ut avgrensede geografiske områder
hvor man systematisk kunne gå i dybden når det gjaldt forebyggende arbeid
innenfor de valgte lidelsestypene. Innenfor rammene av et folkehelseprosjekt,
skulle erfaringer høstes og resultater dokumenteres. Våler, Spydeberg og
Sarpsborg ble foreslått som prosjektkommuner, mens fylkeskommunen skulle
ivareta sekretariatsfunksjonen.

En bredt sammensatt komité med representanter fra offentlig og frivillig sektor
utarbeidet en prosjektbeskrivelse for "Folkehelseprosjektet". Denne ble behandlet
av fylkestinget som vedtok enstemmig på sin samling 15. februar 1996 
å gjennomføre "Folkehelseprosjektet" i tiden 1996-99. Prosjektet fikk nasjonal
status og støtte ved at Sosial- og helsedepartementet, Miljøverndepartementet
og Kommunenes Sentralforbund gjorde Østfold til pilotfylke for "det nye folke-
helsearbeidet" knyttet til gjennomføringen av "Folkehelseprosjektet".

Mandat
Prosjektet fikk følgende mandat, gitt av fylkesrådmannen på vegne av
Samhandlingsforum:
1. Prosjektet skal etablere en folkehelsemodell som beskriver og analyserer 

virksomme elementer i forhold til:
- Planprosessen
- Metoden
- Kvalitetsutvikling
- Befolknings- og ressursmobilisering
- Informasjonen
- Utdanning
- Evaluering.

2. Prosjektet må synliggjøre helsetjenestens bidrag og rolle i folkehelsearbeidet.
3. Formidling og utveksling av erfaringer som gjøres på dette området må være

et sentralt element i prosjektet.
4. Graden av måloppfyllelse i forhold til generell forebygging og valgte tema-

områder må forskningsmessig dokumenteres.
5. Prosjektet må ha for øye at innsatsen er et første skritt i retning av kontinu-

itet i folkehelsearbeidet. Forankringen i berørte virksomheter må derfor løpe 
parallelt.

Prosjektet gjennomføres i tidsrommet 1996 – 99. Delrapporter publiseres
løpende. Samlede erfaringer dokumenteres i en sluttrapport som må foreligge
ett år etter prosjektavslutningen.
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Mandatet er noe omfattende og styringsgruppen har gjort følgende avgrensninger:
1. Innsatsen skal i hovedsak knyttes til utprøving av tiltak i pilotkommunene.
2. Offentlig og frivillig innsats må ses i sammenheng.
3. Synliggjøring av helsetjenestens rolle knyttes spesielt til nivåovergripende

samarbeidstiltak og en avklaring av sykehusets plass i forebyggende- og 
helsefremmende arbeid.

4. Formidling og utveksling av erfaringer knyttes i hovedsak til deltagelse i nettverk.
5. Tidsperspektiv og små målgrupper gjør det vanskelig for prosjektet å måle 

effekter i forhold til befolkningens helsetilstand. Imidlertid er det lagt vekt på 
å utvikle instrumenter som gjør det mulig å følge en slik utvikling over tid.

6. En god forankring krever at det forebyggende og helsefremmende 
perspektivet inngår som en del av den ordinære driften.

Arbeidsmåte
“Folkehelseprosjektet” har vært gjennomført som en prosess der representanter
fra offentlige instanser og frivillige organisasjoner har deltatt. Arbeidet har vært
ledet av en styringsgruppe som pr. 31.12.1999 besto av:
• Rådmann Helge Støwer - Våler kommune, styringsgruppens leder
• Komitéleder Terje Blomberg - Østfold fylkeskommune
• Rådmann Unni Skaar Jahren - Spydeberg kommune
• Sekretariatsleder Torrey Tvete - KS Østfold
• Fylkeslege Elisabeth Markhus - Fylkeslegen i Østfold
• Politisk representant Grethe Aasgaard - Østfold fylkeskommune
• Representant Ragnar Sørensen - Østfold Røde Kors
• Representant Ellen Bonnevie Svendsen - Fylkeslaget av Norges Astma 

og allergiforbund
• Representant Liv Fredheim - Norske Kvinners Sanitetsforening
• Rådmann Einar Evensen - Sarpsborg kommune
• Fylkestrygdedirektør Sverre Jespersen - Fylkestrygdekontoret i Østfold
• Representant Wenche Heksem - Nasjonalforeningen for folkehelsen
• Fylkesdirektør Tore N. Forset - Østfold fylkeskommune
• Prosjektleder Arvid Wangberg har vært styringsgruppens sekretær.

Framdriftsplanen
Gjennomføringen har vært knyttet til en oppstartsfase i to trinn og en full-
driftsfase. Første trinn ble gjennomført i 1996. Andre trinn ble gjennomført 
i 1997. Fulldriftsfasen har vært i tiden 1998-99. Evalueringen ble påbegynt 
høsten 1999 og fullført høsten 2000. Prosjektmålene for oppstartfasen har 
bl.a. vært å:
• Etablere styringsstrukturen
• Etablere folkehelsekomiteer lokalt
• Motivere nærmiljøene til innsats
• Informere om virksomheten
• Forberede oppstart av undervisning
• Lage pilotprosjekter
• Gjennomføre temadager
• Gjennomføre undersøkelsen "Østfold Helseprofil"
• Utvikle rapporteringsverktøy
• Gjennomføre den nordiske konferansen om skadeforebygging.

Fulldriftsfasen har i hovedsak vært knyttet til gjennomføringen av pilotprosjek-
tene, evaluering av disse, overføring av erfaringer til andre og videreføring av 
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folkehelsearbeidet i ordinære former basert på de erfaringer som er høstet i pro-
sjektperioden. Framdriften er oppsummert i figur 1.1.

Figur 1.1. Framdriftsplanen for “Folkehelseprosjektet”
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2. grunnlag og prinsipper



Prosjektets grunnlag og prinsipper er beskrevet i fylkesplanen "Sammen om Det
Sunne Østfold" og i forskjellige prosjektdokumenter. 

I “Sammen om Det Sunne Østfold” sies det at forebyggende arbeid favner vidt
og må omsettes til lokale aktiviteter som fremmer helse og forebygger sykdom
og skade på mennesker og miljø. Involvering  og mobilisering av lokal-
befolkningen i aktiv samhandling om løsningene er nødvendig for å lykkes.
Helse, kultur og miljø må ses i sammenheng.  Selv om hovedinnsatsen må 
settes inn lokalt, har også instanser på fylkesplanet et ansvar. Forutsetningen for
å lykkes både på fylkes- og kommunenivå er at det utvikles en helhetlig  og 
sektorovergripende samordning, med sentral forankring i fylkeskommunens og 
kommunens politiske og administrative ledelse.

I fylkesplanen blir betydningen av frivillig innsats understreket. Frivillig innsats blir
i noen sammenhenger kalt tredje sektor. Den omfatter mange og uensartede
grupper, organisasjoner og sammenslutninger av organisasjoner. Kollektive 
løsninger oppfattes ofte som ensbetydende med offentlige tiltak. Tredje sektor-
begrepet er derfor fruktbart for å peke på at kollektiv oppgaveløsning også kan
foregå utenfor offentlig forvaltning. På den måten kan de frivillige organisasjo-
nenes egenart i forhold til den offentlige sektor synliggjøres og beskrives bedre.
I det forebyggende og helsefremmende arbeidet, er offentlig og frivillig sektor
avhengige av hverandre, sies det i fylkesplanen "Sammen om Det Sunne
Østfold".

I prosjektbeskrivelsen for "Folkehelseprosjektet", er det understreket at innsat-
sen må ses i et folkehelseperspektiv og risikofaktorene må vurderes i en helhet.
Samspillet mellom og forhold knyttet til fysisk og psykisk helse, miljø, livsstil og
helsetjenesten må vektlegges i en slik helhet. Denne tilnærmingen fokuserer
ikke bare på risikofaktorer som må fjernes for å unngå skader. Like viktig er det
å sette søkelyset på faktorer som fremmer helsen for den enkelte. Prinsippet er
illustrert i figur 2.1.

Figur 2.1. Faktorer som påvirker helsetilstanden 

Biologi
Psykologi

Helse-
tjenesten

Helse-
status

Miljø
Kultur

Levekår

Livsstil
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Det sies også at fremme av livskvalitet og helse, samt ivaretagelse av kulturelt
og biologisk mangfold bør ligge til grunn for all økonomisk utvikling og plan-
legging. Den understreker føre-var prinsippet og retten til kunnskap, informasjon
og medvirkning for befolkningen som viktige helsefremmende elementer. Det er
først og fremst i nærmiljøene i kommunene den sektorovergripende innsatsen
skal møtes. Dette er en måte å tenke på som vever sammen helse, miljø og livs-
stil. Utfordringen er å finne løsninger på flere problemer samtidig, og som er 
tilpasset et helhetssyn på menneske, natur og samfunn. Det er nødvendig med
et aktivt, lokalt engasjement for å lykkes.

Videre understreker prosjektbeskrivelsen at folkehelsearbeidet forutsetter ny
kunnskap, endring i holdninger og organisasjonsmessig tilrettelegging. Praktisk
folkehelsearbeid vil på mange måter bety nye arbeidsmåter og nye måter å tenke
på. Spesielt for de fire innsatsområdene er det uttalt:
• Et godt og sikkert arbeidsmiljø sparer både den enkelte og bedriften for 

lidelser, skader og utgifter. Motiverte medarbeidere gir også en produk-
tivitetsgevinst. Et godt arbeidsmiljø er en ressurs snarere enn en kostnad.

• Tiltak mot astma / allergi og inneklimasykdommer forutsetter samarbeid 
mellom frivillige organisasjoner og offentlige etater, og vil i stor grad kunne 
basere seg på erfaringer fra lokalt og sentralt utviklingsarbeid som har pågått
de seneste årene.

• Ulykkesforebyggende arbeid blant eldre må settes inn i en helsefremmende
sammenheng der eldre selv trekkes aktivt inn i planleggingsprosessen og i de
løsninger som blir gjennomført. Ved å fokusere aktivt på de eldre som en 
ressursgruppe ( og ikke en problemgruppe), vil man kunne motivere for 
samhandling på tvers av tradisjonelle alders- og fagbarrierer.

• Barn av rusmisbrukere er en oversett og forsømt gruppe i dagens samfunn. 
Det kreves en helhetstilnærming på tvers av sektorer og nivåer for å lykkes
med en forebyggende innsats for barn av rusmisbrukere. Det er spesielt 
viktig å finne et godt forhold mellom frivillig innsats og profesjonell omsorg.

“Folkehelseprosjektets” prinsipper kan oppsummeres slik:
• Forebyggende og helsefremmende arbeid må være et prioritert område og 

gis et konkret innhold.
• Det er viktig å kartlegge risiko og årsaksforhold som utgangspunkt for en 

forebyggende strategi.
• Det må velges en strategi som bygger på enkle løsninger og optimal 

utnyttelse av tilgjengelige ressurser.
• Hindre for å lykkes med folkehelsearbeid må identifiseres.
• Arbeidet bygger på en samfunnsorientert tilnærming. Det må forankres lokalt.

Individer, offentlige instanser og de frivillige organisasjonene som er berørt av
problemene må involveres.

• Kunnskap om effektive forebyggende og helsefremmende metoder innenfor
folkehelsearbeidet må økes hos befolkningen og myndighetene.

• For å lykkes må man samarbeide på tvers av sektorer og nivåer.
• Ildsjelene må tas vare på.

20

G
ru

n
n

la
g

 o
g

 p
ri

n
s

ip
p

e
r



3. mål og metode



Dette kapitlet beskriver hovedmålene for hovedprosjektet og for pilot-
prosjektene. Det redegjøres også for den felles metodiske tilnærmingen som 
har ligget til grunn for gjennomføringen både av hovedprosjektet og for pilot-
prosjektene.

Mål
Formålet med prosjektet har vært å utvikle en folkehelsemodell av høy kvalitet
som kan vise at forebyggende arbeid gir positive resultater for den enkelte og
samfunnet. Det har krevet mobilisering av sosiale nettverk, samhandling på tvers,
utvikling av metoder for måling av befolkningens helsetilstand og synliggjøring av
helsetjenestens rolle og bidrag.

Hovedmålene for prosjektet har vært å:
• Fremme en helhetstenkning der forebyggende strategier og aktiviteter er 

med i all planlegging
• Skape grunnlag for samarbeid på tvers av sektorer og nivåer
• Bygge opp kunnskap
• Utvikle praktiske metoder i folkehelsearbeidet
• Mobilisere nærmiljøene til innsats
• Dokumentere effekten av innsatsen.
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Lidelser i nakke, skuldre og armer som skyl-
des forhold ved arbeidsmiljøet.
Det er fulgt opp gjennom pilotprosjektet “Aktiv Dialog”.

Hensikten med "Aktiv Dialog" har vært å utvikle en
modell for sunt arbeidsmiljø som i løpet av prosjekt-
perioden kan minske belastningslidelsene og redu-
sere sykefraværet for virksomhetene som deltar.

Hovedmålene var å:
• Fokusere på arbeidsmiljøet
• Skape engasjement
• Gi opplæring
• Lage konkrete mål og samhandlingsplaner
• Samarbeide om løsningene
• Evaluere innsatsen.

Det var kommunale virksomheter i Våler, Spydeberg
og Sarpsborg som deltok i prosjektet. I Våler deltok
pleie- og omsorgsavdelingen samt renholdstjenes-
ten. Prosjektet i Spydeberg omfattet hjemmebaserte
tjenester, mens Sarpsborg deltok med tre sykehjem.
Samlet deltok ca 600 personer i prosjektet.

Inneklima i skoler og barnehager.
Det er fulgt opp gjennom pilotprosjektet “Sunt
Innemiljø”.

Hensikten med "Sunt Innemiljø" har vært å prøve ut
og videreutvikle virksomme prinsipper for et sunt
innemiljø i skoler og barnehager. Disse prinsippene
er ment å føre til stopp av økningen i forekomstene
av astma og allergi og til bedre funksjon og mindre
sykelighet hos barn og unge som deltar i prosjektet.

Hovedmålene var å:
• Kartlegge problemene
• Fokusere på innemiljøet
• Lage konkrete mål og samhandlingsplaner
• Gi opplæring og informere
• Samarbeide om løsningene
• Evaluere innsatsen.

Sykehuset Østfold, barneavdelingen, ulike kommunale
etater og frivillige organisasjoner deltok sammen med
skoler og barnehager i Våler, Spydeberg og Sarpsborg.
Målgruppen var barn og unge i alderen 0 – 18 år, deres
familier og ansatte i skoler og barnehager. Samlet var
ca. 6000 personer berørt av prosjektet.

Fallulykker i hjemmet blant eldre.
Det er fulgt opp gjennom pilotprosjektet “Fiin
Gammel”.

Hensikten med "Fiin Gammel" har vært å vise at et
aktivt folkehelsearbeid blant eldre både kan bedre
livskvaliteten og redusere omfanget av fallulykker
med 20% i løpet av prosjektperioden.

Hovedmålene var å:
• Øke kompetansen i kommunene om forebygging

av fallulykker blant eldre i hjemmet
• Legge forholdene til rette for nødvendige endringer 

i bomiljøet
• Mobilisere nærmiljøet til innsats
• Lage mål- og samhandlingsplaner
• Samarbeide om løsningene
• Dokumentere omfang og resultater.

Målgruppen har vært eldre over 70 år i Våler,
Spydeberg og Borgenområdet i Sarpsborg. Frivillige
lag og foreninger har deltatt sammen med hjemme-
baserte tjenester. Ca. 900 personer ble berørt av pro-
sjektet.

Problemer som barn av rusmisbrukere har
(psykososiale problemer).
Hensikten var å utvikle en samarbeidsmodell som
bedrer livskvaliteten for barn som er skadelidende
som følge av foreldrenes rusmisbruk.          

Prosjektet har ikke hatt kapasitet til å følge opp
dette innsatsområdet på samme måte som for de
andre temaområdene. 

Imidlertid har prosjektet utarbeidet en prosjektbe-
skrivelse i samarbeid med "Rus-nett"- stiftelsen i
Råde og Sarpsborg kommune som heter "Føre Var".
Den var rettet inn  mot de problemene som barn av
rusmisbrukere hadde. 

Det er også gitt støtte til prosjektet "Lev sammen 
i Spydeberg". Målgruppen var alle unge i 9. klasse-
trinn og målene var bl. a. å forebygge rusmisbruk,
uønsket svangerskap og en negativ sosial utvikling
hos ungdom.  

Prosjektets satsningsområder har vært:
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Metode
Det ble brukt en systematisk fremgangsmåte for hovedprosjektet og pilot-
prosjektene. Arbeidet ble gjennomført i denne rekkefølge:

1. Kartlegging
Det var nødvendig å kjenne til omfanget av og årsakene til ulykker, skader 
og problemer som skapte uhelse i prøveområdene og hva som førte til at 
problemene oppsto. Uten en slik kunnskap kunne problemene vanskelig 
forebygges.

2. Valg av risikogrupper og miljøer
Konkretiseringen av risikogrupper og miljøer ble gjort i fylkesplanen med støtte
i  Stortingsmelding 37 om helsefremmende og forebyggende arbeid og tilgjeng-
elige data om forholdene i Østfold. Imidlertid var man åpen for at ny kunnskap
basert på lokale forhold kunne gjøre det nødvendig å utvide innsatsen til andre
risikogrupper og miljøer.

3. Etablering av arbeids- og referansegrupper
Lokalt har folkehelsekomiteene vært referansegrupper for innsatsen i nærmiljø-
ene. For pilotprosjektene har det vært lokale prosjektgrupper for hver av disse.
Samordningen er skjedd ved at lederne for de lokale gruppene har dannet 
kontaktgrupper. Disse har vært referansegrupper for prosjektteamet.

4. Felles utforming av årlig tiltaksplan
For hovedprosjektet ble det utarbeidet årlige drifts- og aktivitetsplaner. Det
samme er gjort for pilotprosjektene. Planene har vært basert på resultatene fra
kartlegginger og erfaringer som er høstet.

5. Gjennomføring av tiltaksplanen
Planene har fokusert på informasjon og opplysning, behov for utdanning, og 
løsninger basert på kartlegginger av den aktuelle situasjonen. Innsatsen har vært
rettet mot individer, nærmiljøene og samfunnet for øvrig.

6. Evaluering av tiltaksplanen
En sammenligning bør gjøres av data før og etter at tiltakene er gjennomført.
Gjennom Østfold Helseprofil, ble befolkningens helsetilstand kartlagt. Ved 
å gjennomføre denne på nytt i 2003, vil man kunne følge endringer i helse-
tilstanden over tid.

7. Justering av tiltaksplanen
Alle tiltaksplanene er justert årlig på bakgrunn av erfaringer.

8. Overføring av erfaringer til andre
Evalueringen ble gjort for å ta vare på erfaringene for eget bruk, dels for 
spredning til andre fylker og kommuner, men også for å vurdere om det har vært
nødvendig å utvide innsatsen til andre risikogrupper og miljøer.
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4. struktur



Dette kapitlet beskriver organisering, forankring og ressurser.

Organisering
Prosjektet var organisert sentralt med en styringsgruppe,  prosjektleder og
sekretariat og et prosjektteam. Lokalt var det ansatt prosjektkoordinatorer i hver
av pilotkommunene og folkehelsekomiteer ble opprettet. For pilotprosjektene var
det opprettet egne prosjektgrupper lokalt og kontaktgrupper på fylkesnivå. 

Figur 4.1. Organiseringen av Folkehelseprosjektet

26

S
tr

u
k

tu
r



Styringsgruppen har vært bredt sammensatt med representanter fra fylkes-
kommunen, pilotkommunene, staten på fylkesnivå og frivillige organisasjoner.
Styringsgruppen har rapportert til “Samhandlingsforum” som er det samarbeids-
organet i Østfold som bl.a. har et oppfølgingsansvar for fylkesplanen. Oppgavene
har bl.a. vært å gi støtte til prosjekter som fremmer prosjektmålene, følge opp
prosjektframdriften og rapportere om virksomheten.   

Sekretariatet har vært plassert i fylkeshuset og bemannet med en prosjekt-
leder og en prosjektkonsulent. Tidvis har også andre personer vært engasjert 
i sekretariatet som har vært knyttet til helse- og sosialavdelingen i fylkes-
kommunen. Helse- og sosialavdelingen har også ytet sekretariatbistand 
i prosjektperioden. Oppgavene har bl.a. vært å koordinere og lede framdriften av
“Folkehelseprosjektet”, utvikle kurs- og undervisningsopplegg for å høyne 
kompetansen i folkehelsearbeidet og være ansvarlige for både den interne og
eksterne informasjonen.

Prosjektteamet har bestått av  sekretariatet og eksterne prosjektmedarbeidere.
Teamet har vært en del av prosjektledelsen og medlemmene har overlappet og
bistått hverandre i arbeidet. Teamet har i hovedsak arbeidet med faglige 
spørsmål. Det har vært opprettet tverrfaglige kontaktgrupper for gjennomføringen
av pilotprosjektene.

Lokale prosjektkoordinatorer har hatt noe ulik plassering i pilotkommunene. 
I Spydeberg har vedkommende vært knyttet til rådmannen i hel stilling som 
rådgiver. I Våler var helse- og sosialsjefen koordinator i halv stilling. I Sarpsborg
har koordinatoren utgjort en halv stilling knyttet til økonomi-, plan- og miljø-
avdelingen. Oppgavene har bl.a. vært å koordinere og følge opp de lokale 
prosjektaktivitetene, være bindeledd mellom kommunen og den sentrale 
prosjektledelsen og være sekretariat for den lokale folkehelsekomiteen.

Folkehelsekomiteene har vært tverrsektorielt sammensatt og har vært en møte-
plass for politiske ledere, offentlige etater og frivillige organisasjoner som har del-
tatt i det lokale folkehelsearbeidet. Folkehelsekomiteene har gitt støtte til lokale
prosjekter og vært et rådslag for det lokale folkehelsearbeidet. De har 
stimulert til løsninger basert på lokale forhold. Organiseringen fremgår av figur 4.1.

Forankring og ressurser
Som en del av fylkesplanen har prosjektet vært forankret i “Samhandlingsforum”.
Det er et kontaktorgan som består av fylkets øverste politiske og administrative
ledelse fra stat, fylkeskommune og kommunene. Det har bl.a. som oppgave 
å følge opp gjennomføringen av fylkesplanen. Prosjektet har dessuten vært for-
ankret i fylkes-, kommune- og økonomiplanene samt i årsbudsjettene i fylkes-
kommunen og i pilotkommunene. Ved at medlemmer av “Samhandlingsforum”
har sittet i styringsgruppen har prosjektet vært forankret på et høyt politisk og
administrativt nivå. Grensesnittet mot befolkningen ble ivaretatt gjennom folke-
helsekomiteene der representanter fra lokale lag og foreninger har deltatt.

Hovedprosjektet har i perioden 1996 - 99 hatt en årlig bevilgning fra fylkes-
kommunen på 2. 5 mill. kroner, justert årlig for lønns- og prisstigning. Beløpet er
brukt til å bygge opp prosjektet og sikre gjennomføringen i forhold til struktur og
faglig innsats innenfor de valgte temaområdene. Andre samarbeidspartnere har
bidratt med minst det samme beløpet årlig. Disse midlene har vært brukt til 
å gjennomføre foreslåtte aktiviteter og tiltak. Prosjektet har derfor vært gjennom-
ført innenfor en årlig netto basisramme på 5 mill. kroner.

Folkehelseprosjektet førte til stor medi-
eoppmerksomhet. Her blir professor
Leif Svanström fra WHO Collaborating
Centre on Community Safety
Promotion i Stockholm intervjuet av
lokal-TV under sitt besøk i Østfold 
i 1997.
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Folkehelseformålet i fylkeskommunens regnskap viser hvordan fylkeskommu-
nens beløp er disponert. Fordelingen framgår av tabell 4.1.

Tabell 4.1. Fylkeskommunens regnskap for Folkehelseprosjektet pr.
hovedpost for perioden 1996-99

Art Tekst Sum
0 Lønn og sosiale utgifter 2 113 162

10 Utst., mask., transp.midl. og vedl.h. 652 422
20 Andre driftsutgifter 3 722 391
30 Overføringsutgifter 8 451 341
50 Finansieringstransaksjoner 69 956

Sum utgifter 15 009 272

60 Salgs- og leieinntekter 372 080
70 Overføringsinntekter 6 589 795
90 Finansieringsinntekter 2 030 844

Sum inntekter 8 992 719
Netto driftsutgifter 6 016 553

Samleoversikten har tatt utgangspunkt i revisorattesterte regnskap for prosjekt-
årene 1996 - 1999. Folkehelseprosjektet har hvert år levert regnskaper som har
gått i balanse. Det fylkeskommunale tilskuddet i perioden 1996 – 1999 har vært
på ca. 10,5 millioner kroner. I tillegg har prosjektlederen vært utlånt fra helse- og
sosialavdelingen. Hans lønn er ikke belastet folkehelseregnskapet.

Regnskapet er ført på forskjellige måter i prosjektperioden. (I 1996 og 1997 
inngikk regnskapet i helse- og sosialavdelingens regnskap, mens det fra 1998
ble ført på eget formål). Dette har medført at 4,5 millioner av det fylkeskommu-
nale tilskuddet ikke er synliggjort som netto driftstugifter, men derimot innunder
regnskapets inntektsside. 2,5 millioner er ført under post 70, overførings-
inntekter. To millioner er ført under hovedpost 90, finansieringsinntekter.

Hovedpost 30 i regnskapet viser at prosjektet har overført ca. kr. 8 450 000 til
samarbeidspartnere. I prosjektperioden er det gitt støtte til kommunene Våler 
(2 460 000), Sarpsborg (2 460 000), Spydeberg (2 460 000), Halden 
(150 000) og Rakkestad (150 000). Til sammen utgjør denne støtten kr. 7 680
000,-. I tillegg er det bevilget ca. kr. 1 070 000 i støtte til andre samarbeids-
partnere.

Av inntekter har prosjektet mottatt støtte fra Sosial- og helsedepartementet på
kr. 2 375 000. Dette er ført under hovedpost 70. Det samme er støtte fra
Miljøverndepartementet på  kr. 150 000, samt  refusjoner fra INTERREG på 
kr. 750 000.

I forbindelse med høringen til folkehelseprogrammet "Livets Kvalitet" skrev
Spydeberg kommune bl.a.: " Kommunene har stilt med sine ressurser i arbeids-
grupper som innsats, brøker av stillinger er avsatt til formålet, staten har bidratt,
forsikringsselskap har sponset, INTERREG-ordninger er tatt i bruk og medlem-
mer i frivillige lag og foreninger har bidratt. Erfaring viser at når fylkeskommunen
stilte opp med midler for å drive "Folkehelseprosjektet", så klarte samarbeids-
partene å skaffe til veie tilsvarende ressurser".
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5. aktiviteter



Hensikten med dette kapitlet er å redegjøre for gjennomføringen gjennom en
beskrivelse av hovedaktiviteter. Kapitlet beskriver aktiviteter knyttet til prosjekt-
sekretariatet, pilotkommunene og pilotprosjektene.

Sekretariatet
Arbeidet har særlig rettet seg mot å:
1. Fremskaffe og gjøre kjent faktagrunnlag om helsetilstanden og årsaks-

sammenhenger mellom helse, sykdom og ulike faktorer i samfunnet og hos 
den enkelte. Det har medført bl.a. gjennomføring og oppfølging av Østfold 
Helseprofil, utvikling av Østfold Skaderegister og INTERREG-prosjektet 
"Helsedata over grensen".

2. Utvikle, gjennomføre og evaluere metoder og tiltak som kan brukes i helse- 
og sosialtjenesten og i andre sektorer for å bedre folkehelsen. Prosjekt-
beskrivelser ble laget for pilotprosjektene "Aktiv Dialog", "Sunt Innemiljø", 
"Fiin Gammel". 

3. Heve kompetansen om "det nye folkehelsearbeidet" der helse, miljø og 
kultur ses i sammenheng. I samarbeid med Hälsohögskolan Väst 
i Vänersborg og Høgskolen i Østfold ble videreutdanningen "Ja, vi kan" 
etablert. I prosjektperioden ble det opparbeidet en bred kontaktflate for å dra
nytte av hverandres erfaringer samt finne løsninger på utfordringer vi står 
ovenfor i hverdagen. AER’s program "Safety Across Europe", WHO-nett-
verket "Trygge lokalsamfunn" og Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner
har vært viktige møteplasser for erfaringsutveksling.

4. Opprette erfaringsbank og gi faglig bistand i prosjektarbeidet. Egne 
rapporter og nyhetsbrev ble gitt ut. Kontaktgrupper ble opprettet, temadager
og konferanser ble holdt.

Hovedaktivitetene for sekretariatet kan oppsummeres slik:

Struktur
Det ble holdt 21 styremøter og behandlet 130 saker. Prosjektteamet har hatt 
jevnlig kontakt, det samme har kontaktgruppene for pilotprosjektene. Leder av 
styringsgruppen har deltatt i Samhandlingsforum og har rapportert jevnlig om 
framdriften i til koordineringsgruppen. Sekretariatet har fulgt opp alle prosjekt-
aktivitetene løpende og har rapportert om fremdriften til helse- og sosialkomiteen og
fylkestinget.

Informasjon
Det ble gitt ut 6 nyhetsbrev. Jevnlige pressemeldinger ble sendt ut. Vi har fått 
bred mediaomtale lokalt, men også nasjonalt. Prosjektet ble presentert 
på konferanser om folkehelse i Norge, Sverige og Island. Vi har fått bred 
omtale i NOU 18:1998 “Det er bruk for alle”  (folkehelseutredningen). Erfaringer
er gitt ut i egen rapportserie. Interessen for vårt arbeid har vært økende og 
sekretariatet har fått mange forespørsler om informasjon og samarbeid fra inn- 
og utland.

Kompetanse
Det ble gjennomført 12 temadager innenfor prosjektets målområder. Det 
ble holdt to felles grensetreff om miljø og folkehelse som til sammen samlet 250
deltagere. Videreutdanningen i samarbeid med Høgskolen i Østfold og
Hälsohögskolan Väst i Vänersborg er gjennomført som et INTERREG 
prosjekt. Utdanningen ga 10 vekttall og 18 studenter har gjennomført 
undervisningen. 
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Norgesprofilen var en selvopplevd
helse- og miljøundersøkelse som ble
gjennomført i 15 kommuner i Norge.
Undersøkelsen ble utført i samarbeid
med "Norsk nettverk av helse- og 
miljøkommuner", Statens institutt for
folkehelse og Norsk Gallup. Opplegget
bygget på erfaringene som ble gjort 
i arbeidet med Østfold Helseprofil.
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INTERREG-prosjektet "Helse i grense-
regionen" sammenlignet helsetilstan-
den mellom befolkningen i Østfold,
Bohuslän og Dalsland og munnet ut i
denne rapporten.



Prosjekter
Arbeidet med Østfold Helseprofil og Østfold Skaderegister har stått i fokus.
Legevakten i Halden har tatt systemet i bruk og kommunen har brukt skade-
dataene aktivt i sitt forebyggende arbeid. I samarbeid med Bohuslän og Dalsland,
har sekretariatet laget en felles rapport om likheter og ulikheter i helsetilstanden
i vår grenseregion. Dette var et INTERRREG prosjekt. Sekretariatet har også
deltatt i forberedelsene av et EU-prosjekt om helse- og miljøovervåking. Det er
et ledd i gjennomføringen av handlingsplanen for “Safety Across Europe”. Som
prosjektleder for pilotprosjektene, har sekretariatet vært ansvarlige for opp-
følgingen av disse. For “Aktiv Dialog” ble det utarbeidet en arbeidsmiljøprofil.

Nettverk
Sekretariatet har deltatt i folkehelsekomiteen i Helseregion Sør. Prosjektet  har
samarbeidet med Statens institutt for folkehelse om “Trygge lokalsamfunn”,
Østfold Skaderegister og Østfold Helseprofil. Arbeidet med “Helsefremmende
Sykehus” ble startet opp av prosjektet, men senere overført til helse- og sosial-
avdelingen og Sykehuset Østfold. I samarbeid med Norsk nettverk av helse- og
miljøkommuner, har sekretariatet deltatt i forberedelsene og gjennomføringen av
"Norgesprofilen". Dette er en befolkningsundersøkelse om helsetilstand og mil-
jøforhold i nettverkets medlemskommuner. Sekretariatet har deltatt i arbeids-
gruppen for folkehelse i AER’s komité B (Assembly of European Regions).
Øvrige eksterne samarbeidspartnere har vært bl.a. Sosial- og helsedepartemen-
tet, Miljøverndepartementet, KS sentralt samt SOHO.

Prosjektstøtte
Følgende prosjekter har vært behandlet og gitt støtte i prosjektperioden:

Generell forebygging:
1. Rakkestad - en trygg kommune
Rakkestad har arbeidet systematisk for å bli medlem av WHO-nettverket “Trygge
lokalsamfunn”  i 1999. Utgangspunktet for satsningen var “Sammen om Det
Sunne Østfold” og egen kommuneplan. Arbeidet ble gjennomført trinnvis etter
metoden som er anvist i “Sammen om Det Sunne Østfold”.

2. Halden - en trygg kommune
Det ble utarbeidet et skadeforebyggende program for Halden kommune. I første
omgang ble det satset på barn og eldre, men på sikt skulle programmet 
omfatte alle aldersgrupper. Når det gjaldt barn, var det ulykker i hjemmet og 
nærmiljøet som ble prioritert. Blant eldrebefolkningen var det forebygging av 
fallulykker som ble prioritert. Det var en prioritert oppgave å etablere skade-
registrering på lokalt nivå. Satsningen falt innunder formålet for folkehelsearbei-
det i fylkesplanen "Sammen om Det Sunne Østfold".

3. "Sunt Samliv"
I samarbeid med Nasjonalforeningen ble prosjektet “Sunt Samliv” gjennomført.
Kirken og Humanetisk forbund var  medarrangører. Gjennom formidling av kunn-
skap og dialog med deltagerne har formålet vært å bidra til en bevisstgjøring og
styrking av parforholdet og den enkeltes utvikling.

4. Utarbeidelsen av folkehelseprogrammet "Livets Kvalitet"
Prosjektet har hatt ansvaret for å utarbeide forslaget til videreføringen av 
folkehelsearbeidet. Forslaget er kalt "Livets Kvalitet" og er en del av fylkes-
planen "Østfold 2000+".
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Østfold Helseprofil var en selvopplevd
helseundersøkelse som ble gjennom-
ført i Våler, Spydeberg og Sarpsborg.
Den ga nødvendig kunnskap om helse-
tilstanden til befolkningen.

Rapporten “Hälsa i grensregion” viste
at røyking var et langt større folkehelse-
problem i Østfold enn i Fyrbodal.

Rökvanor i Östfold resp Fyrbodal.



5. "Trygge landskap"
Prosjektet har samarbeidet med Västra Götalandsregionen om et opplegg for at
fem kommuner på norsk side og syv på svensk side kan  bli godkjente som "Safe
Communities" av WHO. Opplegget er ment å gjennomføres som et INTERREG
III-prosjekt.

Temaområder:

6. Astma, allergi og inneklimasykdommer i Våler
Prosjektet tok sikte på å kartlegge kvaliteten på inneklimaet i alle kommunens 
barnehager og skoler. Videre ble det lagt opp til å kartlegge forekomsten av astma/
allergiplager blant barn og unge i kommunen. På grunnlag av datamateriale som
ble samlet inn, ble det iverksatt tiltak som både rettet seg mot å forebygge fore-
komsten samt å bedre livskvaliteten for de som allerede var rammet av slike plager.

7. Reduksjon av belastningslidelser i Våler
Gjennom en kartlegging ble årsaker til belastningslidelser og sykefravær identifi-
sert. Dette gjaldt både årsaker i arbeidsmiljøet (fysiske og organisatoriske) og indi-
viduelt hos den enkelte. Metodisk ble det lagt opp til gode registreringsrutiner samt
innarbeiding av temaet i aktuelle fora i kommunen (AMU, attføringsutvalg, leder-
team). Gjennom en aktiv dialog mellom ansatte, ledere og tillitsvalgte ble det iverk-
satt konkrete tiltak for å redusere belastningslidelsene / sykefraværet. Prosjektet
ble gjennomført i samarbeid med “Arbeidslivstjenesten” og trygdekontoret.

8. Fallulykker i hjemmet blant eldre i Våler
Prosjektet ble gjennomført ved at det ble foretatt en kartlegging av de eldres 
situasjon. Kartleggingen rettet særlig fokus på risikofaktorer i hjemme- 

WHOs collaborating centre besøkte Østfold i 1997. Fra venstre ser vi Johan Weydahl
(leder av sekretariatet for trygge lokalsamfunn i Norge), fylkesrådmann Harald Horne, 
fylkeshelsesjef Hans Olav Instefjord, prosjektleder Arvid Wangberg, professor Leif
Svanström (WHOs Collaborating Centre), Kai Arne Wallin (prosjektkoordinator i
Folkehelseprosjektet), Moa Sundström (WHOs Collaborating Centre) og Terje Blomberg
(leder av helse- og sosialkomiteen i Østfold).

32

A
k

ti
v

it
e

te
r



og institusjonsmiljøet. Videre ble det lagt opp til å foreta en kartlegging av 
registrerte fallulykker. Tiltaksdelen rettet seg mot kompetanseoppbygging, 
nødvendige endringer i bomiljøet og opplysnings / opplæringstiltak rettet mot
aktuelle målgrupper.

9. Inneklima i skoler og barnehager i Sarpsborg
Prosjektet gjaldt målgruppene elever / barnehagebarn (m/foresatte) og ansatte
i skoler og barnehager.
Prosjektet var femdelt: 
1. Kartlegging. 
2. Etterprøvingsopplegg. 
3. Tiltaksplan. 
4. Detaljplanlegging. 
5. Løpende målinger og etterprøvinger.

10. Belastningslidelser i Sarpsborg kommune
Prosjektet gjaldt alle ansatte i pleiedelen på de tre store sykehjemmene 
i kommunen - Sarpsborg, Haugvold og Tingvoldheimen.  I en aktiv dialog med
alle berørte parter skulle årsaker identifiseres og tiltak iverksettes. Prosjektet må
ses i sammenheng med tilsvarende prosjekter i Våler og Spydeberg.

11. Fallulykker i hjemmet blant eldre i Sarpsborg
Prosjektet gjaldt målgruppa “hjemmeværende eldre over 65 år” med familie - både
de som har et kommunalt omsorgstilbud og de uten. Prosjektet ble begrenset til
byområdet Borgen. Prosjektet ble knyttet opp til nærmiljøprosjektet for Borgen
som var en del av oppfølgingen av fylkesplanen "MONA" for perioden 1992-95.

12. Inneklima i skoler og barnehager i Spydeberg
Prosjektet tok sikte på å fullføre en kartlegging og komme med forbedringstiltak
overfor barnehager og skoler. I dette lå også å se på opplæringsmuligheter, rutiner
for godkjenningsprosedyrer og sikre gjennomføring av internkontroll overfor dette
området. Arbeidsformen var tverrsektoriell med representanter fra berørte parter.

13. Lev i sammen i Spydeberg
Hensikten var å utvikle et tverretatlig forebyggende oppvekst- og samlivsmiljø
blant ungdom i samarbeid med foreldre og voksne (ildsjeler) i nærmiljøet.
Målgruppen var alle unge i 9. klassetrinn og målene var bl.a. å forebygge 
rusmisbruk, uønsket svangerskap og en negativ sosial utvikling hos ungdom.

14. Belastningslidelser i Spydeberg
Prosjektet gjaldt i første omgang alle ansatte i pleie- og omsorgstjenesten. Det
ble tilstrebet en god informasjonsflyt i organisasjonen og utviklet rutiner og
møteplasser for god dialog i hele tjenesteorganisasjonen. Arbeidsformen var
tverrsektoriell med deltakelse fra alle berørte parter.

15. Fallulykker i hjemmet blant eldre i Spydeberg
Prosjektet skulle analysere data fra en intervju-undersøkelse som hadde kartlagt
risikosteder hos eldre i og omkring hjemmet og i nærmiljøet. Analysen skulle så
danne grunnlaget for valg av metode og strategi ved en intervenering.

16. "Føre Var"
Det ble gitt et bidrag til RUS-NETT stiftelsen for å utarbeide en prosjektbeskri-
velse som grunnlag for et prosjekt for barn av rusmisbrukere. Prosjektet har fått
navnet "Føre Var" og var et samarbeid mellom Sarpsborg kommune, Østfold 
fylkeskommune ved "Folkehelseprosjektet" og RUS-NETT stiftelsen.
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Det ble gjennomført en kursrekke over
fire dager som fokuserte på teori og
praksis i "Det nye folkehelsearbeidet".
Dette var et ledd i kompetanseutvik-
lingen av prosjektdeltagerne.



Kompetanse:

17. Astma- allerginettverk
Prosjektet skulle utprøve et tverrfaglig nettverk, en registrerings- og informasjons-
base ved barneavdelingen, ØSS. Nettverket skulle ha forgreininger 
ned til lokalt nivå og skulle nå ut til målgruppen gjennom etablerte etater/ 
miljøer i prosjektkommunene. I første omgang var målgruppen barn under skole-
alder (0 - 6 år).

18. Undervisning i astma, allergi og inneklimaspørsmål
Prosjektet utviklet og gjennomførte en kurspakke for personell i kommunenes
helse,- skole / oppvekst og tekniske etater, ansatte i skoler og barnehager, 
foreldre, frivillige organisasjoner, primær- og spesialisthelsetjenesten.

19. Grunnkurset "Ja, vi kan"
30 deltagere fullførte dette kurset som gikk over fire dager og fokuserte på teori
og praksis for "Det nye folkehelsearbeidet". Kurset ble vurdert som meget 
nyttig av deltagerne. 

20. Gjennomføringen av videreutdanningen "Ja, vi kan!"
I samarbeid med Hälsohögskolan Väst og Høgskolen i Østfold, ble det startet
opp en videreutdanning i folkehelsearbeid som så helse, miljø og kultur 
i sammenheng. Første kullet ble uteksaminert i januar 2000. 

Nettverk:

21. Trygghet og sikkerhet for alle i Norden
27 - 29. august 1997 var Østfold vertskap for den 2. nordiske konferansen om 
skadeforebygging. Den samlet ca 300 deltakere fra alle de nordiske landene.
Konferansen var en del av WHO-programmet “Safe Communities” der vekten er
lagt på å skape trygge lokalsamfunn gjennom et aktiv skade- og ulykkes-
forebyggende arbeid i vid forstand.

22.Trygge lokalsamfunn
I samarbeid med fylkeslegen, ble det holdt en to-dagers samling for kommuner
som er interesserte i å arbeide etter dette WHO-konseptet. Samlingen var godt
besøkt og var en oppfølging av den nordiske konferansen som ble holdt høsten-
97 om samme tema.

23. Miljö och Folkhälsoforum
Vi deltok aktivt i gjennomføringen av en felles temadag om “det nye folkhälso-
arbetet” med kommunene i Nordre Bohuslän og Dalsland. Siktemålet var å koble
sammen kommuner som ville gjennomføre forebyggingsprosjekter gjennom
INTERREG.

24. Safety Across Europe
Gjennom deltagelse i “Asembly of European Regions” har vi deltatt i utarbei-
delsen av europaprogrammet “Safety Across Europe” basert på kriteriene til
“Safe Communities” og innpasset i EU’s folkehelseprogram.

25. Norsk nettverk av helse og miljøkommuner
Østfold fylkeskommune er eneste fylkeskommune i dette nettverket. Prosjektet
har deltatt i nettverket på vegne av fylkeskommunen.
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SKADERAPPORTEN – Folkehelseprosjektet

Informasjon om skaderegistrering ved legevakten i Halden, juli 2000 – september 2000

Skadested

Det var registrert 241 skader ved henvendelse til legevakten i Halden for perioden fra og med juli 2000 til
og med september 2000. 68 prosent av registrerte skader var blant menn og 32 prosent var blant kvinner.

Tabell 1: Skadested
Skadested Totalt Andel Totalt Andel Totalt Andel

Totalt Kvinner Kvinner Menn Menn
Industri/bedrift 12 5,6 0 0 12 8,5
Landbruk 8 3,7 1 1,5 6 4,3
Butikk/restaurant 7 3,2 5 7,6 2 1,4
Barnehage/lekeplass 2 0,9 0 0 2 1,4
Skole, skolegård 4 1,9 3 4,5 1 0,7
Alders- og sykehjem 2 0,9 1 1,5 1 0,7
Sykehus 0 0,0 0 0 0 0,0
Sportsanlegg/gymnastikksal 18 8,3 4 6,1 13 9,2
Fritidsområde, park 33 15,3 14 21,2 17 12,1
Friluft, hav, sjø, vann 24 11,1 4 6,1 20 14,2
Båt 3 1,4 1 1,5 2 1,4
I hjemmet 49 22,7 18 27,3 29 20,6
Annet 54 25,0 15 22,7 36 25,5
Sum 216 100,0 66 100 141 100,0

Skadestedet ”i hjemmet” var fortsatt det hyppigste registrerte skadestedet, noe som gjaldt både for kvinner
og menn samlet og når en så på kvinner og menn uavhengig av hverandre. Imidlertid hadde andel skader i
hjemmet blitt noe redusert sammenliknet med andelen for hele 1999; fra 28 prosent til ca. 23 prosent.
Sammenliknet en tidsrommet juli – september 2000 med tidsrommet juli – september 1999 var andel
skader i hjemmet på samme nivå.

INTERREG-prosjektet "Ja, vi kan"
videreutdannet personer fra Norge og
Sverige i "Det nye folkehelsearbeidet".
Både politikere, frivillige organisasjoner
og offentlige ansatte deltok.

Jørn Claudius fra Statens Vegvesen ori-
enterer om trafikksikkerhetsarbeidet 
i Østfold på den nordiske konferansen
"Trygghet og sikkerhet for alle i
Norden". Konferansen ble arrangert av
blant annet Folkehelseprosjektet 
i 1997, og satte trygge lokalsamfunn på
dagsorden.

Gjennom "Østfold Skaderegister" ble det
registrert skader og ulykker på legevakter
i fylket. I forbindelse med registreringen,
ble det gitt jevnlige tilbakemeldinger til
kommunene på skadeforløpet.



Helse og miljøovervåking:

26. Spørreundersøkelse om egen helsetilstand. Østfold Helseprofil
Hensikten var å beskrive helseprofilen til befolkningen i Våler, Spydeberg 
og Sarpsborg. Datainnsamlingen skjedde ved et postsendt spørreskjema for
selvutfylling med muligheter for en purring til respondenter som ikke svarte. 
Det var en tverrsnittundersøkelse basert på et randomisert utvalg av befolkningen
i alderen 15 – 79 år. Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med Statens
institutt for folkehelse og Norsk Gallup.

27. Østfold Skaderegister
Det ble utarbeidet et opplegg for skaderegistrering og rapportering knyttet til alle
legevaktene og Sykehuset Østfold basert på moderne IT-teknologi.

28. Akuttmedisinsk monitor for Østfold. 
Prosjektet inngikk som en del i forbedringen av dataregistreringen i Østfold.
Hensikten var å måle kvaliteten på ulike deler av den akuttmedisinske behand-
lingskjeden ved å systematisk registrere og følge opp alle pasienter som får 
hjertestans utenfor sykehus etter “Ulstein-malen”. Det er et internasjonalt 
akseptert formular som felles standard for rapportering av hjertestanstilfeller 
i alle typer ambulansesystemer.

29. Infeksjonsregistrering Moss sykehus. 
Prosjektet dreide seg om registrering av sykehusrelaterte infeksjoner. I første
omgang konsentrerte man seg om postoperative infeksjoner. Registreringen
skulle omfatte en periode etter utskrivning fra sykehuset. Den skulle i første
omgang omfatte alle operative inngrep ved Moss sykehus på inneliggende 
pasienter, - ca 2000 - 2500 pasienter per år.

30. Etablering av skaderegistrering ved Moss sykehus. 
Prosjektet skulle registrere alle skader og ulykker som kom til mottakelse og
legevakt i opptaksområdet. Det var meningen at dette arbeidet skulle omfatte
hele fylket. Data ble registrert i manuelle skjemaer som ble lest inn automatisk 
i en database ved hjelp av egnet EDB- utstyr og programvare. 

31. Skaderegistrering ved legevakten i Halden
Som første legevakt i Østfold ble denne knyttet til Østfold Skaderegister.

32. ODA - IT-system for objektorientert dataanalyse
Som et ledd i etableringen av Østfold skaderegister har prosjektet prøvd ut et
system for optisk lesning av skjemaer med godt resultat. Lønnskostnadene for
denne type arbeid ble redusert,  datakvaliteten bedret og registreringstiden er en
brøkdel av tiden i forhold til manuell registrering.

33. Skadejournal
Denne ble utviklet i samarbeid med Statens institutt for folkehelse og er 
tilpasset norsk, nordisk og internasjonal standard. Gjennom en enkel avkryssing
får man opplysninger om skader og ulykker knyttet til arbeid, trafikk, hjem, 
skole og fritid. Dataene er lokalbaserte og målet var at kommunene skulle få
månedlig tilbakemelding om skadeomfang og årsaker.

34. Helsedata over grensen
Dette var et INTERREG prosjekt der man så på likheter og ulikheter i helse-
tilstanden i Fyrbodal (Dalsland, Bohuslän, Fyrestad) og Østfold.
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I forbindelse med “Østfold skaderegister”
fylte pasientene selv ut dette skjemaet,
som siden ble skannet inn.

Folkehelseprosjektets pilotprosjekt
"Sunt Innemiljø" lykkes med å få opp-
rettet en stilling som astma- og allergi-
konsulent på Sykehuset Østfold.



,

Sarpsborg

35. Hemas
Basert på prosjekterfaringene, har sekretariatet ledet utarbeidelsen av en 
søknad om EU-støtte til et prosjekt som prøver ut vår metode for helse- 
og miljøovervåking. Det er et samarbeid med 7 andre regioner i Europa om 
opplegget som er en del av AER´s satsning "Safety Across Europe".

36. Norgesprofilen
I samarbeid med Norsk nettverk av helse og miljøkommuner, var vi engasjert 
i gjennomføringen av Norgesprofilen som er en befolkningsundersøkelse om
helsetilstand og miljøforhold i nettverkskommunene. Norgesprofilen ble 
bl.a. laget med bakgrunn i erfaringene fra Østfold Helseprofil.

Evaluering:

37. Gjennomføring av arbeidsmiljøprofilen i "Aktiv Dialog"
Prosjektet har utviklet et spørreskjema om arbeidsmiljøet og har gjennomført en
spørreundersøkelse som utgangspunkt for handlingsplanene i "Aktiv Dialog".

38. Evalueringskriterier
Det ble utarbeidet en mal for sluttrapporteringen, der hensikten var å lære av de
erfaringene som ble gjort .

39. Kvalitetssikring av skadedata
Det ble laget et opplegg for kvalitetssikring av skadedata som vil være klar for
utprøving i år 2000.

Sarpsborg 

Sarpsborg kommune vedtok høsten 1995 å delta i "Folkehelseprosjektet." 
1996 ble hovedsakelig brukt til å etablere den lokale prosjektorganisasjonen. 
Det ble vektlagt at prosjektet måtte få en god forankring i kommunens 
ledelse. Rådmannens ledergruppe ble derfor styringsgruppe for prosjektet som
administrativt ble tilknyttet plan- og utviklingsseksjonen med prosjektkoordinator 
i 1/2 stilling.

I 1997 ble folkehelskomiteen etablert sammen med lokale prosjektgrupper for
pilotprosjektene. Pilotprosjektene kom i gang høsten 1997.

1998 og 1999 har vært år med betydelig aktivitet i pilotprosjektene. Disse har i
stor grad blitt gjennomført i tråd med vedtatte handlingsplaner. Imidlertid sluttet
prosjektlederen for "Aktiv Dialog" høsten 98. Det har redusert mulighetene for å
yte tilstrekkelig innsats i prosjektet og få gjennomført tiltakene i handlingsplanen.  

Aktiv Dialog
Prosjektet omfattet ansatte i pleien, vaskeri, kjøkken samt renhold ved Sarpsborg
sykehjem, Tingvoll sykehjem og Haugvoll sykehjem. Omlag 455 ansatte deltok.
Prosjektet har vært organisert med prosjektleder (halv stilling) og en prosjektgrup-
pe med bred representasjon. Styringsgruppe har vært rådmannens ledergruppe.

Aktiviteter i forhold til hovedmål

Fokusere på arbeidsmiljøet
• Spørreundersøkelse om helsetilstand og arbeidsmiljø.
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Folkehelseprosjektets sekretariat var
lokalisert til Fylkeshuset i Sarpsborg



Skape engasjement
• Gitt tilskudd til fottøy som minsker belastning på ryggen. 
• Møteplass for sykemeldte. 

Gi opplæring
• Internundervisning i personalmøter.
• Kurs om psykososialt arbeidsmiljø for avdelings- og driftsledere. 
• Lagt informasjon ut på infotjener/kommunens hjemmeside på internett.
• Info-tavle på hver avdeling kun for HMS-stoff.
• Kurs i forflytningsteknikk: avdelingsleder samt to nøkkelpersoner ved hver 

sengepost. Disse har igjen hatt ansvar for internopplæring. 
• Forflytningsteknikk/arbeidsmetodikk tilpasset kjøkken, renhold og vaskeri.
• Informasjon om viktigheten av god kontakt mellom den sykemeldte og 

arbeidsplassen.
• Informasjon/opplæring omkring bruk av aktiv sykemelding.
• Opplæring av ledere og verneombud i arbeidet med belastningsfeller.

Lage konkrete mål og handlingsplaner
• Handlingsplan er laget etter spørreundersøkelsen.
• Arbeidsmiljøet skal inngå som et  prioritert område i sykehjemmets virksomhetsplan.

Samarbeide om løsninger
• Tilrettelagt trim/aktivitet for ansatte som ikke har trimmet på noen år
• Fremmet og fått vedtatt sak om en mer fleksibel bruk av egenmeldinger. 

Prøveordning fra 1/1-99. 
• Etablert lokal HMS-gruppe ved hver av de tre sykehjemmene. 

Evaluere innsatsen
• Framdriften er redegjort for i årsrapportene for Folkehelseprosjektet.

Kommentar
Som aktivitetsoversikten viser, har man i prosjektet arbeidet mye med å fokusere
på arbeidsmiljøet, gi opplæring og samarbeide om løsningene. Det er ikke 
utviklet noe opplegg som kan vise om belastningslidelsene og sykefraværet 
er blitt redusert som følge av tiltakene i prosjektet. Ansvaret for å forebygge
belastningslidelser må være en naturlig del av ansvaret for utøvelse av HMS/
internkontrollarbeidet – både på virksomhets-, mellom- og sektorledernivå. Man
arbeider med holdnings- og atferdsendringer. Man må derfor være innstilt på at
det vil ta tid før arbeidet med forebygging av belastningslidelser fungerer fullt ut
tilfredstillende. Aktiv Dialog er ennå ikke avsluttet grunnet skifte av prosjektleder.
Sluttevaluering er derfor ikke foretatt ennå.

Sunt Innemiljø
Prosjektet i Sarpsborg kommune har vært enkelt organisert med prosjektleder
(halv stilling) og en tverrfaglig prosjektgruppe supplert med representanter for
interesseorganisasjoner.  Styringsgruppe har vært rådmannens ledergruppe.
Prosjektet har vært meget omfattende i det man har dekket alle barnehager
(kommunale og private) og grunnskoler i Sarpsborg.

Aktiviteter i forhold til hovedmål

Kartlegge problemene
• En fullstendig kartlegging er foretatt av innemiljøet i skolene og barnehagene

i form av målinger.
• Omfanget av problemene som dårlig innemiljø forårsaker, er forsøkt kartlagt 

gjennom spørreundersøkelsen "Helse og trivsel i skolen".
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Sunt innemiljø var et av folkehelsepro-
sjektets pilotprosjekter.

Pilotprosjektet Aktiv Dialog arbeidet for
å redusere belastningslidelser i nakke,
skuldre og armer



• Kartlegging etter "Kvalifisert skjønn metoden"(ved hjelp av egne sanser; syn, 
lukt osv.)

• Avklart behovet for bygging av ventilasjonsanlegg i skoler og barnehager.

Fokusere på innemiljøet
• Nært samarbeid med helseavdelingen vedrørende gjennomføring av 

"Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler".

Lage konkrete mål og samhandlingsplaner
• Lokal handlingsplan ble utarbeidet.

Gi opplæring og informere
• Opplæring i kartlegging / tiltaksstrategien "Aktiv Meis". Tilbud til alle skolene.
• Opplæring i "renholder-rollen".
• Informert om resultatene fra prosjektet.
• Informasjonsfolder gitt ut til bruk i barnehagene.

Samarbeide om løsningene
• Endring av rutiner i forhold til lufting, renhold, klær og skotøy.
• Dialog med rektorer og styrere om iverksetting av tiltak
• Installert støvrensere i to skoler der elever er sterkt plaget av astma og allergi.
• Montering av skohyller i forbindelse med at elevene skal la utesko stå i gangen.
• Anskaffelse av CO2-målere.
• Tiltak i forhold til teknisk personell er iverksatt.

Evaluere innsatsen
• Statusrapporter utarbeidet i 1997, 1998 og 1999.
• Egen sluttrapport laget i 1999.

Kommentar
I løpet av prosjektperioden på snaut tre år, mener den lokale prosjektlederen at
inneklima har kommet på dagsorden for alvor i Sarpsborg kommune som i de
fleste andre kommuner i Norge.

Søkelyset har vært særlig rettet mot to hovedforhold:
• behovet for å prioritere bygging av virkningsfulle ventilasjonsanlegg.
• å få skolene/barnehagene/ elevene/ lærerne/ eiendomsforvaltningen selv 

til å bli opptatt av å gjøre inneklimaforholdene bedre ved å utvikle en 
rekke tiltak som går på lufting, renhold, vedlikehold, bruk av fottøy, kunn-
skaper osv.

Kostnadene ved å bygge ventilasjonsanlegg er så store at det nødvendigvis må
ta tid før investeringsbehovet er dekket. I den andre tiltaksgruppen – opplæring,
lufting, renhold, vedlikehold osv. – er det gjennomført en rekke tiltak, med godt
resultat. Man har fått etablert et godt tverrsektorielt samarbeid som har særlig
betydning i forbindelse med helseavdelingens arbeid etter "Forskrift om miljø-
rettet helsevern i barnehager og skoler". I tillegg har forståelsen for temaet økt i
det administrative og det politiske miljøet i kommunen.

Fiin Gammel
I Sarpsborg har prosjektet blitt gjennomført i bydelen Borgen/Navestad med ca.
3.500 innbyggere, som tilsvarer hjemmesykepleiesonen Borgen/Navestad.
Området har ca. 480 hjemmeværende eldre over 70 år.  Prosjektet har vært
organisert med prosjektleder (halv stilling) og en tverrfaglig prosjektgruppe
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Pilotprosjektet Fiin Gammel ble
gjennomført i Våler, Sarpsborg og
Spydeberg. Hensikten var å forebygge
fallulykker blant eldre.



supplert med representanter for foreningslivet.  Styringsgruppe har vært 
rådmannens ledergruppe. I år 2000 engasjerte kommunen prosjektlederen for
"Fiin Gammel" i ytterligere 4 måneder for å gjennomføre et informasjonsopplegg 
vedrørende forebygging av fallulykker i forhold til eldre-målgruppen i hele 
kommunen. Informasjonen ble rettet mot foreningslivet og ansatte i pleie og
omsorgstjenesten.

Aktiviteter i forhold til hovedmål

Øke kompetansen i kommunene om forebygging av fallulykker blant eldre 
i hjemmet
• Informasjon/opplæring gitt til ansatte i sone Borgen / Navestad.
• Informasjon/opplæring gitt til ulike lag og foreninger.

Legge forholdene til rette for nødvendige endringer i bomiljøet
• Kontakt med eiendomsforvaltningen ble opprettet for å redusere skadefeller  

i kommunale trygdeboliger på Borgen / Navestad.
• Gjennomført kartlegging av skadefeller i hjemmet etter sjekkliste for alle over 

70 år på Borgen / Navestad. Frivillig deltakelse. 231 av 474 deltok.

Mobilisere nærmiljøene til innsats
• Innslag i media; flere oppslag om forebygging av fallulykker.

Lage mål og samhandlingsplaner
• Egen handlingsplan laget for prosjektperioden.

Samarbeide om løsningene
• Samarbeidet med Frivillighetssentralen om skadeforebyggende- og trivsels-

tiltak både i forhold til eldre på Borgen / Navestad og eldre i andre deler av 
kommunen.

• Utkjørt strøsand i bøtter til hjemmeboende eldre på Borgen / Navestad.

Dokumentere omfang og resultater
• Tilgjengelig pasientstatistikk samlet inn om lårhalsbrudd og andre skader.
• Framdriften dokumentert i årsrapportene.
• Egen sluttrapport laget.

Kommentar
Det er verd å merke seg at en stikkprøveundersøkelse blant dem som deltok 
i kartleggingen av skadefeller i hjemmet (231 stk), viser en meget positiv 
holdning fra de eldres side samtidig som materialet kan tyde på at de eldre 
har dratt lærdom av gjennomgangen. Med andre ord ser det ut til at hjemme-
besøk er et meget virkningsfullt forebyggende tiltak. Ulempen er at de direkte
kostnadene er betydelige. Det er viktig å synliggjøre og hvis mulig dokumentere
at forebyggende tiltak virker. Samtidig vil data som viser status og utvikling være
med på å bevisstgjøre offentlige virksomheter, organisasjoner m.fl. om 
betydningen av helsefremmende / skadeforebyggende arbeid. Derfor er det 
viktig å kunne følge opp utviklingen via statistiske data. Her står driften av
Østfold Skaderegister sentralt, men skaderegisteret er ennå ikke opprettet ved
Sarpsborg legevakt.

Skal man lykkes, må det til et bredt tverrsektorielt samarbeid, også i forhold til
foreningslivet, næringslivet og nærmiljøet, og de eldre selv må stå i fokus. Når det
gjelder foreningslivet har prosjektet hatt et godt samarbeid med
Sanitetsforeningen og Pensjonistforeningen. 

Prosjekt “Fiin Gammel” arbeidet for å
forebygge fallulykker blant eldre, og
Gudmund Borgen var en av 400 sar-
pinger over 70 år som fikk tildelt en
bøtte strøsand vinteren 1998. Lande
skolemusikkorps stilte opp for å kjøre ut
bøttene til de eldre. (Foto: Jarl-M.
Andersen, Sarpsborg Arbeiderblad).
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Folkehelsekomiteen

Folkehelsekomiteen i Sarpsborg besto av representanter fra foreningslivet og av
hovedutvalgslederne for helse og sosial, skole og oppvekst og kultur samt 
ordføreren.

Folkehelsekomiteen har gitt støtte til 37 prosjekter, med i alt kr. 436.000. Disse
er oppsummert tabell 5.1.

Tabell 5.1. Prosjekter som har fått støtte av folkehelsekomiteen 
i Sarpsborg

Tilskudd til Søker
1. Ungdommens helsestasjon 6 Sanitetsforeninger i Sarpsborg

2. Helsestasjon for eldre 6 Sanitetsforeninger i Sarpsborg

3. Det er mitt valg - forebygging av Samarbeidsutv. for Lions-klubbene 
psykososiale problemer i Sarpsborg, Sarpsborg kommune

4. Fritidskurs på Kruseklubben –gi Elevrådet, Foreldrerådet,
uorganisert ungdom et alternativ Gleng barne- og familiehelselag, 

Sarpsborg kommune

5. Rekruttering ungdom Norsk Motorklubb S.borg, AOF.

6. FUNI-prosjekt (Flere ungdommer Allsidig idretts- og friluftsliv
i norsk idrett) Sarpsborg Idrettsråd, Div. idretts

lag, Kirkegt. Ungdomsklubb, 
Sarpsborg kommune

7. Sandbakken Idrettsskole Skjeberg Turn, Tveter HK, Skjeberg IF, 
Tiltak for å redusere skjelett- og Tveter IL
muskelplager, koordinasjons-
Problemer og  innesitting. Hindre 
frafall fra idretten. 

8. Idrettsskole for barn Tune IL, Grålum Idrettsskole

9. Idrettsskole for barn Trøsken IL

10. Varteig Idrettskole Varteig Trimlag, Varteig IL, Varteig O-lag

11. Hornes Idrettsskole Skjeberg Turn

12. Borgen-Hafslund Idrettsskole Skjeberg Turn Skjeberg Volleyballklubb
Tveter HK

13. Navestad – Idrettsskolen Navestad IF

14. Greåker Idrettsskole Greåker IF, Tindlund IF, Yven IF, 
Greåker IB  

15. SFK/Sarpsborg Turns Idrettsskole Sarpsborg Fotballklubb 
Sarpsborg Turnforening

16. Sentrum Idrettsskole Sparta IL , SIL (Sarpsborg IL),  National,
Sarpsborg Judo, Borg Sp.klubb 

Folkehelseprosjektet i Sarpsborg støt-
tet prosjektet “Toleranse” som arbeidet
for å forebygge mobbing. Prosjektet
holdt teaterforestillinger på lokale sko-
ler. Her ble elevene involvert i å finne
løsninger på  dagligdagse problemstil-
linger der personer ble mobbet fordi de
var annerledes.
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17. Forebyggende tiltak mot rusmidler Tune Menighetsråd

18. Kurs for barnehagepersonell/ Sarpsborg astma- og allergiforening
helsepersonell 

19. Kurs for foreldre med små barn Sarpsborg astma- og allergiforening

20. Enslige mødre – nettverksbygging Sarpsborg Røde Kors

21. Mor - barn relasjonsbygging Sarpsborg Røde Kors

22. Sorggrupper for barn og ungdom Den Norske Kreftforening 
Nasjonalforeningen for folkehelse, 
Sanitetsforeningen, Frivillighets-
sentralen

23. Trafikksikkerhet, forebyggende for  Landsforeningen for nakkesleng-
ungdom skadde

24. Isolasjonsbrytning Sarpsborg lokallag av Norges blinde-
forbund

25. Videreutdanning av frivillige Kirkens SOS i Borg
medarbeidere 

26. Informatør-prosjekt Sarpsborg Astma og allergiforening

27. Nærmiljøprosjekt Sparta I.L.

28. Tindlund-prosjektet Tindlund Idrettsforening

29. Politi-kameratene – fadderordning Politiet
for  ungdom med psykososiale 
problemer

30. Prosjekt Toleranse – forebygging Politiet
av mobbing

31. Rusforebyggende titlak, Borgen videregående skole, politiet, 
foreningsliv

32. Naturlig rus-dagen Borg videregående skole, politiet, 
foreningsliv

33. Access to par 1000 (tidligere Sarpsborg kommune og
"dans mot rus") Norsk forebyggingsforum

34. Kostholds-prosjekt i skolen Sarpsborg kommune

35. Sparta Ils nærmiljøprosjekt Kruseløkka ungdomsskole og 
pedagogisk veiledningstjeneste

36. Språkstimulering i førskolealder

37. Aktiviteter ved Kruseløkka Kruseløkka ungdomsskole og
ungdomsskole pedagogisk veiledningstjeneste
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Våler

Våler
Våler kommune vedtok høsten 1996 å gå inn i Folkehelseprosjektet sammen
med Østfold fylkeskommune og Sarpsborg og Spydeberg kommune.

1996 var et år for etablering av overordnet prosjektorganisasjon og en 
god prosjektstruktur sentralt og lokalt.  Lokalt ble det vektlagt at prosjektet 
i størst mulig grad skulle integreres i den ordinære driftsorganisasjonen samt at 
prosjektet måtte få den nødvendige forankring i kommunens ledelse. På 
den bakgrunn, ble den lokale styringsgruppen for prosjektet identisk med 
kommunens ledergruppe.  Videre ble helse- og sosialsjefen utpekt til lokal 
prosjektleder.

Høsten 1996 ble det også etablert en lokal folkehelsekomite bestående av 
ordfører, leder av hovedutvalgene, opposisjonsleder i kommunestyret og frivillige
organisasjoner.

I 1997 besto aktivitetene i Folkehelseprosjektet hovedsakelig av å etablere 
prosjektgrupper og igangsette de tre hovedprosjektene. Videre ble mye aktivitet
knyttet til felles planlegging med sekretariatet i fylkeskommunen, de andre 
prosjektkommunene og øvrige instanser i forhold til å utarbeide felles prosjekt-
beskrivelser for hovedprosjektene.  Folkehelsekomiteen i Våler arbeidet aktivt
gjennom hele året.

1998 og 1999 var år med stor aktivitet i alle tre delprosjektene.  Hovedfokus var
rettet mot iverksetting av ulike tiltak innenfor de forskjellige temaområdene, samt
å få prosjektet til å gå framover i en fulldriftsfase. Delprosjektene Fiin gammel
(forebygging av fallulykker blant eldre i hjemmet) og Sunt innemiljø (inneklima i
alle skoler og barnehager) ble gjennomført i tråd med vedtatte lokale handlings-
planer.  Endring av rutiner hadde spredningseffekt for flere virksomheter i kom-
munen enn de som direkte deltok i prosjektet. 

I 1999 hadde Våler kommune tre deltakere med på videreutdanning i folkehel-
searbeid (10 vekttall). Dette tilførte kommunen betydelig kompetanse innenfor
feltet helsefremmende arbeid. Kommunestyret vedtok høsten 1999 å videreføre
folkehelsearbeidet etter prosjektavslutningen, arbeide for Trygge lokalsamfunns-
konseptet og ga tilslutning til folkehelseprogrammet "Livets kvalitet" som er en
del av fylkesplanen "Østfold 2000+".

Aktiv Dialog
Målgruppe og deltakere var ledere og ansatte i pleie- og omsorgstjenesten og
renholdstjenesten.

En grunnleggende antakelse i prosjektet var at en forutsetning for å lykkes var
å etablere en god og konstruktiv dialog mellom ledelse og ansatte.  Videre ble
det vektlagt at de ansatte selv måtte være sentrale bidragsytere i forhold til 
å peke på områder som var i behov av forbedring/utvikling på deres egen
arbeidsplass.  Det ble etablert samarbeid med arbeidslivstjenesten i dette pro-
sjektet, primært for å gjennomføre dialogkonferanser. Dialogkonferanser er et
verktøy for utvikling av det psykososiale/organisatoriske arbeidsmiljøet gjennom
aktiv deltakelse fra alle ansatte.  Metoden bygger på utstrakt grad av gruppe-
arbeid og tar sikte på å få i stand en dialog mellom alle parter og nivåer i virk-
somheten om hvilke områder man ønsker å utvikle og hvordan dette kan gjøres. 

Østfold
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Aktiviteter i forhold til hovedmål

Fokusere på arbeidsmiljøet
• Arbeidsmiljøundersøkelse blant alle ansatte i pleie- og omsorgstjenesten 

og renholdstjenesten er gjennomført.
• Alle ansatte har fått informasjon om utfallet av Arbeidsmiljøundersøkelsen.
• Det ble etablert et samarbeid med Arbeidslivstjenesten i Østfold.
• Det ble gjennomført dialogkonferanse for alle ansatte i pleie- og omsorgs-

tjenesten og renholdstjenesten.
• Adekvate tekniske hjelpemidler ble anskaffet.
• Bedriftshelsetjeneste-undersøkelse pågikk høsten 2000.

Skape engasjement
• Alle ansatte i pleie- og omsorgstjenesten og renholdstjenesten fikk tilbud om 

gratis fysisk trening hos fysioterapeut.
• Alle ansatte i pleie- og omsorgstjenesten og renholdstjenesten har fått 

treningsdress med kommunens og folkehelseprosjektetes logo. 
• Det ble nedsatt arbeidsgrupper i pleie-og omsorgstjenesten som jobber med

å forbedre konkrete belastende arbeidsoppgaver i forhold til ulike områder
etter dialogkonferansen.

Gi opplæring
• Det ble gjennomført kurs i hvordan de ansatte skal forebygge og kjenne igjen 

symptomer på utbrenthet.
• Kurs i forflytningsteknikk ble avholdt og det pågår kontinuerlig oppdatering 

av dette. 
• Renholdspersonalet har gjennomgått kurs i god arbeidsteknikk.

Lage konkrete mål og samhandlingsplaner
• Prosedyrer for utsatte arbeidsoperasjoner for renholderne ble utarbeidet.  
• Rutinesystem innenfor Helse-Miljø-Sikkerhet ble utarbeidet for oppfølging av 

langtidssykemeldte, yrkesskade og yrkessykdom, attføringsutvalg, AKAN, 
samt verneombud og hovedverneombud for hele kommunen. 

• Revidering av HMS-systemet ble iverksatt for hele kommuneorganisasjonen.

Samarbeide om løsninger
• Arbeidsgruppe for utarbeiding av rutiner for oppfølging av langtidssykemeldte 

ble nedsatt.
• Faste husmøter for renholdspersonalet ble etablert. 
• Det ble tatt initiativ til en gjennomgang av organiseringen i pleie- og omsorgs-

tjenesten.
• Kommunens ledergruppe har vedtatt at sykefravær skal være gjenstand for 

videre-rapportering i forbindelse med tertialsvis budsjettkontroll og i års-
meldingen.

• Medarbeidersamtaler ble vedtatt etablert i hele kommuneorganisasjonen. 

Evaluere innsatsen
• Årlige statusrapporter ble utarbeidet. 

Kommentar
Personalet ble gitt målrettet opplæring/kompetanseheving på eget arbeidsmiljø,
og dialog mellom aktørene er etablert. Aktørene samarbeidet om utarbeidelse,
gjennomføring og evaluering av tiltak. HMS-rutiner og etablerte møter og
arbeidsgrupper var med på å videreføre- og evaluere tiltak. Et resultat av 
prosjektet er vedtaket om en organisasjons-gjennomgang i pleie- og omsorgs-
avdelingen. Det er en utfordring for ledelsen og for den enkelte ansatte å følge opp
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etablerte rutiner. Registrert sykefravær går i svingninger og i pleie- og omsorgs
tjenesten har tendensen vært oppadgående den siste tiden. Årsakene til dette
kan like mye ha med andre forhold enn arbeidsmiljøet å gjøre og er derfor van-
skelig å stadfeste. En arbeidsmiljø-undersøkelse som nylig ble gjort av bedrifts-
helsetjenesten rapporterer stor grad av trivsel innen pleie- og omsorgtjenesten.

Sunt innemiljø
Målgruppe: Barn som får plager av innemiljøet i barnehager og skoler i Våler
kommune.

Deltakere: Prosjektgruppe bestående av representanter fra skole, barnehage,
renholdstjenesten, forvaltningsavdelingen ved teknisk etat og helsesøster. Alle
skolene og barnehagene i kommunen har deltatt i opplæring og tiltak som ble
iverksatt. 

Prosjektet tok sikte på å gi bedre kunnskap om den aktuelle situasjonen i kom-
munen, for å kunne sette inn tiltak rettet mot områder som var i behov av forbe-
dring. Det er satt spesiell fokus på kompetansegivende tiltak og forbedring av
rutiner og samarbeid.

Det ble utarbeidet en lokal handlingsplan med følgende fire delmål:
• Øke kompetansen blant barn og voksne om hvilke tiltak som kan bidra til å gi 

et bedre innemiljø for alle
• Tilrettelegge for et optimalt innemiljø i skoler og barnehager
• Etablere et fast og strukturert samarbeid på tvers av fag- og etatsgrenser 

med nær dialog til brukerne
• Motivere til atferdsendring hos befolkningen.

Aktiviteter i forhold til hovedmål

Kartlegge problemene
• Det fysiske innemiljøet i alle skoler og barnehager er kartlagt.
• Helsesøster og inneklimakonsulent har gjennomgått den aktuelle situasjonen

med alle virksomheter i kommunen.
• Det ble gjennomført en kartlegging av elevenes egen oppfatning av inne-

miljøet i samarbeid med SINTEF.  Undersøkelsen ble gjennomført med en 
kartlegging våren 1998 og etterundersøkelse våren 1999.  

• Digital CO2-måler ble tatt i bruk. 

Fokusere på innemiljøet
• Idédugnad for et bedre renholdsarbeid av de ansatte i renholdstjenesten ble 

gjennomført.
• Rutiner for vedlikehold av ventilasjonsanlegg ble innarbeidet i internkontroll-

systemet ved den enkelte virksomhet.
• Endring av renholdsplaner og renholdsrutiner som følge av ny kunnskap ble 

innarbeidet fortløpende i internkontrollsystemet for barnehager og skoler.
• "Aktiv Meis"-programmet ble igangsatt på to skoler.
• Driftsguide til hjelp for å utvikle gode rutiner for et bedre innemiljø ble 

anskaffet til alle aktuelle virksomheter.
• Mikromopper ble tatt i bruk ved en skole som en forsøksordning.
• Skolenes utleieregler ble gjennomgått og foreslått endret for å bedre inne-

miljøet.
• Det ble tatt initiativ til å gjøre skolenes og barnehagens uteareal røykfrie.
• Det ble tatt initiativ til en kampanje for å redusere røyking i idrettsmiljøet/ 

rundt idrettshallen i Våler.

44

V
å

le
r

Rødsund bru i Våler



• Klassesett av "Elggjengen og de siste hjelperne" ble distribuert til alle 
skolene.  Dette er et undervisningsopplegg for å motivere elevene til innsats 
for et bedre innemiljø.

• Det ble etablert kompetanse innen miljørettet helsevern ved Næringsmiddel-
tilsynet i Moss.

Lage konkrete mål og samhandlingsplaner
• Lokal handlingsplan for prosjektet ble utarbeidet.

Gi opplæring og informere
• En-dags opplæring for renholdere og vaktmestere ble gjennomført.
• En-dags opplæring for rektorer, vaktmestere, verneombud og renholds-

personell på skolene ble gjennomført.
• Alle ansatte i barnehagene har gjennomført et tre-timers kurs om innemiljø-

problematikk. 
• To-dagers opplæringsprogram for renholdere om renhold og innemiljø ble 

gjennomført.
• Det ble arrangert røykeavvenningskurs i samarbeid med Nasjonalforeningen 

for folkehelse.
• Avdelingsleder for Forvaltning, drift og vedlikehold har gjennomført fire 

dagers opplæring som kvalifiserer til godkjent inneklimaveileder.
• Kurs for hele personalgruppa i tre skoler og seks barnehager/parker ble 

gjennomført.
• Alle pårørende i barnehagene ble invitert til kurs.
• Kurs for lærere i gjennomføring av programmet "Aktiv Meis" ble gjennomført.
• Informasjonsmøte om innemiljø avholdt for ansatte og foreldre i alle barne-

hagene.
• Informasjonsbrosjyre med tips til bedring av inneklima ble utarbeidet i samar-

beid med fylkeskontaktgruppa.

Samarbeide om løsningene
• Det ble inngått et samarbeid med Næringsmiddeltilsynet i Indre Østfold 

i forhold til oppfølging av inneklimamålinger og drift av ventilasjonsanlegg.
• Det ble inngått samarbeid med biblioteket om informasjonsmateriell/aktuell 

litteratur til utlån for befolkningen.
• Det ble samarbeidet om opprettelse av stilling for Astma- og allergikonsulent

for en prøveperiode på tre år.

Evaluere innsatsen
• Årlige statusrapporter ble utarbeidet. Det ble gjennomført en kartlegging av 

elevenes egen oppfatning av innemiljøet i samarbeid med SINTEF. 
Undersøkelsen ble gjennomført med en kartlegging ved alle tre skolene 
våren 1998 og en etterundersøkelse våren 1999.  Undersøkelsen gir indika-
sjoner på en positiv utvikling.

Kommentar
Sunt innemiljø ble satt i fokus og det har vært en betydelig oppslutning fra skolene,
barnehagene og sentrale aktører som renholdere, vaktmestere og helsepersonell
gjennom prosjektperioden. Alle tre skolene ønsket å være med, to av skolene har
innført "Aktiv Meis" – et samarbeidsprosjekt mellom elever, lærere, renholdsperso-
nalet og vaktmester.  "Barnas arbeidsmiljølov" er en egen forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler som  trådte i kraft 1. januar 1996. Sammen med
prosjektet og annet HMS-arbeid, har denne forskriften tydeliggjort sunt innemiljø
som et viktig helsefremmende og forebyggende arbeid. Dette gjelder ikke minst i
arbeidet med å tilrettelegge for et godt læringsmiljø. Helsesøster i Våler og
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Næringsmiddeltilsynet er i gang med internrevisjon av forskrift for miljørettet hel-
severn i barnehager og skoler. Det rapporteres fra de to skolene som har iverksatt
"Aktiv Meis" at dette var et vellykket samarbeidsprosjekt på tvers av etatsnivåene
og at de ønsker å fortsette dette arbeidet. Vår utfordring blir å overføre erfaringene
til alle skolene og barnehagene som gjenstår med målrettete tiltak. Tverretatlig
arbeidsgruppe er foreslått videreført. 

Fiin Gammel
Målgruppe: Prosjektet rettet seg mot alle over 70 år som bor hjemme. 

Deltakere: Prosjektgruppe med seks representanter fra pleie- og omsorgstje-
nesten og en representant fra Pensjonistforeningen.

Arbeidet har vært rettet mot å kartlegge risikosteder i den enkeltes hjem, samt
å gi informasjon og hjelp til hvordan fallulykker kan forebygges. Videre ble det
vektlagt at aktivitet, deltakelse og mestring øker tryggheten og livskvaliteten til
eldre. Fokusering på eldre som ressurspersoner sto sentralt. 

Aktiviteter i forhold til hovedmål

Øke kompetansen i kommunene om forebygging av fallulykker blant eldre
i hjemmet
• 12 personer har gjennomgått en-dags kurs forut for hjemmebesøk/kartlegging.
• Det ble informert om prosjektet i Østfold fylkes eldreråd.

Legge forholdene til rette for nødvendige endringer i bomiljøet
• Alle eldre over 70 år har fått tilbud om hjemmebesøk med sikte på å kart-

legge fall-feller i det enkelte hjem.
• Av totalt 296 personer over 70 år, takket 269 ja til og fikk hjemmebesøk 

i løpet av høsten 1998.  "Nye" 70-åringer har fått hjemmebesøk i 1999.
• Det er satt sammen seks demonstrasjonskofferter til bruk for hjemmetjenesten.

Mobilisere nærmiljøene til innsats
• Informasjonsmateriell om prosjektet ble utarbeidet (plakat, informasjons-

folder, sjekkliste).
• Alle over 70 år har fått utdelt enkle hjelpemidler som strøsand, støttehåndtak 

og sklisikker badematte.
• Det ble informert om prosjektet i lokalaviser og lokalradio.
• Alle eldre har fått tilbud om data-kurs. Samarbeidsprosjekt med elever og 

lærere fra Kirkebygden skole.
• Det ble igangsatt seniordans.
• Det ble avholdt førstehjelpskurs for eldre.
• Det ble igangsatt "musikk og helse-gruppe” i samarbeid med Østfold 

Musikkråd.
• Det ble etablert tiltak for å samle gode historier fra "gamle dager" i kommunen.
• Det ble igangsatt turgrupper for ulike grupper av eldre, også beboere på 

sykehjemmet.
• Det ble avholdt avslutningssamling for alle involverte i prosjektet.  

Lage mål og samhandlingsplaner
• Det ble laget egen handlingsplan for prosjektperioden.

Samarbeide om løsningene
• Det ble samarbeidet om utvikling og etablering av Østfold skaderegister.
• Det ble gjort vedtak om å søke medlemskap i nettverket av Trygge lokalsamfunn.
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Dokumentere omfang og resultater
• Kartleggingskjema for registrering av risikofaktorer i hjemmet ble utarbeidet.
• Årlig statusrapport gjennom prosjektperioden.
• Etterundersøkelse/ telefonintervju ble gjennomført hos 32 av de 269 som 

deltok i undersøkelsen. 
• Kartleggingsmaterialet ble oppsummert av Hälsohögskolan Väst i Vänersborg, 

Sverige slik at mulighetene for etterundersøkelser foreligger.

Kommentar
Oppslutningen og engasjementet for Fiin gammel-prosjektet har vært meget
godt både fra de eldre og de frivillige i samarbeid / samhandling med den loka-
le prosjektgruppen. Noe av årsaken til dette kan ligge i den relativt høye "ildsjel-
faktoren". Kartleggingen / hjemmebesøkene førte til iverksetting av ulike akti-
viteter, hvorav flere fortsetter etter prosjektavslutningen. Seniordans og turgrup-
pene møtes hver uke. Arbeidsgruppen er videreført. Alle nye 70-åringer har fått
tilbud om hjemmebesøk. Det planlegges videreføring av førstehjelpskurs, data-
kurs og aktivt erindringsarbeid i samarbeid med kulturkontoret.  Ernæring og
gamle mattradisjoner ønskes også satt i fokus i det videre arbeidet. Målet med å
redusere fallulykker og skape trygghet hos de eldre ligger innunder Trygge lokal-
samfunnsarbeidet og det generelle folkehelsearbeidet i kommunen.  Om pro-
sjektet har ført til en reduksjon av antall fall er usikkert, selv om en tilgjengelig
statistikk viser at antallet lårshallsbrudd har sunket noe (små tall gir stor grad av
usikkerhet). Av de 32 personene som deltok i etterundersøkelsen svarte 24 at
de nå var mer bevisst risikoen for hjemmeulykker. 22 hadde gjort endringer for
å unngå fall i boligen. 

Folkehelsekomiteen
Folkehelsekomiteen har vært ledet av ordfører og prosjektleder som sekretær.
De frivillige organisasjonene har vært representert ved Norges Astma- og aller-
giforbund, avd. Østfold, Svinndal Helselag, Våler Røde Kors og
Pensjonistforeningen. Politiske representanter har vært ledere av hovedutval-
gene og opposisjonsleder i kommunestyret. 

Målsetting: Komiteen har arbeidet bredt i forhold til folkehelsearbeid og har vært
en arena der kommunen og de frivillige møtes til felles innsats og for å skape
lokalt engasjement i samarbeid mellom kommunen og frivillige lag og organisa-
sjoner 

Tabell 5.2. Prosjekter som har fått støtte av folkehelsekomiteen i Våler

Tilskudd til Søker
1. Røykesluttstafett – alle lag og Folkehelsekomiteen, Kulturkontoret 

foreninger utfordret til aktivitet/ og lokale lag og foreninger
program

2. Røykekutt-kampanje rundt Idretts- Vålerhallen og  Folkehelsekomiteen 
hall/idrettsmiljø

3. Røykeslutt-kurs "Sunt Innemiljø-gruppa", Helse-
stasjonen og Nasjonalforeningen 
for folkehelse

4. Røykeforebyggende tiltak – Elever, lærere og helsesøster på 
"Lær å røyke" Kirkebygden skole. 
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5. Rusforebyggende tiltak FAU og elevråd Kirkebygden skole.

6. "Den gode oppvekst" – erfarings- Foreldreutvalget og lærere ved 
utveksling til nærmiljø/skole fra Svinndal skole.
Nordby skole om forebygging av 
psykososiale problemer

7. Tiltak mot spisevegring – teater- Helsesøster, lærere og elever ved 
stykket "Matdemonen" Kirkebygden skole.

8. "Åpent lekested" – treffsted for Helsestasjonen og foreldregruppe
småbarnsfamilier på Våk på Våk

. 
9. Kurs for lagledere og trenere Våler idrettsråd.

i ernæring og førstehjelp

1 0. Skateboardrampe Våk nærmiljøutvalg.

11. Støtte til trafikksikkerhetsdag Våk nærmiljøutvalg og skole.

12. Innskjøp av refleksvester til Våk skole og Folkehelsekomm.
1. klasse

13. Tiltak for å fremme aktivitet og Foreldreutvalget og lærere ved 
fysisk helse for barneskoleelever, Svinndal skole.
utvikling av "jungelområde" 

14. Aktivitet/møtested for uorganisert Vansjø/Svinndal idrettslag, håndball
ungdom – internettkafé gruppa og Kulturkontoret

15. Småbarnsfamiliers psykososiale Helsestasjonen og Fylkeslegen i 
forhold – kartlegging i barne- Østfold.
familier

16. Tverrsektoriell deltagelse på Røde Kors og Våler kommune.
seminar om Trygge lokalsamfunns-
arbeid

17. Oversikt over radonforekomsten Våler kommmune, folkehelsekomiteen
i kommunen

18. Utprøving av alternative rengjørings- Renholdsavdelingen og folkehelse-
metoder for å bedre innemiljøet komiteen

19. Støtte til driftsguide for Sunt Private barnehager og Våler kommune.
innemiljø

20. Dødsstatisikk – en oversikt over   Folkehelsekomiteen og 
de vanligste dødsårsakene Kommunelege 1.
i kommunen

Med støtte fra folkehelsekomiteen, har
Våler kommune delt ut refleksvester til
6-åringene for å sikre dem en trygg
skolestart. Her er det ordfører Gretha
Thuen som hjelper Anette Dyhre, Jonas
Moe Gulbrandsen (midten) og Erik
Stanzen. (Foto: Geir Hansen, Moss
Avis)
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Spydeberg
Spydeberg kommune vedtok den 29.10.1996, etter annen gangs behandling å
gå inn i Folkehelseprosjektet sammen med Østfold fylkeskommune og
Sarpsborg og Våler kommune.

1996 var et år for planlegging og etablering av overordnet prosjektorganisasjon
og en god prosjektstruktur sentralt og lokalt. I Spydeberg førte prosjektet til at
den ordinære driftsorganisasjonen skulle være tverretatlig representert i pro-
sjektorganisasjonen og at den lokale styringsgruppen for prosjektet ble identisk
med kommunens ledergruppe. Videre ble daværende helse- og sosialsjef utpekt
til lokal prosjektleder. Eget tverretatlig fagteam og tre arbeidsgrupper ble opp-
nevnt i eget prosjektdirektiv. Kommunestyret vedtok i overnevnte møte også en
egen lokal folkehelsekommite bestående av ordfører, leder av hovedkomiteene,
representanter fra frivillige organisasjoner, frivillighetssentral, lensmann og repre-
sentant fra menighetenes fellesråd.

1997 ble oppstartsåret med igangsetting av de tre hovedprosjektene og akti-
viteter tilknyttet folkehelsekomiteen. Sammen med sekretariatet i fylkeskommu-
nen, de andre prosjektkommunene og øvrige instanser, ble felles prosjektbeskri-
velser for hovedprosjektene utarbeidet. De som var tilknyttet prosjektet viste
engasjement og aktiv støtte i utviklingen av prosjektet.

I 1998 var det fortsatt videreutvikling av igangsatte tiltak og oppstart av nye til-
tak med arbeid etter vedtatte tiltaksplaner for hvert av pilotprosjektene. 

1999 var et år med stor aktivitet i alle tre delprosjektene.  Tiltak blevidereført.
Mange tiltak har hatt spredningseffekt slik at hele kommunen ble tatt med i nye
rutiner på flere felt.
Samtidig var folkehelse i ferd med å bli et begrep som sammen med godt nær-
miljøarbeid/ satsning på oppvekst (LA21), ulykkesforebyggende arbeid (trygge
lokalsamfunn) og helhetlig attføring dannet fundamentet for kommunens visjon
om "Miljøkommunen Spydeberg".

Det er et yrende liv i Folkehelseparken i Spydeberg. Her er det barna som leker i nysnøen,
med god hjelp fra den lokale prosjektlederen Gunnar Hjorthaug (sittende foran til venstre).

Østfold
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Folkehelseparken ble til etter et initiativ
fra befolkningen i Spydeberg, som på
dugnadsbasis opprettet friområdet.
(Faksimile fra Indre Smaalenene)



Aktiv Dialog
Prosjektet har hatt  fokus på alle ansatte innen pleie- og omsorgstjenesten. Med
utgangspunkt i arbeidsmiljøforhold på denne sektoren, har HMS-arbeidet for
hele kommunen blitt viktig slik at prosjekteleder har arbeidet mye med å få dette
justert og i god gang i hele kommuneorganisasjonen. 

Aktiviteter i forhold til hovedmål

Fokusere på arbeidsmiljøet 
• En omfattende spørreskjemaundersøkelse og kartlegging ble gjennomført. 
• Resultatene av undersøkelsen ble presentert og gjennomgått med arbeids-

takerne på personalmøter, og forslag til tiltak ble tatt inn i egen handlingsplan.
• Konsulentgjennomgang av renholdskvaliteten med innspill til forbedringer, ble utført.
• Konsulentgjennomgang av kjøkkentjenesten, med store organisatoriske 

endringer, ble utført.
• Installering av nytt ventilasjonsanlegg ble gjennomført.
• Forbedring, omorganisering og ombygging av hele pleie og omsorgstjenesten 

har pågått i hele prosjektperioden.

Skape engasjement
• Informasjon har fortløpende vært gitt til avdelingsledere.
• Info-skriv har vært sendt til personalmøter.
• Personalpolitiske retningslinjer og internkontroll (HMS) ble gjennomgått 

og fornyet.
• Brosjyre med ti gode råd ble utviklet og sendt alle ansatte innen pleie- og omsorg.
• Kommunens internettside har vært benyttet til rapporter og infomateriell.
• 45 ansatte har deltatt i friskverntrening hos fysioterapeut.
• Voksentrimtilbud for alle ble etablert i prosjektperioden.
• To sykler ble innkjøpt slik at de ansatte kunne la bilen stå og heller sykle til 

de nærmeste brukerne.
• Tre sparkesykler ble anskaffet for å spare belastningen ved å gå over lange 

avstander. Bøttestativ og vindusnaler til alle hjemmehjelpere ble innkjøpt etter 
ønske fra de ansatte til alle hjemmehjelpere.

• Arbeidsstoler for å få til bedre arbeidsstillinger har blitt innkjøpt til hver avdeling.

Gi opplæring
• Internkurs om faglige og mellommenneskelige forhold ble foreslått, men kun 

gjennomført i forhold til edb-kurs for nybegynnere.
• Alle ansatte har  gjennomført opplæring i forflytningsteknikk.
• Opplæring av ledende renholder i nye renholdsmetoder (minst mulig kjemikalier).
• Trygdekontoret informerte om "aktiv sykmelding" Dette var et stående tilbud

til ledergruppa.
• Omstillingsprosjekt har vært i gang innen tjenesten og prosjektet har bidratt 

med konsulentmidler til opplæring og veiledning fra ressurssenteret i Stjørdal.

Lage konkrete mål og handlingsplaner
• Lokal handlingsplan ble laget etter kartleggingsundersøkelsen.
• Renholdsrutiner/renholdsplan ble laget etter konsulentgjennomgangen med 

konsekvenser for hele kommunen.

Samarbeide om løsninger
• Rutiner for utleie av lokaler ble utarbeidet, men på grunn av omorganisering 

og ombygging er ikke disse tatt i bruk enda.
• HMS – internkontroll ble fornyet for hele kommunen.
• Faste møter mellom avdelingsleder og tillitsvalgt ble en rutine.

Ansatte i helse- og sosialetaten i
Spydeberg trener gratis hos den lokale
fysioterapeuten. Det hele var et ledd i
prosjektet "Aktiv Dialog" som arbeidet
for å redusere belastningslidelser blant
de ansatte). (Foto: Maiken Brovold,
Smaalenenes Avis)
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• Lokale HMS-utvalg ble foreslått.
• Fraværstatistikk ble gjennomgått og bearbeidet og ble mal for hele 

kommuneadministrasjonen.
• "Medvirkningsrutiner"; forslag skal drøftes med personalet i forhold til : 

Kommunens årsmelding, kvartalsrapporter, sykefraværsstatistikk, og større 
planleggingsarbeider.

• Personalmøtets "årskalender" ble utviklet og samkjøres nå sammen med 
HMS-arbeidet.

• Medarbeidersamtalen er nå en rutine innen HMS.
• Kvalitetsdrøftinger er nå en pålagt rutine.
• Retningslinjer for bedriftsintern attføring er revidert og behandlet i arbeids-

miljøutvalget.
• Seniortiltak, et forslag fra KS ble fulgt opp, og ble drøftet i kommunestyret. 

Tiltaket er blitt en del av kommunens arbeidsgiverpolitikk.
• Retningslinjer for kontakt med sykemeldte har blitt bearbeidet og behandlet 

i arbeidsmiljøutvalget.
• Fysisk aktivitet som "medisin" for sykemeldte, ble prøvd ut i prosjektperioden 

og brukes nå aktivt. 
• Personalpolitiske retningslinjer og internkontrollen (HMS) er til rullering i hele 

kommuneorganisasjonen.
• Forberedelser og omlegging til endrede rutiner og opplæring på data er plan-

lagt for å få en enkel og rask saksbehandling og rapportering innen 
hjemmebaserte tjenester (2000/2001). 

Evaluere innsatsen
• Statusrapporter har vært avgitt årlig med en politisk behandling.

Kommentar
De ansattes syn på sitt eget arbeidsmiljø ble kartlagt, og man har samarbeidet
om en tiltaksplan med mange små og store forbedringer. Fokus på arbeidsmiljø-
et og betydningen av å forebygge belastningslidelser har kommet i fokus innen
pleie- og omsorgstjenesten. Gjennom dialog og opplæring, har man dannet
grunnlag for et forbedret arbeidsmiljø. Sykefraværstatistikken som arbeidsred-
skap er forbedret og fokus på fraværsutviklingen i samtaler mellom ledere og til-
litsvalgte og på personalmøter ga nyttige korrektiv. Men fraværsprosenter som
klar indikator på arbeidsmiljøforhold er vanskelig å tolke. Ved denne rapporte-
ringen er sykefraværet innen pleie- og omsorgstjenesten på et snitt med andre
kommunale virksomheter. Erfaringene fra prosjektperioden er at mange faktorer
utenfor selve arbeidsmiljøet kan være svært utslagsgivende, og at det kan være
varierende gjennom arbeidsåret.

Sunt Innemiljø
Dette pilotprosjektet i Spydeberg har prøvd ut og videreutviklet tiltak og rutiner
for et sunt innemiljø i skoler og barnehager. 
Strategien har vært: 
• Utvikling av sunne bygg. 
• Etablering av rutiner for tidlig sunn bruk. 
• Informere og forebygge i forhold til sunt innemiljø. 
• Informere og forsøk på tilrettelegging for de som er sterkest belastet med 

allergier og astma. 

Aktiviteter i forhold til hovedmål

Kartlegge problemene
• Spørreundersøkelse og kartlegging av innemiljøet ble foretatt i utvalgte 

klasser i grunnskolen.
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• Målinger av luftkvalitet og temperatur ble foretatt i skoler og barnehager.
• Målinger av belysning og vurdering av behov for solavskjerming ble foretatt. 
• En grundig konsulentgjennomgang av renholdskvaliteten ble foretatt.
• Kommunens bygg ble erklært røykfrie.
• Installering av nytt ventilasjonsanlegg ved ungdomsskolen (trinn I, II, og III).
• Miljørettet helsevern-kontroll – godkjenning (etterspørre og se etter at dette 

blir gjort) ble utført.
• Internkontrollsystem (etterspørre og sjekke status) for de ansatte ble fornyet 

og sjekklister ved avvik ble innført. Dette rettet fokus på innemiljøet i skolen.
• Helseforskriftens internkontrollsystem for barn og elever (MHV) ble 

påbegynt, men er ikke fullført.
• Tiltak for å holde sanda ute av bygg ble foretatt ved hjelp av skraperister foran 

alle innganger.
• Renholdsrutiner for horisontale flater ble innført. En dag i måneden plukkes 

bøker og ting ut fra hyllene slik at hyllene kan rengjøres.
• Nye skohyller og innesko-bruk for barnehager og i de laveste trinnene 

i grunnskolen ble innført.
• Bygget inn ventilasjonskanaler i gamle og nye bygg for sanering av støv-

deponier.
• Jevnlig spyling av asfaltflatene foran inngangspartiene ble foretatt.
• Det er innført rutiner for å henge opp uteklær i gangene.

Fokusere på innemiljøet
• Tilbud til alle ble  gitt om konsulentbistand for tilrettelegging av leiligheter 

og hus.
• Det ble fokusert på innemiljøet i ØKONOMIPLAN 1998-1999.

Lage konkrete mål og samhandlingsplaner
• Lokal handlingsplan som ble rullert løpende i prosjektperioden ble laget.
• Helhetlig plan for renhold (gulv, hyller/lamper/møbelflater) ble utarbeidet og

vedtatt for hele kommunen.

Det er viktig å lære av andre. Forsøkskommunene har derfor tatt i bruk klasseroms-
sertifikater i klasserom som holder bra inneluftkvalitet. Dette har også vært brukt med hell
andre steder i landet. Her sitter ordfører Stein Håland i et av klasserommene som holder
god nok standard. (Foto: Lars Flydal, Vårt Land)
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Gi opplæring og informere
• Fortløpende ble det sendt informasjon ut til rektorer og styrere med kopier av 

undersøkelser og rapporter.
• Info ble sendt  foreldrearbeidsutvalgene (FAU) ved hver skole.
• Info ble gitt til politiske utvalg på statusrapporter og undersøkelsesrapporter 

(statusrapporter).
• Egenprodusert brosjyre med gode råd til alle  kommunens skoler, barnehager

og husstander. Denne ble også siden tatt i bruk i Sarpsborg og Våler 
kommune. 

• Info-materiell ble sendt skoler og barnehager fortløpende.
• Menighetsbladet har omtalt prosjektet.
• Medieomtale ble gitt i lokalpressen, Vårt land, og Østfoldsendinga.
• Informasjon og brosjyre med gode råd ble lagt ut på internett
• Renholdsplanen har fått en ny gjennomgang og resulterte i nye rutiner som 

ble gjort gjeldende for hele kommunen.
• Renholdsmedarbeiderne ble tilført ny kompetanse om miljøvennlig renhold.
• Et medlemskap i Astma- og allergiforbundet ble i perioden gitt til hver skole 

og barnehage med eget tidsskrift.
• Dagsseminar/planleggingsdag med innleid konsulent ble gitt ledere innen

skole og barnehage.
• Vaktmestere ble oppdatert på ventilasjonsanlegg, vedlikehold og bruk.
• Opplæring ble gitt ledende renholder (gjennomgang med renholds-

konsulent/rådmann).
• Opplæringshefte/materiell ble gitt til hver skole og barnehage (Bok av 

Kjell Aas, og Kai Gustavsen).
• Klassesett av Elggjengen- bok av Kjell Aas tatt i bruk i undervisningen.
• Tilbud om kurs mestring/egenomsorg for ansatte/pårørende til målgruppa 

via Astma- og allergiforbundet.
• Opplæringstilbud av pedagogisk personale ble gitt av informatører fra Astma-

og allergiforbundet.
• Tilbud om etterutdanning innen folkehelse ble tilbudt alle ansatte.
• Tilbud om å delta på fylkeskommunale temakurs ble gitt til alle ansatte.

Samarbeide om løsningene
• Elevene har fått økt fokus på kildesortering og orden i forhold til klasseroms-

avfallet.
• Alle som låner klasserom på kveldstid moppet etter seg.
• Barn og elever var med på å moppe gulv etter behov.
• Bruk i forhold til avtalt renholdshyppighet ble lagt inn på elektronisk styrings-

verktøy (eget edb-program).
• Opprettingstiltak ble gjort etter kartleggingsundersøkelsen. 
• HMS/MHV- internkontroll ble innført for alle enheter.
• Fast årlig møte mellom renholdsansvarlig leder, vaktmester og skole/

barnehageleder, helsesøster og næringsmiddeltilsynet ble påbegynt. 
• Klasseromsertifikat ble hengt opp i alle klasserom.

Evaluere innsatsen
• Statusrapporter ble avlevert i 1997, 1998 og 1999.

Kommentar
Et sunt innemiljø ble satt på dagsorden i Spydeberg. Kartlegginger og tiltaks-
planer ble for det aller meste  fullført. Enkelte rutiner og tiltak er tatt inn under
ordinær drift og forventes å bli fulgt opp som en del av internkontrollen på 
helserettet miljøvern. Innemiljøet er enkelte steder rapportert å være merkbart
forbedret.
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Enkelte av tiltakene henger allikevel igjen for de eldste klassetrinna. Mangel på
plass til garderobeskap har vært et av argumentene. 

En annen utfordring var å få orden på internkontrollen etter miljørettet helse-
vernforskriften. Man fikk en regelmessig dialog mellom ulike faggrupper som
betjente og brukte innemiljøet i kommunens skoler og barnehager. Mye bra ble
gjort, men forskriften er ennå ikke helt oppfylt. Det kan derfor ikke dokumenteres
at man har et egnet internkontrollsystem som oppfølges etter en felles og 
forståelig måte i kommunens skoler og barnehager. Her mangler det også en
god oppfølging av utviklede rutiner på regelmessige målinger av innemiljøet etter
helselovgivningens forskrifter.

Fiin Gammel
Arbeidet  omfattet en kartlegging av risikosteder, som munnet ut  i en analyse av
undersøkelsen. Man så på frekvens og type risikosteder i og omkring hjem og
nærmiljø. Utfra dette ble tiltak og en tiltaksplan til, med bl.a. informasjon, samar-
beidsrutiner og opplæring. 

Aktiviteter i forhold til hovedmål

Øke kompetansen i kommunene om forebygging av fallulykker blant eldre 
i hjemmet
• Det ble arrangert "miniseminar" for hjemmehjelpere, hjemmesykepleien 

og annet helsepersonell med informasjon om forebygging av fallulykker 
og anskaffelse av hjelpemidler. Teknisk etat deltok og snakket om brannvern. 
Senere oppfølging ble lagt til introduksjonskurs for nyansatte.

• Det ble utarbeidet en demosekk med fallulykkes- hjelpemidler som ble brukt
ved hjemmebesøk.

• Det ble tilbudt møte om forebygging av fallulykker og anskaffelse av hjelpe-
midler i samarbeid med Gjensidige

• Det ble innhentet informasjonsmateriale fra Husbanken om forebygging og 
ombygging av leiligheter og hus som ble lagt ut på teknisk etat.

• Husbankinfo ble lagt ut på teknisk etat til håndverkere og husbyggere.
• Informasjonsbrosjyre om kommunale tjenester ble laget til utdeling blant 

innbyggerne.

Legge forholdene til rette for nødvendige endringer i bomiljøet
• Sikkerhetspakke ble delt ut til pensjonister. Denne inneholdt håndtak til 

bad/dusj/WC, lommelykter, sklisikre remser til bad/dusj, reflekser, 
sandsekker m.m.

• Det ble etablert system/rutiner for levering av sikkerhetspakke mot fall til alle
fylt 70 år eller mer.

• Presseoppslag høst og vinter ble foretatt, der folk ble oppfordret til å strø 
utenfor husene sine.

• Samarbeid ble utført om informasjon om legemidler (hjemmesyke-
pleien/kommunelegen).

• Kommunale boliger ble tilrettelagt for å forebygge fallulykker. Dette skjedde
ved at teknisk etat monterte oppfellbare håndtak ved WC, håndtak ved 
dusj/badekar, terskel-eliminatorer inne og ute eller fjernet tersklene der det 
var mulig.

• Kommunen var pådriver for at fallulykker i boligbyggelagenes boliger skulle 
forebygges gjennom følgende tiltak: Montere oppfellbare håndtak ved 
WC, montere håndtak ved dusj/badekar, montere terskeleliminatorer inne og 
ute eller fjerne terskler  der det var mulig.
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Mobilisere nærmiljøene til innsats
• Informasjonsbrosjyre om 10 gode råd mot fall ble utarbeidet og delt ut til alle 

kommunens pensjonister.
• Sikkerhetspakke med infobrosjyre ble laget, tilbudt og delt ut hvert år til alle 

innbyggere fylt 70 år eller mer.
• Det var innslag i lokalpressen som hadde flere oppslag om forebygging av 

fallulykker.
• Info ble lagt ut på kommunens internettside.
• Menighetsbladet ble brukt til informasjon med innslag om forebygging av 

fallulykker.

Lage mål og handlingsplaner
• Omfattende kartlegging av risikosteder ble foretatt.
• Egen lokal handlingsplan for prosjektperioden ble laget.
• ØKONOMIPLANEN 1998-1999 inneholdt forebyggende tiltak på flere sektorer.

Samarbeide om løsningene
• Det ble tatt kontakt med lokal legevakt for å  registrere alle ulykker i Indre Østfold.
• Samarbeidet med Frivillighetssentralen ble videreutviklet for å tilby hjelp til 

utbedring av risikosteder, enkle vaktmestertjenester som å montere håndtak, 
sette på sklisikring, bytte lyspærer, bytte batterier i brannvarsler o. l.

• Rapporten etter kartleggingen ble oversendt teknisk etat for oppfølging 
i nærmiljøet gjennom utbedring av risikosteder.

• Det ble samarbeidet med frivillige organisasjoner om å tilby helseopplysning.
• Oppstart av innendørs pensjonist-trim på Grinitun ble foretatt.
• Det ble startet opp ettermiddagskafe på Grinitun.
• Det ble samarbeidet  med Frivillighetssentralen om seniordans/helsedans.

Dokumentere omfang og resultater
• Det ble hentet inn statistikk fra trygdestatistikken om fall og legebehandling.
• Det ble hentet inn statistikk fra kommunens gerix-statistikk om fall og lege-

behandling.
• Skadestatistikk ble lagt inn i en egen profil som ble politisk behandlet.
• Årsrapporter foreligger fra hvert år i prosjektet.

Kommentar
Gjennom prosjektperioden har vi fått kartlagt risikosteder og ulykkesfeller 
i kommunens nærmiljøer og i den enkeltes hjem. Oppmerksomheten rundt 
prosjektet og de tiltak som ble iverksatt har trolig virket. Selv om skadestatistik-
ken viser noe nedgang av lårhalsbrudd, er dette et alt for dårlig materiale til 
å fastslå en klar sammenheng. Vi ser med forventning på en ny skade-
registrering ved vår legevakt slik at dette kan bli et instrument til aktiv bruk for 
å forhindre bl.a. fallulykker. De rutinene som nå er utviklet og som det samarbei-
des om i kommunen, vil på sikt gi gevinst. Dette kan forsterke seg ved at 
hjemmebaserte tjenester er påpasselige med å gi informasjon og hjelpe til med
at forebyggende arbeid skjer ute i den enkeltes hjem. Det ble ikke rukket å lage
en kortversjon av kartleggingsrapporten. Rapporten ble brukt til å lage en grun-
dig tiltaksplan, men kunne med fordel ha vært bearbeidet og publisert.
Kommunens tverretatlige engasjement kunne til tider ha vært bedre. 

Folkehelsekomiteen
Komiteen i Spydeberg som kom i gang i 1997 har hatt 4 møter årlig. Her møtte
ordføreren, sammen med de politiske lederne for hovedkomiteene, samt repre-
sentanter for lag og foreninger. Komiteen skulle ha en åpen dialog om hvilke
forebyggende mål og tiltak som kommunen burde sette fokus på.
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Mål
Involvere og mobilisere lokalbefolkningen i målrettede prosesser for å bevare
miljøet og helsa.

Delmål
1. Tilrettelegge, gjennomføre og evaluere helsefremmende, trygghetsskapende

og forebyggende innsats.
2. Være møteplass for offentlige etater og frivillige organisasjoner som deltar i 

det lokale folkehelsearbeidet.
3. Stimulere til løsninger basert på lokale forhold, vurdere prosjektsøknader og

fordele tilskudd innen gitt ramme.
4. Delta i utviklingen av Østfold Helseprofil og opplæringsprogrammene
5. Informere og rapportere om virksomheten.
6. Være drøftingskomite for “Spydeberg Trygg kommune”, Lokal Agenda 21 og

Trafikksikringsplanen

Tiltak
Møtene i folkehelsekomiteen har vært preget av en god idedugnad og et åpent
rådslag ved siden av at den har vurdert og fordelt kr. 100.000 årlig til forebyg-
gende nye småprosjekter innen kommunen. Totalt er det nå bevilget penger til
igangsettelse av 41 småprosjekter. Prosjektene som har fått støtte er oppsum-
mert i tabell 5.3.

Tabell 5.3. Prosjekter som har vært støttet av folkehelsekomiteen i Spydeberg

Tilskudd til Søker
1. Folkehelsepark. Plan for et aktuelt Lokalt nærmiljøutvalg

område i Spydeberg sentrum. Spydeberg kommune
Opparbeiding og igangsetting

2. Frivillighetssentral, Spydeberg Frivillighetssentral,
oppstartstilskudd

3. "Uteleiker", registrering av gamle Spydeberg historielag
uteleker, samt informasjonsarbeid

4. Teater/dramatilbud for ungdom Spydeberg Dramatiske

5. Lysløype , tilskudd til en utvidelse Spydeberg IL / Skigruppa

6. Speiderpark Spydeberg speiderforening

7. "Kvinnetreff på tvers", felles- Spydeberg Sanitetsforening. Bonde-
arrangementer og fellesturer kvinnelaget og Spydeberg kvinne- og 
(kultur og trim) for kvinner familieforbund

8. Førstehjelpssekk og refleksvester Røde Kors med flere
til barnehagene

9. Beachvolleyballbane Løvstad sandvolleyballgruppe

10. Lions Quest; det er mitt valg Lions i Spydeberg
- et holdningsskapende rusfore-
byggende program for barn 
i grunnskolen
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11. "Voksentrimmen" Trimgruppa, Spydeberg IL

12. "Ut på tur" - Utgivelse av tur- Onsdagsklubben (en kulturhistorisk 
forslag med kartskisser forening)

13. Vedlikehold av "Åsen rundt" Joggegruppa
Bidrag til "Kjerringstien"

14. Skateboardanlegg med utstyr Spydeberg rullefjøllag

15. Bok og helse Spydeberg Sanitetsforening

16. Den gyldne spaserstokk Lokalt initiativ

17." Trygt fiske" Lokal jeger og fiskeforening, 
Spydeberg kommune

18. Bane for basketball og skating Spydeberg rullefjøllag

19. Beskrivelse av kanoruter Spydeberg speiderforening

20. Speidersti i Griniskogen Spydeberg speiderforening

21. Informasjonsbrosjyre/info avis Spydeberg frivillighetssentral

22. Ettermiddagskafe på Grinitun Spydeberg frivillighetssentral

23. "Tema-kafe" Spydeberg frivillighetssentral

24. Etabl. av turgruppe, annonsering Spydeberg frivillighetssentral

25. Seniordans Spydeberg frivillighetssentral

26. Veiledningsgruppe Spydeberg frivillighetssentral

27. Internasjonal kvinnegruppe Spydeberg frivillighetssentral

28. Natteravngruppe Spydeberg frivillighetssentral

29. Nybegynnerkurs i data Spydeberg frivillighetssentral

30. Visegruppe Spydeberg frivillighetssentral

31. Kulturkvelder på tvers, Lokal kulturgruppe
oppstartsbidrag

32. Vannrenseanlegg på Skihytta, Spydeberg IL / Skigruppa
bidrag

33. Sittegruppe til nyopprustet “Grimsrud nærmiljøforening”
lekeplass på Grimsrudjordet

34. Oppstartsbidrag til hobbykvelder Spydeberg frivillighetssentral
på frivillighetssentralen
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35. Svømmetrim Turnforeningen

36. Satsningsbidrag Turnforeningen

37. Jenter i bevegelse ved Spydeberg Spydeberg kommune
ungdomsskole

38. Barn i bevegelse, ved Hovin og Spydeberg kommune
Spydeberg skoler

39. Tegne- og malerkurs for barn Spydeberg kommune

40. Klatrevegg ved Spydeberg Spydeberg kommune
ungdomsskole

41. Kurs i selvforsvar for jenter

Kommentar
Folkehelsekomiteen arbeidet for å involvere og mobilisere lokalbefolkningen 
i målrettede prosesser for å bevare miljøet og helsa. Denne komiteen var en
møteplass og et “rådslag” som resulterte i at ovennevnte småprosjekter fikk klar-
signal. Informasjon ble gitt i lokalpressen, i menighetsbladet og gjennom mindre
brosjyrer.

58

S
p

y
d

e
b

e
rg



6. resultater



Dette kapitlet omhandler måloppnåelse  og oppfyllelse av mandatet, prosjektte-
amets  erfaringer, sammendrag fra den eksterne evalueringen og veien videre.

Resultater i forhold til mål og mandat

Resultater i forhold til mål
Prosjektmålene er beskrevet i kapittel tre. Graden av måloppfyllelse lar seg 
vanskelig tallfeste, men aktivitetsbeskrivelsen (kapittel 5) viser at prosjektet 
har arbeidet aktivt og metodisk for å gjennomføre prosjektmålene. Resultater 
i forhold til målene vurderes her kort med bakgrunn i aktivitetsbeskrivelsen.

Det ble i prosjektperioden gitt støtte til 137 større eller mindre prosjekter og 
tiltak. 244 hovedaktiviteter ble gjennomført i pilotprosjektene. Selv om aktiviteter
i forbindelse med småprosjektene ikke er registrert i sluttrapporten, kan det 
likevel dokumenteres at prosjektet har hatt et høyt aktivitetsnivå for å realisere
prosjektmålene.

Når det gjelder Aktiv Dialog, viser aktivitetsoversikten at mye arbeid ble gjort for 
å fokusere på arbeidsmiljøet, gi opplæring og samarbeide om løsningene. Aktiv
Dialog i Sarpsborg har omfattet ansatte i pleien, vaskeri, kjøkken, samt renhold
ved Sarpsborg sykehjem, Tingvoll sykehjem og Haugvoll sykehjem. I Våler var
målgruppen ledere og ansatte i pleie- og omsorgstjenesten og renholdstjenes-
ten. Aktiv Dialog i Spydeberg hadde alle ansatte i pleie- og omsorgstjenesten
som målgruppe. 

Sunt Innemiljø har satt  fokus på innemiljøet, og det har vært en betydelig 
oppslutning fra skolene, barnehagene og sentrale aktører som renholdere, 
vaktmestere og helsepersonell gjennom prosjektperioden. Innemiljøet ble 
rapportert merkbart forbedret enkelte steder. Sunt Innemiljø i Sarpsborg, Våler
og Spydeberg har omfattet alle barnehager og grunnskoler. 

I Sarpsborg har "Fiin Gammel" blitt gjennomført i bydelen Borgen / Navestad
med ca. 3.500 innbyggere. Målgruppen har vært eldre over 70 år.  I Våler har 
målgruppen vært alle eldre over 70 år som bor hjemme.  Fiin Gammel 
i Spydeberg hadde samme målgruppe. De eldre som deltok i prosjektet har vist
en positiv holdning til opplegget. For å lykkes, må det til et bredt tverrsektorielt
samarbeid, også i forhold til foreningslivet, næringslivet og nærmiljøet. Det er vik-
tig at de eldre selv blir ansett som en ressurs.

Folkehelsekomiteene har vært en nyskapning. Hensikten med folkehelse-
komiteene var todelt. På den ene siden skulle den involvere og mobilisere lokal-
befolkningen i målrettede prosesser for å bevare miljøet og helsa. På den andre
siden skulle den selv ta initiativ til lokale folkehelsetiltak. Komiteene har vært en
arena der kommunen og de frivillige har møttes til felles innsats. Møtene har vært
preget av en god idedugnad og et åpent rådslag ved siden av at de har gitt 
økonomisk støtte til 98 lokale småprosjekter.

Prosjektsekretariatet har hatt en nøkkelrolle i prosjektgjennomføringen.
Innsatsen har særlig rettet seg mot å øke forståelsen for folkehelsearbeidet,
informere og dokumentere effekten av innsatsen, samt være bindeledd mellom
de ulike aktørene. Styringsgruppen har gitt økonomisk støtte til 39 prosjekter.

Resultater i forhold til mandatet
Prosjektmandatet er beskrevet i innledningen til rapporten. Mandatet har vært
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styrende for prosjektgjennomføringen. Nedenfor følger en opplisting av tiltak og
aktiviteter som er gjort for å oppfylle mandatet. Mandatet var:

1. Prosjektet skal etablere en folkehelsemodell som beskriver og analy-
serer virksomme elementer i forhold til:
• Planprosess
• Metode
• Kvalitetsutvikling
• Befolknings- og ressursmobilisering
• Informasjon
• Utdanning
• Evaluering.

Dette punktet ble ivaretatt ved at:
• Folkehelsearbeidet ble sikret plass i fylkes-, kommune-, økonomi-, budsjett- 

og virksomhetsplaner.
• Arbeidet ble gjennomført som en prosess med bred deltagelse fra offentlige 

myndigheter, arbeidslivets- og frivillige organisasjoner.
• Felles metode ble utprøvd for å gjennomføre hovedprosjektet og 

pilotprosjektene.
• Rapporterings- og kontrollrutiner ble etablert og sjekklister laget for å 

kvalitetssikre gjennomføringen.
• Lag og foreninger har deltatt aktivt i folkehelsearbeidet.
• Stor aktivitet og stort engasjement har bidratt til økt forståelse for 

nødvendigheten av forebyggende og helsefremmende arbeid.
• Nyhetsbrev ble gitt ut.
• Internettside ble opprettet.
• Kompetanseoppbyggingen ble ivaretatt gjennom nettverksdeltakelse, 

temadager, grunnkurs og videreutdanningen "Ja, vi kan"!
• Østfold Helseprofil ble gjennomført, Østfold Skaderegister ble utviklet og 

etablert.
• Framdriften ble løpende evaluert gjennom kontaktgrupper og prosjektteam. 

2. Prosjektet må synliggjøre helsetjenestens bidrag og rolle i folkehelsearbeidet. 

Dette punktet ble ivaretatt ved at:
• Prosjektet tok initiativ til å danne norsk nettverk av helsefremmende sykehus 

som Sykehuset Østfold ble medlem av. (Nettverket er en del av det globale 
WHO-nettverket "Health Promoting Hospitals").

• Samarbeid ble innledet med legevaktene i Østfold om skaderegistrering.
• Fylkeslegen var en aktiv deltager i prosjektet.
• Faglig bistand ble gitt av Statens institutt for folkehelse.
• Astma- og allergikonsulent ble ansatt ved barneavdelingen, Sykehuset 

Østfold Fredrikstad.
• Representanter fra Sykehuset Østfold, kommunehelsetjenesten, omsorgs-

tjenesten og hjemmesykepleien har deltatt aktivt i prosjektgrupper. 

3. Formidling og utveksling av erfaringer som gjøres på dette området må
være et sentralt element i prosjektet.

Dette punktet ble ivaretatt ved at:
• Prosjektet ble presentert på møter og konferanser i og utenfor fylket.
• Prosjektet har deltatt aktivt i Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner, 

folkehelsekomiteen i Assembly of European Regions og WHO-nettverket 
Safe Communities, på vegne av fylkeskommunen.

• Prosjektet har samarbeidet med andre fylker og regioner om ulike EU-prosjekter.

Sentrale politikere og administrativt
ansatte fra Bohuslän besøkte Østfold
for å lære av folkehelsearbeidet i 1998.
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4. Graden av måloppfyllelse i forhold til generell forebygging og valgte
temaområder må forskningsmessig dokumenteres.

Dette punktet ble oppfylt på følgende måte: 
A. Prosjektet har i samarbeid med Statens institutt for folkehelse utviklet 

følgende instrumenter som grunnlag for en forskningsmessig dokumentasjon
av effekter:
• Østfold Helseprofil
• Østfold Skaderegister
• Arbeidsmiljøprofilen
• Skjema for registrering av skadefeller i hjemmet.

B. I samarbeid med SINTEF UNIMED er det utprøvd et spørreskjema for 
Sunt Innemiljø.

C. Østfoldforskning har gjort en ekstern prosjektevaluering.

5. Prosjektet må ha for øye at innsatsen er et første skritt i retning av 
kontinuitet i folkehelsearbeidet. Forankringen i berørte virksomheter må der-
for løpe parallelt.

Dette punktet ble ivaretatt ved at:
• Erfaringer fra nærmiljøsatsningen i fylkesplanen MONA (1992–95) ble videreført.
• Nasjonale føringer ble fanget opp.
• Folkehelsearbeidet ble videreført i fylkesplanen "Østfold 2000+".
• Prosjektet har vært forankret i den politiske og administrative ledelse 

i fylkeskommunen, kommunene og i Samhandlingsforum.
• Prosessen ble startet med å organisere arbeidet i ordinære former.

Prosjektteamets erfaringer
Etter prosjektteam-møtet 28. november 2000, har prosjektteamet oppsummert
sine erfaringer i forhold til organisering, samhandling, informasjon, nettverk, kom-
petanse, prosjekter og evaluering.

Organisering
En av hovedtankene bak den lokale organiseringen har vært at arbeidet med 
folkehelse skal integreres i den ordinære driftsorganisasjonen. – Dette for 
å sikre at erfaringer og kunnskap som utvikles i prosjektperioden kan leve videre
og videreutvikles. Kommunens ansatte gir uttrykk for å ha en presset arbeids-
situasjon. Her ligger det mange utfordringer i motivasjonsarbeid  for å synlig-
gjøre at prosjektdeltakelse ikke bare er tilleggsbyrder, men kan være en 
anledning til å få et "løft", et "påfyll", hvor man blant annet kan forbedre sine 
rutiner og kvalitetssikre det arbeidet man er satt til å utføre.

Det har vært en utfordring å finne grensegangen mellom en beskjeden 
prosjektledelsesstab og en mest mulig effektiv ressursinnsats gjennom tiltak og
måloppnåelse for folkehelsearbeidet. Administrative omorganiseringer  har kom-
plisert deler av bemanningsplanleggingen i forhold til prosjektmedarbeidere og
hvem som kan gå inn og utføre deler av prosjektene. Frikjøpt tid for delprosjekt-
ledere har gitt status i arbeidet. Der dette har vært vanskelig har også tiltakene
blitt diffuse og skapt problemer for gjennomføringen. Uten øremerking av stil-
linger til dette arbeidet kan det vanskelig følges opp. 

Folkehelsekomiteene har vært en nyskapning. Hensikten var at disse skulle være
en møteplass for offentlige og frivillige organisasjoner som deltar i det lokale
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folkehelsearbeidet. De skulle stimulere til løsninger basert på lokale forhold, 
vurdere prosjektsøknader og fordele tilskudd innen en gitt ramme. Møtene 
i folkehelsekomiteene har vært preget av god idédugnad og et åpent rådslag.
Sammensetningen av komiteen bør vurderes med bakgrunn i god kjennskap til
lokale forhold.

Som sekretariat for "Folkehelseprosjektet", og ved å ha et daglig ansvar for 
prosjektgjennomføringen, var det store og nivåovergripende oppgaver som ble
tillagt det sentrale leddet, både som sekretariat og fagbase. Det er behov for en
sentral koordinerende instans i folkehelsearbeidet som bør ligge i fylkeskommunen
som en del av lokaldemokratiet. Det er viktig med et folkehelsesenter som kan
bistå kommunene med nødvendig kompetanse og være en pådriver i arbeidet. 

Samhandling
Det har vært verdifullt å arbeide tverretatlig og over tid gå i dybden på et 
område. På noen områder har kommunens ledelse sett nytteverdien av prosjekt-
arbeidet tidlig i prosjektfasen og latt gode erfaringer bli overført kommunens
virksomheter. Dette har vært aktuelt i forhold til rutiner for internkontroll, oppføl-
ging av sykmeldte og gjennom nye rutiner for miljørenhold.

Prosjektarbeidet har vist seg å være sårbart når aktive medarbeidere slutter eller
blir syke midt i perioden. Prosjektlederne har da tatt over og oppgavene har da
lett for å bli litt for mange og store. Felles kompetanse i folkehelsearbeidet gir et
nødvendig begrepsapparat på tvers av fag og nivåer. Fortsatt preges virksomhe-
tene seg i mellom av sterk fagautoritet på egne områder. Når tverrfaglige/ 
tverretatlige prosjekter skal gjennomføres, blir de ofte nedprioritert med bak-
grunn i andre arbeidsoppgaver som ses på som viktigere. Helhetstenkingen med
innbyggerne i fokus er på vei, og brukermedvirkning bør inngå i alle typer tiltak. 

Samarbeidet med de frivillige organisasjonene har i stor grad vært preget av hvil-
ket personlig engasjement den enkelte deltager har hatt.

Fylkeskontaktgruppene for pilotprosjektene har fungert meget godt med god
faglig spredning. Når prosjektlederne ikke var tilstede i kontaktgruppene, var det
en tendens til kommunikasjonssvikt som ble oppdaget og korrigert.
Det eksterne samarbeidet mellom fylkets prosjektsekretariat og kommunene
opplevdes som meget godt. Det skyldes stor grad av åpenhet fra alle parter,
regelmessige samlinger som i prosjektteam og at prosjektlederne ble sett på
som en del av det felles sekretariatet. 

En viktig forutsetning for at samhandlingen skal lykkes er at deltagernes roller
og ansvar er tydelige.

Informasjon
Det ble utarbeidet en egen informasjonsstrategi for prosjektet. Den har vært rettet
mot media, prosjektdeltakerne og spesielle målgrupper som hadde særlig interesse
av arbeidet. Internettside ble opprettet og nyhetsbrev sendt ut med jevne mellom-
rom. Prosjektdeltakerne har også informert om prosjektet på konferanser i inn og
utland, og flere grupper har vært på studiebesøk. Lokale media har vist stor inter-
esse for prosjektet og ulike tiltak har fått positiv omtale. Kapasitetsbegrensninger
gjorde at ikke alle målene i informasjonsplanen kunne følges opp.

Nettverk
Østfolderfaringer har vært et viktig grunnlag for "Folkehelseprosjektet". Men det
var også naturlig å se på hva andre har gjort innenfor dette arbeidet. For å ta del
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INTERREG-prosjektet "Grenseløst
miljø- og folkehelseforum" var et sam-
arbeid mellom Østfold fylkeskommune
og Västra Götalandsregionen.
Prosjektet arrangerte temadager på
begge sider av grensen, der miljø- og
folkehelsespørsmål ble satt på dagsor-
den.



i slik kunnskap, har forskjellige nettverk vært en kilde til inspirasjon, kunnskap og
formidling. Nytteverdien av å delta i nettverk er også understreket i fylkesplanen
"Sammen om Det Sunne Østfold".

Etter vår vurdering var nettverksdeltakelse en rimelig og praktisk arbeidsform
som ga stort faglig utbytte som grunnlag for forskning og utvikling. Med bak-
grunn i egne og andres erfaringer fant vi fram til de løsninger som ble lagt til
grunn for vårt folkehelsearbeid. Deltagelsen kom også næringslivet, kommune-
ne og fylkeskommunen til gode ved at fylket fikk et positivt omdømme og at
store og mindre arrangementer ble lagt hit. En offensiv holdning ga også uttel-
ling i form av eksterne prosjekttilskudd som vi ellers ville gått glipp av. På denne
måten har befolkningen fått del i gode løsninger som var med på å fremme 
folkehelsen. 

Kompetanse
En styrking av folkehelsearbeidet forutsatte ny kunnskap, endrede holdninger 
og en organisasjonsmessig tilrettelegging. Det var derfor nødvendig å legge 
opp til en undervisning som var tilpasset brukernes behov. Brukergruppen 
har vært både profesjonsgrupper, politikere, ikke fag-utdannede, (“ildsjeler") og
representanter for de frivillige organisasjonene.  Dette fordret en fleksibel 
studiemodell (modulbasert etter- og videreutdanning) basert på en pedagogikk
som tok vare på brukernes erfaringer og motiverte til egen innsats. I samarbeid
med Høgskolen i Østfold og Hälsohögskolan Väst i Vänersborg, utviklet vi 
høgskoleutdanningen "Ja, vi kan – teori og praksis i det nye folkehelsearbeidet".
Dette startet opp bl.a. med midler fra INTERREG.  Vi har også utviklet kurs-
pakken "Ja, vi kan" som grunnkurs. Både høgskoleutdanningen og grunnkurset
ble godt mottatt. Opplegget anbefales videreført basert på de erfaringer som er
høstet.

Prosjekter
Prosjektbeskrivelsene for hvert pilotprosjekt ga god veiledning for planleggingen
og gjennomføring av tiltak. Lokale handlingsplaner har vært en forutsetning for et
strukturert arbeid med kvalitetssikring av tiltakene. Årlig statusrapport har gitt jevn-
lig gjennomgang av prosjektene og mulighet for evaluering/justering underveis. 

Evaluering
Hensikten med evalueringen har vært å lære av våre erfaringer. Prosjektet har
savnet en nasjonal infrastruktur for sitt arbeid og har derfor på egen hånd utvik-
let hjelpemidler til bruk i folkehelsearbeidet. Gjennomføringen av "Østfold
Helseprofil" har stått sentralt i målingen av befolkningens helsetilstand. "Østfold
Skaderegister" ble etablert. Det har registrert skader og ulykker. En spesiell
metode ble prøvd ut for et systematisk folkehelsearbeid. Sjekklister ble utarbei-
det for å kvalitetssikre arbeidet. Arbeidet med å overvåke befolkningens helse-
tilstand og registreringen av skader og ulykker må videreføres i ordinære former
som et viktig instrument i folkehelsearbeidet. Prosjektmetoden anbefales brukt i
det videre folkehelsearbeidet. Effektene er ikke like enkle å måle, men det er en
utfordring å sprenge grenser på det forebyggende området.

Ekstern evaluering
Den eksterne evalueringen ble gjennomført av Østfoldforskning og følger i sin
helhet rapporten som vedlegg. Undersøkelsen dreier seg om vurderinger av
Folkehelseprosjektet slik deltakerne i prosjektet har erfart det.  Datagrunnlaget
er dels intervjuer med 12 personer som ble ansett av prosjektledelsen som 
å være nøkkelinformanter. På grunnlag av disse intervjuene, ble det utarbeidet et
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I samarbeid med Hälsohögskolan Väst
i Vänersborg, ble det igangsatt videre-
utdanning i “det nye folkehelsearbei-
det”. Ca. 20 Østfoldinger deltok, der-
iblandt politikere, administrativt ansatte
og represetanter fra frivillige organisa-
sjoner.



spørreskjema som ble tilsendt 110 personer etter en liste over deltakere.  67%
av skjemaene ble besvart.  Østfoldforskning mener at datagrunnlaget er tilstrek-
kelig til at man kan trekke noen hovedkonklusjoner. 

Hovedkonklusjonene fra undersøkelsen er:
Kjennskap til og synspunkter på mål og strategier i Folkehelseprosjektet
Deltakerne mener selv  at de har hatt rimelig godt kjennskap til mål og strategi-
er i prosjektet.
• Målene ble oppfattet å være rimelig klare.
• Prosessen med å avklare mål og strategier ble oppfattet som grei.
• Det var foretatt riktig valg av innsatsområder.
• Det var riktig å involvere de frivillige organisasjonene.

Erfaring med organisering og gjennomføring av prosjektet
Stort sett er deltakerne tilfredse med organisering, samarbeid og gjennomføring
av prosjektet.  
• Tendens til at deltakerne mener at organisering og fremdrift av den lokale - 

dvs. kommunale - del av prosjektet har vært klar.
• Deltakerne mener at forholdet mellom den sentrale prosjektledelse og 

fylkeskommunale ledelse, og styringsgruppen har vært mest uklar. 
• Planene for møtene i Folkehelsekomiteen og delprosjektet om fallulykker 

i hjemmet oppfattes som mest klare og konkrete.  
• Planene for delprosjektet om psykososiale problemstillinger oppfattes som 

minst klare og konkrete.  
• Mangelfull prioritering og mangelfull forankring i kommunens ledelse oppgis 

som de viktigste grunnene til manglende fremdrift. 

Vurderinger av aktivitetene i prosjektene 
Generelt er det stor spredning av ressurser i prosjektet.
• Mange mener at en i relativt stor grad har benyttet ressursene til gjennom-

føringen av konkrete aktiviteter.
• Mangelfulle økonomiske ressurser, at det ikke var realistisk å komme lenger 

innenfor den tidsrammen en opererte innenfor og vanskeligheter med å konkre-
tisere tiltakene oppgis hyppigst som grunner til manglende fremdrift i prosjektet

Resultatene av Folkehelseprosjektet 
Prosjektet anses totalt sett som relativt vellykket.
• Det er en klar tendens til at de som har deltatt i folkehelsearbeidet generelt, 

og i delprosjektet om fallulykker i hjemmet er mest fornøyde. 
• De som kommer fra Våler kommune er mest fornøyde med resultatene av 

prosjektet.  
• Den viktigste grunnen til at en oppfatter prosjektet som vellykket, er at det 

har ført til økt oppmerksomhet og kunnskap om folkehelsespørsmål 
i kommunene.

• Den nest viktigste grunnen oppfattes å være bedre samarbeid mellom 
kommunale sektorer og mellom forvaltningsnivåene. 

• Omtrent like mange oppgir endringer i kommuneorganisasjonen, særlig økt 
politisk engasjement, som en viktig grunn til at prosjektet ble vellykket.    

• Den viktigste grunnen til at prosjektet ble ansett som mislykket er manglende 
samarbeid og forankring, både i og mellom fylkeskommunale og kommunale 
instanser.  

Konklusjon
Østfoldforskning konkluderer med at resultatene av Folkehelseprosjektet må
sies å være relativt gode. Det er en klar tendens til å avgi positive svar på spørs-
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mål om prosjektes mål, organisering, fremdrift og resultater.  Det må imidlertid
understrekes at det er ulike erfaringer med prosjektet, og det synes som om del-
prosjektet om fallulykker i hjemmet og det generelle folkehelsearbeidet har vært
mest vellykket.  Andre deler av prosjektet synes å være mindre vellykket.  

Veien videre
Det er viktig for resultatbedømmingen å se nærmere på hva som er gjort i fyl-
keskommunen og pilotkommunene for å sikre at folkehelsearbeidet kan fortset-
te i ordinære former. Dette avsnittet må også ses i sammenheng med mandatets
pkt. 5 som er tidligere omtalt.

Fylkeskommunen
I forbindelse med sak 17/98 – “Folkehelseprosjektet, årsmelding 1997” skrev
fylkesrådmannen i sin innstilling til fylkestinget følgende:
"I forbindelse med oppstart av prosjektet, ble prosjektledelsen bedt om å frem-
me forslag til endelig organisering av folkehelsearbeidet i sin sluttrapport i år
2000. Imidlertid vil det medføre at et viktig arbeid vil stoppe opp i påvente av den
politiske behandlingen av sluttrapporten. Fylkesrådmannen foreslår derfor at pro-
sjektledelsen utarbeider et forslag til organiseringen av folkehelsearbeidet,
basert på de erfaringer som er høstet, og som legges frem for politisk behand-
ling i forbindelse med årsmeldingen 1998."

Fylkestinget sluttet seg til forslaget. I tråd med vedtaket har "Folke-
helseprosjektet" utarbeidet et forslag til videreføring av folkehelsearbeidet kalt
"Livets Kvalitet". Det ble godkjent av fylkestinget 17. juni 1999. "Livets Kvalitet"
er blitt en del av fylkesplanen "Østfold 2000+". Etter invitasjon av fylkes-
rådmannen, har 14 kommuner bekreftet at de ønsker å inngå et forpliktende
samarbeid med fylkeskommunen om å gjennomføre folkehelseprogrammets
målsettinger.

20. 12. 2000 sluttet helse- og sosialkomiteen i fylkeskommunen seg til at folke-
helsearbeidet skal videreføres som et forpliktende partnerskap mellom fylkes-
kommunen og kommunene i Østfold. Det ble også gitt godkjenning til forslag til 
samarbeidsavtale med kommunene.

Sarpsborg
Folkehelseprosjektet i Sarpsborg vil evalueres særskilt i 2001 sammen med
saksframlegg vedrørende eventuell videreføring av folkehelsearbeidet i form av
et fast opplegg. Av dette følger at man ikke har drøftet/behandlet, hverken i den
administrative eller politiske ledelsen, hvordan man bør organisere og drive et
aktivt helhetlig/overordnet folkehelsearbeid. Man har heller ikke hatt noen drøf-
ting av spørsmålet om hvilke sentrale/overordnede ressurser (bemanning, øko-
nomi m.m.) som trengs for ivareta et tilfredsstillende opplegg. Ved behandlingen
av folkehelseprogrammet "Livets kvalitet" i 1999, har imidlertid formannskapet
og rådmannen gitt positive signaler med hensyn til deltagelse i dette program-
met og tilhørende nettverk.

Våler
Folkehelseprosjektet har bidratt til  stor og positiv aktivitet i forhold til forebyg-
gende og helsefremmende arbeid i kommunen.  Svært mange har vært involvert
i prosjektet, og kommunen uttrykker takknemlighet for det engasjement og den
innsatsvilje som er utvist.  Svært mange tiltak er igangsatt, og mange brukere og
innbyggere har gitt positive tilbakemeldinger på prosjektet. 
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Videre er det etter kommunens vurdering slik at Østfold har en unik mulighet til
å være et pionerfylke på folkehelseområdet. I dette perspektivet vil en viderefø-
ring av det positive engasjement som fylkeskommunen har bidratt med være
sentralt for at arbeidet skal lykkes.

Videreføring av folkehelsearbeidet er en sentral oppgave framover.  Det er opp-
arbeidet kunnskap og kompetanse, og nye samarbeidsformer er utprøvd.  Dette
arbeidet er sikret videreføring gjennom vedtak i kommunestyret 30. 09. 99:
"Våler kommune ønsker å videreføre folkehelsearbeidet også etter at
Folkehelseprosjektet er avsluttet". 

Dette skjer gjennom: 
1. Forankring i kommunens øverste politiske og administrative ledelse og 

gjennom uttrykk i kommunens plandokumenter.
2. Opprettelse av fast stiling som folkehelsekoordinator (60%). 
3. Fast Utvalg for Plansaker har ansvar for planlegging og samordning av 

folkehelsearbeidet fra 01. 01. 00.
4. Arbeid for å bli godkjent som "trygt lokalsamfunn".

Den 21.12.00 ga kommunestyret sin tilslutning til styringsdokumentet
"Folkehelse i Våler 2000+"  som trekker opp mål, strategier, prioriteringsområ-
der og en organisasjonsmodell på tvers av nivåer og sektorer. I vedtaket står det
at denne skal være "en plattform for det videre folkehelsearbeidet" og at det skal
"utarbeides en konkret framdriftsplan for Trygge Våler i løpet av våren 2001". 

Opplevd trivsel og trygghet for innbyggerne er et hovedmål i kommunens 
handlingsprogram for 2001-2004. 

Spydeberg
I Spydeberg kommune heter det i forslag til hovedmål under virksomhet 1.5
Folkehelse i handlingsplan for 2001:
"Folkehelsen skal fremmes og medvirkning skal prioriteres for at best mulig
helse for alle kan oppnås av innbyggerne selv. Spydeberg skal prioritere helse-
fremmende og forebyggende arbeid."

Videre heter det i handlingsmål for kommende år:
1. Skade- og ulykkesforebygging,  likeverdige muligheter og helsefremmende 

innsats skal prege all planlegging og alt arbeid med barns og ungdoms 
oppvekstvilkår. 

2. Støttende og ulykkesfrie nærmiljøer og møtesteder utvikles og oppmuntres 
slik at folk føler at de når fram med tanker og idèer om hvordan de nære 
omgivelsene skal utvikles. Nye bo-områder gis ekstra oppmerksomhet.

3. Kompetansen innen ulykkesforebygging og folkehelse hos kommunalt 
ansatte og blant innbyggerne skal økes via utviklingsarbeid, nettverksamar-
beid med andre helse- og miljøkommuner og ved informasjonsvirksomhet.

Kommunen har opprettholdt en stilling som folkehelserådgiver. Kommunens
lederstruktur er under endring, og forslag går ut på at den utførende delen av
folkehelse legges til virksomhetene. Folkehelsestrategisk arbeid  anses som en
støttefunksjon sammen med plan og utvikling.
Folkehelsekomiteen skal fortsette etter prosjektperioden. Organisering og
arbeidsområdene beholdes.
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7. samlet vurdering



"Folkehelseprosjektets" innsats har vært kompleks og basert på et :
• Fagperspektiv
• Befolknings / brukerperspektiv
• Organiserings- og ledelsesperspektiv.

Styringsgruppens vurderinger knyttes derfor til disse tre perspektivene 
som kommenteres hver for seg, mens de i prosjektarbeidet har vært 
flettet sammen. Vurderingene er sett i forhold til hovedmålene for "Folke-
helseprosjektet". Et av hovedmålene for prosjektet var å dokumentere effekten
av innsatsen. Det gjøres ikke her. Det vises til begrunnelsen som er gitt i innled-
ningen til rapporten. 

Fagperspektiv
Et av hovedmålene var å bygge opp kunnskap.

"Folkehelseprosjektets" innsats har vært basert på et utvidet helsebegrep, der
helsestatus er et produkt av mange faktorer i samfunnet. Det har vært viktig å
sette søkelyset på faktorer som fremmer helsen for den enkelte. En annen til-
nærming er tradisjonell sykdomsforebyggende innsats, der løsningene baseres
på enklere årsaksforhold. Det er ingen motsetning mellom disse perspektivene.
Det er analysen av problemet man studerer som avgjør hvilken tilnærming man
bruker.

Forebygging generelt og det utvidede helsebegrep spesielt, fordrer kunnskap
som i liten grad er ivaretatt i dagens fagutdanninger. Selv om profesjonene 
har god fagkunnskap innenfor sine områder, kan problemer vanskelig 
forebygges dersom man ikke har spesiell kunnskap om hvordan det skal gjøres.
Prosjektteamet erfarte at folkehelsearbeidet forutsatte ny kunnskap og endrede
holdninger til forebyggende og helsefremmende arbeid. Når tverrfaglige/ 
tverretatlige prosjekter skulle gjennomføres, ble de ofte nedprioritert med 
bakgrunn i andre arbeidsoppgaver som ble sett på som viktigere. Fortsatt 
preges mange virksomheter av sterk fagautoritet på egne områder, mens 
helhetstenkningen med innbyggerne i fokus har preget prosjektet. Prosjektet har
møtt de faglige utfordringene ved kompetanseoppbygging gjennom temadager,
nettverksdeltakelse, og gjennom utviklingen av grunnkurset og videre-
utdanningen som begge ble kalt "Ja, vi kan". Rapporten viser at satsningen på
kompetanse har dekket et behov og ble positivt mottatt.

Befolknings-/brukerperspektiv
Et annet hovedmål var å mobilisere nærmiljøene til innsats.

Befolknings- og deltagermedvirkning har vært sentrale elementer i prosjektpro-
sessen når nærmiljøene skulle mobiliseres til innsats. Folkehelsekomiteene har
vært en nyskapning. Hensikten var at disse skulle være en møteplass for offent-
lige og frivillige organisasjoner som deltar i det lokale folkehelsearbeidet.
Spørreundersøkelsen viser at folkehelsekomiteene har fylt en funksjon der
møtene i folkehelsekomiteene har vært preget av god idédugnad og et åpent
rådslag. For å mobilisere nærmiljøene til innsats har folkehelsekomiteene hatt
innsatsmidler til disposisjon for å støtte gode prosjekter lokalt.
Aktivitetsbeskrivelsen viser at mange små prosjekter har fått støtte som ledd i
arbeidet med å involvere innbyggerne i lokale miljø- og helsetiltak. Enkelte av
småprosjektene har lagt vekt på den styrken som sosialt fellesskap og dugnad
gir. Samarbeidet med de frivillige organisasjonene har i stor grad vært preget av
hvilket personlig engasjement den enkelte deltager har hatt.
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Innbyggerne er også spurt om sin helsetilstand i en egen undersøkelse, Østfold
Helseprofil som ble gjennomført i 1997. Slike undersøkelser er et godt 
supplement til tradisjonelle registerdata når befolkningens helsetilstand skal
beskrives. 

Aktivitetsbeskrivelser og spørreundersøkelsen viser at befolknings / brukerper-
spektivet slik det er ivaretatt gjennom folkehelsekomiteene har vært vellykket. 

Organiserings- og ledelsesperspektiv
Tre av hovedmålene var å:
• Fremme en helhetstenkning der forebyggende strategier og aktiviteter er 

med i all planlegging
• Utvikle praktiske metoder i folkehelsearbeidet
• Skape grunnlag for samarbeid på tvers av sektorer og nivåer.

Prosjektet har hatt en flat organisasjonsstruktur og dialog som arbeidsform. Mål
og handlingsplaner med bakgrunn i felles metode for gjennomføringen har vært
viktige hjelpemidler i prosjektarbeidet. Samhandling har vært et nøkkelord og
spørreundersøkelsen viser at 27 forskjellige stillingskategorier har vært brukt i
prosjektet. Prosjektet har lyktes i å koble personer og aktiviteter som ikke bare
er forbundet med helsearbeid i snever forstand. Stort sett er deltagerne tilfredse
med organisering, samarbeid og gjennomføring av prosjektet. Mangelfull priori-
tering og forankring i fylkeskommunens og kommunens ledelse oppgis av del-
tagerne som viktige grunner til manglende framdrift.

En av hovedtankene bak organiseringen har vært at arbeidet med folke-
helse skal integreres i den ordinære driftsorganisasjonen. Administrative 
omorganiseringer har komplisert deler av bemanningsplanleggingen i forhold 
til prosjektmedarbeidere og hvem som kan gå inn og utføre deler av prosjektene.
Uten øremerking av stillinger, kan dette arbeidet vanskelig følges opp. Det 
eksterne samarbeidet mellom prosjektsekretariatet i fylkeskommunen og 
kommunene ble sett på som positivt. Det skyldtes i stor grad åpenhet fra alle par-
ter, regelmessige samlinger som i prosjektteam og at prosjektkoordinatorene i
kommunene ble sett på som en del av det felles sekretariatet. En viktig 
forutsetning for en god samhandling har vært at deltagernes ansvar og roller er
tydelige.

Konklusjon
Det utvidede helsebegrepet har vært en fruktbar faglig tilnærming for
"Folkehelseprosjektet". For et systematisk folkehelsearbeid som behandler 
fag-, sektor-, nivåovergripende og komplekse problemstillinger er denne 
tilnærmingen en nødvendig faktor for å lykkes.

Befolknings-/brukerperspektivet har vært et viktig element i prosjektgjennom-
føringen og må videreføres som en grunnpilar i folkehelsearbeidet.

Organiseringen basert på teamarbeid og "på tvers-grupper” har fungert godt når
komplekse problemer skulle løses. Prinsippet om selvstyrte grupper som
gjennomfører folkehelsearbeidet basert på felles mål og metode bør legges til
grunn i det videre arbeidet.

De lærdommer man kan trekke fra "Folkehelseprosjektet" er at:
• Folkehelsearbeidet må være hjemlet i lover, forskrifter og politiske vedtak.
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• Folkehelsearbeidet må ha en klar forankring hos den politiske og administra-
tive ledelsen i kommuner og fylkeskommunen. Arbeidet må også være for-
ankret i fylkesplanen og kommuneplaner.

• Frivillige organisasjoner og privat sektor er viktige medspillere i folkehelse-
arbeidet.

• Et godt datagrunnlag om helsetilstanden, skader og ulykker er viktig som 
utgangspunkt for prioriteringen av den forebyggende innsatsen.

• Arbeidet må være basert på klare mål, systematisk metode og evaluerings-
rutiner som sikrer nødvendige justeringer underveis basert på de erfaringer 
som gjøres.

• Det er viktig å se innsatsen både i kort og langt perspektiv for å sikre 
kontinuitet i arbeidet.

• Systematisk samfunnsorientert innsats som er nivåovergripende og 
basert på tverrfaglighet er en nødvendig forutsetning når komplekse 
folkehelseproblemer skal løses. Komplekse problemer kan også løses 
gjennom interkommunalt samarbeid og med fylkeskommunen som et 
kompetansesenter.

• Kompetanseheving omkring folkehelsespørsmål  er nødvendig og må prioriteres.
• Informasjonsstrategien må planlegges. Lokale media spiller en viktig rolle 

i folkehelsearbeidet.
• Nye kunnskaper og ferdigheter formidles raskt gjennom aktiv deltakelse 

i nettverk.
• Prosjekter demonstrerer resultater og fremmer samhandling.
• Små prosjekter må også følges opp.
• Det er nødvendig med teamarbeid basert på prinsippet om selvstyrte grupper 

når "på tvers-oppgaver” skal løses.
• Det er nødvendig med en egen stilling avsatt som folkehelserådgiver/

koordinator i kommunene. Stillingen må forankres slik at den har muligheter 
for tverretatlig dialog og prosjektarbeid.

• Folkehelsekomiteer lokalt stimulerer interessen hos befolkningen, frivillige 
organisasjoner og offentlige myndigheter. De stimulerer også til medvirkning 
og samarbeid.

• Fylkeskommunen har en sentral rolle som koordinator og pådriver. Den har 
også en sentral rolle når det gjelder å legge forholdene til rette for et 
systematisk folkehelsearbeid.

• Folkehelsearbeidet er i sine tiltak nær beslektet med Lokal Agenda 21 og 
lokalsamfunnsutvikling. 

Hensikten med rapporten er også å øke kunnskapen om hvordan et systematisk
folkehelsearbeid bør gjennomføres.

De resultater man er kommet fram til er basert på mål og handlingsplaner
sprunget ut av en felles metode. Metoden er brukt i gjennomføringen av hoved-
prosjektet og av pilotprosjektene. Nytteverdien er avhengig av en god forankring
både i planverk, i den politiske og administrative ledelsen og hos de som deltar i
og berøres av arbeidet. Nødvendige ressurser må settes av til gjennomføringen
i form av økonomi og stillinger. Kompetanseheving er et annet nøkkelord for å
lykkes. Samtidig må organiseringen vies oppmerksomhet. Prinsippet er oppsum-
mert i figur 7.1. 

At prosjektarbeidet har manglet en infrastruktur basert på lover og forskrifter har
vært et vesentlig hinder i gjennomføringen. Sentrale myndigheter må legge for-
holdene til rette for et lokalt folkehelsearbeid som kan drives kontinuerlig og med
perspektiver både på kort og lang sikt.
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Figur 7.1 Forutsetninger for å lykkes i folkehelsearbeidet 

Hva bør videreføres?
For å sikre langsiktighet og kontinuitet i et folkehelsearbeid basert på troverdig-
het og tillit, bør følgende tiltak videreføres:

1. Prosjektsekretariatet videreføres som et kompetansesenter for folkehelse-
arbeidet og som et sekretariat for folkehelseprogrammet "Livets Kvalitet".

2. Ordningen med lokale folkehelsekoordinatorer / folkehelserådgivere videre
føres.

3. Folkehelsekomiteene bør fortsette og ha midler til disposisjon for lokale 
småprosjekter.

4. Nettverksdeltagelse og erfaringsutveksling som beskrevet i rapporten 
opprettholdes.

5. Videreutdanningen "Ja, vi kan"  fortsetter.
6. Østfold Skaderegister utvikles videre.
7. Østfold Helseprofil gjennomføres på nytt i 2003.
8. Folkehelseprogrammet "Livets Kvalitet" bør starte opp basert på prosjekt-

erfaringene.
9. Nasjonal status søkes videreført i samarbeid med Norsk nettverk av helse-

og miljøkommuner.
10. Erfaringene fra pilotprosjektene oppsummeres i "verktøykasser" og inngår 

i det ordinære HMS-arbeidet.
11. Folkehelsearbeidet forankres fortsatt i fylkesplanen og kommuneplanene.
12. Fylkeskommunen bes ta kontakt med statlige myndigheter med sikte på 

å bedre rammevilkårene for forebyggende og helsefremmende oppgaver.
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Vedlegg 1

Deltagernes erfaringer med gjennomføringen av 
prosjektet
Helge Ramsdal og Knut Aarvak, Østfoldforskning

Innledning
Folkehelseprosjektet i Østfold har bedt Stiftelsen Østfoldforskning om å
gjennomføre utarbeidelse og datainnsamling av et spørreskjema basert på del-
tagernes erfaringer med arbeidet i prosjektet.  I løpet av sommeren 2000
gjennomførte STØ en forundersøkelse der 12 personer med sentrale roller i pro-
sjektet ble intervjuet.  På grunnlag av disse intervjuene utarbeidet STØ i samar-
beid med Folkehelseprosjektet spørreskjemaet, som ble tilsendt de personene
som etter den sentrale og de lokale prosjektledelsenes vurdering hadde vært
delaktige i prosjektet i en eller annen egenskap. 

Det ble utsendt 110 skjemaer, og 70 ble etter en purrerunde besvart.  Dette gir 
en svarprosent på  67.  Svarprosenten må ses i forhold til at skjemaet ble 
tilsendt personer ut fra en "liberal" tolkning av hvem som hadde vært engasjert
i prosjektet, og en nærmere studie av de besvarte skjemaene viser at de fleste 
i sentrale posisjoner har besvart skjemaet.  Kvaliteten på svarskjemaene er ujevn.
Noen har kun besvart få spørsmål i skjemaet. Dette skyldes at blant de som fikk
tilsendt skjemaet var det mange som bare hadde deltatt i et delprosjekt, og som
derved hadde begrenset kjennskap til mange av de spørsmålene som ble stilt.
Det er derfor mange tomme kategorier i svarskjemaene, og i presentasjonen 
her har vi tatt hensyn til dette ved at vi har tatt bort "ingen mening"- kategorien
i presentasjonen av svarene.  Dette innebærer imidlertid at en hele tiden må se
svarfordelingen i forhold til hvor mange som har svart på det aktuelle spørsmå-
let, og at en bør ha dette i mente når en leser resultatene.  Vi har også, av hen-
syn til oversikt og sammenlignbarhet, valgt å prosentuere de fleste svarene, til
tross for at n (de som har besvart spørsmålet) ofte er relativ lite.  Vi ber om at en
er spesielt oppmerksom på dette når en leser tabellene. 

Spørreskjemaet
Skjemaet dreide seg om følgende tema:
1) Intervjupersonens bakgrunn og rolle i prosjektet.
2) Kjennskap til og synspunkter på mål og strategier i Folkehelseprosjektet.
3) Erfaringer med organisering og gjennomføring av prosjektet.
4) Vurdering av aktivitetene i prosjektet.
5) Vurderinger av de oppnådde resultater av prosjektet.
Skjemaet består av en blanding av åpne og lukkede spørsmål, med rikelig 
anledning til å komme med egne kommentarer i tillegg til de lukkede svar-
kategoriene. Svært mange har benyttet denne anledningen.  Vi har hittil bare hatt
anledning til å bearbeide enkelte deler av disse kommentarene. 

Hvem har svart? 
Av de som har svart oppgir 1 å være koordinator, 8 prosjektledere, 23 (del-) pro-
sjektdeltakere, 15 medlemmer av styringsgruppene, 18 medlemmer av folkehel-
sekomiteene, 8 oppgir "annet".  Dette innebærer at alle aktivitetsområder er
berørt av de som har svart på skjemaet.  Sett i forhold til satsingsområdene, får
en følgende fordeling: 17 har deltatt på delprosjektet om belastningslidelser, 22
astma-/allergi, 18 fallulykker, 4 psykososiale problemstillinger, 22 oppgir gene-
relt folkehelsearbeid, 1 trafikkspørsmål. 5 oppgir at spørsmålet ikke var relevant.
(Noen har oppgitt flere svarkategorier, slik at summen blir større enn antallet
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besvarte skjema). Den faglige bakgrunnen for de som har svart er preget av stor
spredning.  Hele 27 ulike stillingskategorier er benyttet, hvilket innebærer at
Folkehelseprosjektet åpenbart har lyktes i å kople personer og aktiviteter som
ikke bare er forbundet med "helsearbeid" i snever forstand. Det samme gjelder
for svarene på spørsmålet om i hvilken egenskap de har deltatt.  Her fremgår det
at 10 ulike kategorier er benyttet.  5 oppgir å være politikere, 37 har administra-
tive stillinger, mens 15 representerer frivillige organisasjoner.  

Når det gjelder den virksomhet respondentene er tilknyttet, fordeler dette seg slik:
Statlige etater: 7 
Østfold fylkeskommune: 4
Sarpsborg kommune: 19
Våler kommune: 16
Spydeberg kommune: 11
Ansatte i frivillige organisasjoner: 10

Som en ser er nærmere 70% av de som har besvart skjemaet tilknyttet en av de
tre kommunene i prosjektet.  55 % oppgir å ha vært med fra starten av prosjek-
tet, 45% at de er kommet til siden.  

Kjennskap til og synspunkter på mål og strategier i Folkehelseprosjektet
Første spørsmål dreide seg om kjennskap til de overordnede målsettinger/stra-
tegier for Folkehelseprosjektet.  Av de 68 som svarte på spørsmålet, oppga 40
(57%) at de kjente "godt" til mål/strategier,  24 (34%) "noe til dem", mens kun
4 (6%) oppga at de kjente "dårlig" til de overordnede mål/strategier.  Det andre
spørsmålet her dreide seg om hvordan en vurderte målene for
Folkehelseprosjektet.  Her svarte 69 og av disse mente 29 (41%) at de var klart
og tydelig definerte,  30 (42%) at de kunne vært definert noe klarere, mens 5
(7%) mente at de var uklart formulert.  Når det gjalt innsats/prosjektområder,
mente 60 (85%) av de som svarte (alle 70) at det var valgt riktige innsatsområ-
der, 3 (4%) mente at det burde vært valgt andre innsats-/prosjektområder.  

Spørsmålet om hvordan en vurderte valget av prosjektkommuner viste at 37
(52%) mente at det var valgt riktige kommuner, mens 30 (42%) ikke hadde noen
mening. 

På spørsmål om forholdet mellom Folkehelseprosjektet og det eksisterende 
folkehelsearbeidet i kommunene, var det derimot stor spredning i svarene: 13
(18%) mente at det var en klar og tydelig forskjell, 12 (17%) mente at det ikke
var noen forskjell, mens 19 (27%) mente at det var et uklart forhold. 24 (35%)av
de 68 som svarte på spørsmålet hadde ingen mening. 

På spørsmålet om det har vært en riktig strategi å involvere de frivillige organi-
sasjonene, svarte 53 (75%) at det var riktig, mens 11 (15%) svarte delvis riktig,
og 1 svarte galt.  

På spørsmålet om hvordan en vurderte prosessen for å avklare mål og strategi-
er sier 16 (23%) at det har vært en "klar og ryddig prosess", mens 19 (27%) at
den "kunne vært klarere".  6 (9%) mener at det har vært en "uklar og diffus pro-
sess".  27 (39%) har ingen mening.

Erfaringer med organisering og gjennomføring av prosjektet
Vi gjengir her en sammenstilling av frekvensene for de fire spørsmålene som
omhandler forholdet mellom ulike aktører og instanser som var involvert 
i Folkehelseprosjektet.
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Det første spørsmålet dreiet seg om organiseringen,  dvs. avklaringen av ansvar
og   myndighet for ulike organer/nivåer i prosjektorganisasjonen.  Det er ulikt
hvor mange som har vurdert de ulike instansene/nivåene, noe som må antas å
reflektere ulikt erfaringsgrunnlag hos respondentene. Svarfordelingen fremgår
av tabell 1.

Tabell 1.  Hvordan vurderer du organiseringen, dvs. avklaringen av ansvar
og myndighet,  for følgende organer/nivåer i prosjektorganisasjonen (%).

Organer/nivåer Uklar Burde Klar Antall 
vært svar

klarere
1. Forholdet mellom den sentrale 
prosjektledelsen og den fylkes-
kommunale ledelsen 23 43 33 30 

2. Styringsgruppen for Folkehelse-
prosjektet 18 32 50 34

3. Det sentrale prosjektteamet for 
Folkehelseprosjektet 11 26 63 27

4. Forholdet mellom prosjekt- 
koordinator og kommuneledelsen 3 26 72 31   

5. Forholdet mellom prosjekt- 
koordinator og prosjektlederne 6 15 79 34

6. Forholdet mellom prosjektlederne og
deltakerne i de enkelte prosjektgruppene 8 15 77 48

7. Forholdet mellom pilotkommunene 
og de frivillige organisasjonene 5 34 61 38

8. Folkehelsekomiteen 6 21 74 36

9. Fylkeskontaktgruppene for hvert 
av prosjekt-/innsatsområdene 9 44 48 23

Som en kan se av tabellen, er det er klar tendens til at en mener at den lokale
organisering i kommunen har vært klar – noe som fremgår av punktene 4, 5, 6
og 8, som alle omhandler kommunens interne organisasjon. Det er om den 
overordnede strukturen, dvs. forholdet mellom den sentrale prosjektledelsen og
fylkeskommunale ledelse, og styringsgruppen for Folkehelseprosjektet en finner
flest  som mener at organiseringen har vært uklar. Kommunens forhold til de 
frivilige organisasjonen er i en mellomposisjon.   

Neste spørsmål dreide seg om samarbeidet mellom ulike instanser som var invol-
vert i prosjektet. Svarfordelingen fremgår av tabell 2.
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Tabell 2.  Hvordan vurderer du samarbeidet i Folkehelseprosjektet i føl-
gende organer/nivåer? (%).

Organer/nivåer Dårlig Middels Bra Antall
1. Samarbeidet mellom den 
sentrale prosjektledelsen og den 
fylkeskommunale ledelsen 20 45 35 20

2. Samarbeidet i  styringsgruppen for 
Folkehelseprosjektet 4 44 52 25

3. Samarbeidet i det sentrale prosjekt- 
teamet for Folkehelseprosjektet 0 35 65 17

4. Samarbeidet  mellom prosjekt-
koordinator og kommuneledelsen   0 18 82 28

5. Samarbeidet mellom prosjekt-
koordinator og prosjektlederne 0 11 89 27

6. Samarbeidet mellom prosjekt-
lederne og deltakerne i de enkelte 
prosjektgruppene 2 17 80 46

7. Samarbeidet mellom 
pilotkommunene og  de frivillige 
organisasjonene 8 26 66 32

8. Samarbeidet i Folkehelsekomiteen 4 12 84 25

9. Samarbeidet i fylkeskontaktgruppene
for de ulike prosjekt/innsatsområder 5 40 55 20

Også når det gjelder samarbeidet svarer deltakerne i prosjektet at det lokale
samarbeid er  best (punktene 4, 5, 6 og 8). Klart dårligst mener en samarbeidet
mellom den sentrale prosjektgruppen og den fylkeskommunale ledelsen har
vært.  Det er likevel grunn til å merke seg at det for alle samarbeidsrelasjoner
unntatt forholdet mellom prosjektledelsen og den fylkeskommunale ledelsen er
en klar positiv overvekt i svarene. 

Neste spørsmål med henhold til organiseringen av Folkehelseprosjektet dreier
seg om planene for gjennomføring av arbeidet i de ulike organer og prosjekter.
Svarfordelingen fremgår av tabell 3.

Planene for møtene i Folkehelsekomiteen og delprosjektet om fallulykker i hjem-
met scorer høyest når det gjelder oppfatninger om at planene var klare og kon-
krete.  Delprosjektet om psykososiale problemstillinger scorer lavest.  Også her
er det totalt sett en klar overvekt av positive svar. 



81

V
e

d
le

g
g

Tabell 3.  Hvordan vurderer du planene for gjennomføringen av arbeidet i
de ulike organene og  prosjektene?  (%).

Organer/prosjekter Manglende/ Kunne Klare og Antall
uklare vært konkrete svar

klarere
1. Prosjektplan for Folke-
helseprosjektet samlet 3 29 68 31

2. Planer for møtene 
i styringsgruppen 7 33 59 27

3. Planer for møtene i det 
sentrale prosjektteamet 
i Folkehelseprosjektet 0 44 56 16

4. Handlingsplanen for  
prosjekt “belastningslidelser” 4 33 63 24

5. Handlingsplanen for  
prosjekt “astma/allergi” 4 46 50 26

6. Handlingsplanen for prosjekt 
“fallulykker i hjemmet blant eldre” 3 14 83 29

7. Handlingsplanen for prosjekt 
“psykososiale problemer” 20 40 40 10

8. Handlingsplanene for det 
generelle folkehelsearbeidet/
Folkehelsekomiteen 0 30 70 27

9. Planer for møtene i Folke-
helsekomiteen 0 10 90 50

10. Planer for møtene i fylkes-
kontaktgruppene for hvert av 
prosjekt/innsatsområdene 0 41 59 17
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Neste spørsmål dreiet seg om fremdriften i gjennomføringen av arbeidet 
i prosjektet. Svarfordelingen fremgår av tabell4. 

Tabell 4.  Hvordan vurderer du fremdriften i gjennomføringen av arbeidet 
i Folkehelseprosjektet? (%).

Prosjekter Dårlig Middels God Antall 
svar

Folkehelseprosjektet samlet 8 45 47 38

Prosjekt belastningslidelser 12 44 44 25

Prosjekt astma/allergi 3 47 50 30

Prosjekt fallulykker i hjemmet blant eldre 3 18 79 33

Prosjekt psykososiale problemer 25 42 33 12

Det generelle folkehelsearbeidet/
Folkehelsekomiteen 6 34 59 32

Også her ser en at delprosjektet om fallulykker skiller seg mest positivt ut, mens
delprosjektet om psykososiale problemstillinger skiller seg mest negativt ut når
det gjelder fremdriften.  

Vi stilte her et oppfølgingsspørsmål, om hva som kunne være årsakene til 
manglende fremdrift i gjennomføringen av arbeidet i prosjektet.  Svarfordelingen
fremgår av tabell 5.

Tabell 5. Hva er eventuelt de viktigste årsakene til manglende fremdrift 
i gjennomføring av arbeidet i Folkehelseprosjektet? Kryss av på de 
alternativene (ett eller flere) som du mener representerer viktige forklaringer.
(Prosent i parantes). 

• Manglende kapasitet i den sentrale prosjektledelsen: 9 (12)
• Manglende kapasitet i den kommunale prosjektledelsen 7 (10)
• Manglende prioritering (for eksempel mangelfullt 

engasjement/oppmøte fra nøkkelpersoner, m.m.) 16 (23)
• Mangelfullt tverrsektorielt samarbeid 11 (16)
• Mangelfullt samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene 3 (4)
• Mangelfull forankring i fylkeskommunens ledelse 7 (10)
• Mangelfull forankring i kommunens ledelse 17 (24)
• For lite økonomiske ressurser 11 (15)
• Prosjektet for stort i forhold til tildelte ressurser 11 (16)
• Manglende kontinuitet blant nøkkelpersoner 
(skifte av prosjektleder, sykefravær, m.m.) 7 (10)

• Annet, 4 (6)

Mangelfull prioritering og mangelfull forankring i kommunens ledelse (som kan
oppfattes som to sider av samme sak) oppgis som de hyppigste grunnene til mang-
lende fremdrift. Det er likevel verdt å merke seg at det oppgis en rekke grunner til
manglende fremdrift, og spredningen kan i seg selv indikere at det  er vanskelig å
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peke ut noen enkeltforhold som er markante og entydige grunner til manglende
fremdrift.  Det er også interessant å merke seg at manglende økonomiske ressur-
ser ikke peker seg ut som en klar  grunn ut fra deltakernes oppfatninger.  

Vurderinger av aktivitetene i Folkehelseprosjektet 
Vi skal nå se nærmere på de forhold som omhandler aktivitetene i prosjektet.
Disse er særlig knyttet til bruken av ressurser på ulike aktivitetsområder.
Spørsmålet vi stilte lød: I hvilken grad har ressursene i Folkehelseprosjektet blitt
brukt på følgende hovedtyper av aktiviteter? Svarfordelingen fremgår av tabell 6.

Tabell 6.  I hvilken grad har ressursene i Folkehelseprosjektet blitt brukt
på følgende hovedtyper av aktiviteter? (%).

Hovedtyper av aktiviteter I liten I middels I stor Antall
grad grad grad

Administrasjon og samordning 19% 42 39 26
Kartleggingsarbeide 3 42 55 32

Informasjons/opplysnings- og 
motivasjonsarbeid 12 52 36 42

Kurs/kompetanseoppbygging 25 50 25 40

Planlegging av fremtidige konkrete 
forebyggende og helsefremmende 
tiltak (inneklima, fallulykker, 
belastningslidelser, m.m.) 9 56 35 43

Gjennomføring av konkrete 
forebyggende og helsefremmende 
tiltak 15 44 41 46

Spørsmålet her impliserer at en går fra å benytte ressursene på selve prosjekt-
organisasjonen til å bli sterkere og sterkere knyttet an til konkret folkehelsear-
beid.  Også her er spredningen i svarene stor.  Det er også vanskelig å vurdere i
hvilken grad en mener at måten en har benyttet ressursene på de ulike aktivi-
tetsområder er ansett som riktige prioriteringer eller ikke.  Det er interessant å
merke seg at mange mener at en i stor eller middels grad har benyttet ressur-
sene til gjennomføringen av konkrete aktiviteter, som er den sterkeste – dvs.
mest konsekvensrike i folkehelsearbeidet  – av de aktivitetene det er spurt om. 

Vi stilte videre spørsmål om hvorfor en mente at ressursene ikke eller i liten grad
var benyttet til å gjennomføre konkrete tiltak. Svarfordelingen fremgår av tabell 7.
Det er i første rekke mangelfulle økonomiske ressurser, at det ikke var realistisk
å komme lenger innenfor den tidsrammen en opererte innenfor, og vanskelighe-
ter med å konkretisere tiltakene som hyppigst oppgis som grunner.  Dette inne-
bærer at en dels mener de økonomiske rammebetingelsene ikke kunne bringe
en lenger, men også at egenskaper ved feltet, og en realisme i vurderingen av
hva en kan oppnå, legges til grunn for vurderingen av konkrete tiltak.  
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Tabell 7. Dersom man kun i liten eller middels grad har brukt ressurser på
å gjennomføre konkrete forebyggende og helsefremmende tiltak, hva er
de viktigste årsakene til dette? 

Kryss av på de alternativene (ett eller flere) som du mener representerer viktige
årsaker. Prosent i parantes. 

• Fremdriften i arbeidet har vært for dårlig 6 (9)
• Mangelfulle økonomiske ressurser 15 (21)
• Mangelfull prioritering 11 (16)
• Ikke realistisk å komme lenger innenfor den totale 

tidsrammen for Folkehelseprosjektet 14 (20)
• Vanskeligheter med å konkretisere tiltakene 13 (19)
• Totalt 70 (100)

Resultatene av Folkehelseprosjektet
Det mest interesante sett i et større perspektiv, er selvsagt hvordan deltagerne
vurderer resultatene av Folkehelseprosjektet totalt sett.  Dette er et spørsmål
som bare et lite antall respondenter har unnlatt å svare på.  Først har vi stilt
spørsmål om hvilke type resultater en mener Folkehelseprosjektet har oppnådd.
Her har vi skilt mellom resultater som har å gjøre med oversikt, oppmerksomhet,
engasjement, kompetanse, varig tverrsektorielt arbeid, egenbekreftelse ved at en
mener folkehelsearbeidet er viktig, og til slutt forpliktende planer og tiltak og 
faktiske endringer i folkehelsen på de fokuserte områdene.  Tanken bak dette
spørsmålet var å få et inntrykk av hvor forpliktende, konkrete og dyptgripende
resultatene ble ansett å være.  Grad av forpliktelse og dybde kommer til uttrykk
ved at en også svarer positivt i forhold til de mer konkretiserte resultatene sist 
i tabellen.  Svarfordelingen fremgår av tabell 8.

De typene resultater som er hyppigst nevnt  er "selvbekreftelsen" om at det en
arbeider med er viktig.  Deretter kommer oppfatningen om at det er "skapt 
større oppmerksomhet og engasjement om folkehelsearbeid". Som den tredje
resultattypen nevnes "bedret kompetanse om forebyggende arbeid på de 
fokuserte områdene".  De resultattypene som scorer lavest er å "ha laget frem-
tidige forpliktende planer for gjennomføring av forebyggende tiltak", og at en
"har forbedret folkehelsen på de fokuserte områdene".  Også å "ha etablert varig
tverrsektorielt samarbeid" scorer lavt. Dette bekrefter antagelsen om at jo mer
konkrete og forpliktende organisasjonsendringer eller faktiske endringer 
i folkehelsen en kommer, jo færre oppgir dette som resultater av prosjektet.  Det
er imidlertid også her grunn til å merke seg en generell positiv tendens i svarene.  
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Tabell 8.  I hvilken grad vil du si at man har oppnådd følgende typer av
resultater i Folkehelseprosjektet? (%). 

Resultater I liten I middels I stor Antall
grad grad grad

Fått bedre oversikt over 
helseproblemene 15 43 42 53

Det har generelt blitt skapt større 
oppmerksomhet og engasjement  
om forebyggende og helse- 
fremmende arbeid for de fokuserte 
prosjekt-/innsatsområder 7 40 53 58

Generelt skapt større kompetanse 
om forebyggende helsearbeid på 
de fokuserte områdene 4 50 46 54

Etablert et varig tverrsektorielt sam-
arbeid på de fokuserte områdene 27 39 34 44

Har fått bekreftelse på at det jeg/ 
vi har arbeidet med er viktig 4 31 65 52

Laget fremtidige forpliktende 
planer for gjennomføring av  
forebyggende helsetiltak 25 50 25 44

Forbedret folkehelsen på de 
fokuserte områdene 18 58 24 45

Samlet vurdering
Til slutt er deltagerne spurt om å gi en samlet vurdering av resultatene av
Folkehelseprosjektet. Svarfordelingen fremgår av tabell 9.  

Tabell 9. Hvor vellykket mener du Folkehelseprosjektet er ut fra en samlet
vurdering? Prosent i parantes.

• lite vellykket 4 (6)
• middels vellykket 26 (39)
• vellykket 27 (40)
• ingen mening 10 (15)
• Totalt 67 (100) 

Som vi ser er det en klar tendens til å oppfatte Folkehelseprosjektet som relativt
vellykket.  Kun 6% oppgir at prosjektet har vært lite vellykket, mens 40% oppgir
at det har vært vellykket.  Det er uansett interessant å se om det kan være ulike
oppfatninger om grad av vellykkethet avhengig av hvilken bakgrunn svarerne har.
Vi har derfor krysset svarene på dette spørsmålet med tre bakgrunnsvariabler. 

Disse er: 
a) hvilke satsings-/prosjektområder en har deltatt i.
b) i hvilken egenskap en hadde deltatt i prosjektet. 
c) hvilken virksomhet/forening en er tilknyttet.  
Svarfordelingen fremgår av tabellene 10-12.
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Tabell 10. Oppfatninger av grad av vellykkethet fordelt på deltagernes
arbeid i ulike satsings-/prosjektområder. Råtall. Anledning til å sette flere
kryss. 

Satnings-/prosjektområde Lite vellykket Middels Vellykket
Belastningslidelser 1 6 7
Astma/allergi 2 7 8
Fallulykker 1 3 12
Psykososiale problemstillinger 0 1 3
Folkehelsearbeidet generelt 0 6 15
Annet 0 3 1
Totalt 4 26 27

Tabell 11.  Oppfatninger av grad av vellykkethet fordelt på i hvilken egen-
skap deltakerne har deltatt. Råtall.

Egenskap Lite vellykket Middels Vellykket
Politiker 0 2 3
Administrativt ansatt 3 17 14
Frivillig organisasjon 0 4 8
Annet 1 3 2
Totalt 4 26 27

Tabell 12.  Oppfatninger av grad av vellykkethet fordelt på hvilken virk-
somhet/forening deltakerne tilhører. Råtall.  

Virksomhet/forening Lite vellykket Middels Vellykket
Stat/fylkeskommune 1 2 1
Sarpsborg 1 9 5
Våler 0 6 9
Spydeberg 1 5 3
Frivillige organisasjoner 1 2 5
Totalt 4 24 23

En nærmere studie av krysstabellene viser at det ikke gir signifikante utslag i for-
holdet mellom grad av vellykkethet og i hvilken egenskap svarerne har deltatt.
Når det gjelder område/prosjektområde er det en klar tendens til at de som har
deltatt i folkehelsearbeidet generelt, og i delprosjektet om fallulykker i hjemmet
er mest fornøyde. Når det gjelder hvilken virksomhet/forening deltakerne har
arbeidet i, er det en tilsvarende klar tendens til at de som kommer fra Våler kom-
mune er mest fornøyde med resultatene av prosjektet.  
Vi stilte videre spørsmål om hva som var de viktigste forklaringene på at pro-
sjektet eventuelt kunne sies å være vellykket. 

Vi fikk 101 svar på dette spørsmålet, noen svarte ikke, mens noen bare har gitt
et eller to svar. 

1. "Folkehelse": 37 svar 
Svarene som er kategorisert her dreier seg om ulike formuleringer knyttet til at
folkehelsespørsmål har fått økt oppmerksomhet i kommunene.  Mange av 
svarene her dreier seg om at en har lykkes i større grad enn tidligere å sette 
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folkehelsespørsmål på dagsorden i kommunene.  Videre at en har fått økt
bevissthet og kompetanse om folkehelsespørsmål og at informasjonen om 
folkehelsespørsmål har blitt bedre.

2. "Samarbeid": 21 svar
Hovedtyngden av svarene i denne kategorien dreier seg om at en har oppnådd
bedre tverrsektorielt samarbeid, og bedre samarbeid mellom forvaltningsnivåene
(stat - fylkeskommune - kommune). Flere nevner også at samarbeidet mellom
frivillige organisasjoner og offentlige instanser er blitt bedre gjennom prosjektet.  

3. "Kommuneorganisasjonen": 20 svar
I svarene her er det særlig forankringen i kommuneorganisasjonen som er nevnt.
Dette formuleres også som at det kommunale engasjementet er økt blant politi-
kere og i administrasjonen. 

4. "Praktiske resultater": 7 svar
Dette er kun formuleringer om at prosjektet har gitt praktiske resultater,  uten
noen nærmere presisering av hva disse dreier seg om.

5. "Økonomiske resultater": 5 svar 
Noe få nevner at prosjektet har hatt tilstrekkelig med økonomiske ressurser, og
at staten har vært raus med henhold til bevilgninger til prosjektet.  

6.  "Prosjektorganisasjonen/prosjektstyring": 5 svar
Noen nevner at prosjektledelsen har vært god, at planene har vært realistiske, og
at prosjektstyring og fremdrift har vært god.  

"ANDRE": 6 svar
Dette dreier seg om ulike svar knyttet primært til personlige opplevelser 
i prosjektet, f.eks. at en har hatt utbytte av å treffe eldre gjennom delprosjektet
om fallulykker i hjemmet.  

Vi stilte også spørsmål om hva en mente var de viktigste forklaringene på at
Folkehelseprosjektet eventuelt kunne sies å være mindre vellykket?

Her kom det til sammen 67 svar: 

1. Manglende samarbeid og forankring: 35 svar
De fleste svarene her dreier seg om manglende forankring i kommunens politis-
ke og/eller administrative ledelse. Noen dreier seg om problemer med tverrsek-
torielt samarbeid i kommunen og manglende engasjement fra fylkesadministra-
sjonens side.  

2. Mangel på ressurser: 10 svar
Dette dreier seg om svar som omhandler manglende økonomiske ressurser til å
gjennomføre folkehelsetiltak, uten at dette er nærmere spesifisert. 

3. Egenskaper ved folkehelsefeltet: 10 svar
De fleste svarene her dreier seg om at det er vanskelig å konkretisere folkehel-
searbeidet, og at en f.eks. har problemer med å få relevante data, særlig kvalita-
tive, i forhold til konkrete tiltak.  

4. Mangler ved prosjektorganisasjon/prosjektstyring: 8 svar 
Svarene her er spredt ut over en rekke ulike forhold ved prosjektorganisasjonen:
det blir pekt på mangler ved mål, forholdet mellom mål/ambisjoner og ressurser
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i prosjektet, at prosjektledelsen var for dårlig,  at forholdet mellom samarbeids-
partnerne i prosjektet var for dårlig, og et par formuleringer om at organiseringen
kunne vært annerledes, uten at dette er nærmere spesifisert. 

5. "Andre svar": 4 svar
Noen få nevner svar som ikke lar seg kategorisere.  Dette dreier seg primært om
personlige erfaringer.   

Dersom en ser på de grunnene en oppgir for at prosjektet har vært vellykket, ser
en at svar knyttet til økt oppmerksomhet og kunnskap om folkehelsespørsmål 
i kommunene scorer klart mest.  Deretter følger bedre samarbeid mellom kom-
munale sektorer og mellom forvaltningsnivåene. Omtrent like mange oppgir
endringer i kommuneorganisasjonen, særlig økt politisk engasjement som en
viktig grunn til at prosjektet ble vellykket.    

Når det gjelder de viktigste grunnene til at prosjektet ble ansett som mislykket,
er det en klar majoritet som nevner manglende samarbeid og forankring, både 
i og mellom fylkeskommunale og kommunale instanser.  

Et interessant aspekt ved svarene er den rolle ressursene avsatt til prosjektet -
særlig økonomien -  har hatt.  På den ene side sier 10 at manglende ressurser
var en viktig grunn til at det mislyktes, samtidig som en del også oppgir at øko-
nomiske ressurser var en viktig grunn til at prosjektet lyktes.  På sammen vis er
det noen  - relativt få - som nevner mangler ved prosjektorganisasjonen som
grunn til at en mislyktes, samtidig som noen også nevner at dette var en grunn
til at prosjektet lyktes.  I begge tilfeller dreier det seg imidlertid om relativt små
tall.  Generelt er det liten sammenheng mellom de faktorene som oppgis å ha
ført til at prosjektet lyktes og de faktorer som oppgis for at prosjektet mislyktes.
Dette innebærer kort sagt at det er andre forhold som skaper et vellykket pro-
sjekt enn de faktorene som skaper et mislykket prosjekt, slik deltakerne ser det.  

Konklusjoner
Denne undersøkelsen dreier seg om vurderinger av Folkehelseprosjektet slik 
deltakerne i prosjektet har erfart det.  Datagrunnlaget er dels intervjuer med 
12 personer som ble ansett av prosjektledelsen å være nøkkelinformanter. 
På grunnlag av disse intervjuene, ble det utarbeidet et spørreskjema som ble 
tilsendt 110 personer etter en liste over deltakere.  67% av skjemaene ble
besvart.  Slik vi ser det, er datagrunnlaget tilstrekkelig til at en kan trekke noen
hovedkonklusjoner. 

Hovedresultatene kan oppsummeres slik:
Kjennskap til og synspunkter på mål og strategier i Folkehelseprosjektet
Deltakerne mener selv  at de har hatt rimelig god kjennskap til mål og strategi-
er i prosjektet.
• Målene ble oppfattet å være rimelig klare.
• Prosessen med å avklare mål og strategier ble oppfattet som grei.
• Det var foretatt riktig valg av innsatsområder.
• Det var riktig å involvere de frivillige organisasjonene.

Erfaring med organisering og gjennomføring av prosjektet
Stort sett er deltakerne tilfredse med organisering , samarbeid og gjennomføring
av prosjektet.  
• Tendens til at deltakerne mener at organisering og fremdrift av den lokale- 

det vil si kommunale - del av prosjektet har vært klar.
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• Deltagerne mener at forholdet mellom den sentrale prosjektledelsen og 
fylkeskommunale ledelsen, og styringsgruppen har vært mest uklar. 

• Planene for møtene i Folkehelsekomiteen og delprosjektet om fallulykker 
i hjemmet oppfattes som mest klare og konkrete.  

• Planene for delprosjektet om psykososiale problemstillinger oppfattes som 
minst klare og konkrete.  

• Mangelfull prioritering og mangelfull forankring i kommunens ledelse oppgis 
som de viktigste grunnene til manglende fremdrift. 

Vurderinger av aktivitetene i prosjektene 
Generelt er det stor spredning av ressurser i prosjektet.
• Mange mener at en i relativ stor grad har benyttet ressursene til gjennom-

føringen av konkrete aktiviteter.
• Mangelfulle økonomiske ressurser, at det ikke var realistisk å komme lenger 

innenfor den tidrammen en opererte innenfor og vanskeligheter med å 
konkretisere tiltakene oppgis hyppigst som grunner til manglende fremdrift 
i prosjektet

Resultatene av Folkehelseprosjektet 
Prosjektet anses totalt sett som relativt vellykket.
• Det en klar tendens til at de som har deltatt i folkehelsearbeidet generelt, og

i delprosjektet om fallulykker i hjemmet er mest fornøyde. 
• De som kommer fra Våler kommune er mest fornøyde med resultatene av 

prosjektet.  
• Den viktigste grunnen til at en oppfatter prosjektet som vellykket, er at 

det har ført til økt oppmerksomhet og kunnskap om folkehelsespørsmål 
i kommunene. 

• Den nest viktigste grunnen oppfattes å være bedre samarbeid mellom 
kommunale sektorer og mellom forvaltningsnivåene. 

• Omtrent like mange oppgir endringer i kommuneorganisasjonen, særlig økt 
politisk engasjement, som en viktig grunn til at prosjektet ble vellykket.    

• Den viktigste grunnen til at prosjektet ble ansett som mislykket er manglende 
samarbeid og forankring, både i og mellom fylkeskommunale og kommunale 
instanser.  

Konklusjon
Alt i alt må resultatene av Folkehelseprosjektet sies å være relativt gode. Det er
en klar tendens til å avgi positive svar på spørsmål om prosjektes mål, organise-
ring, fremdrift og resultater.  Det må imidlertid understrekes at det er ulike 
erfaringer med prosjektet, og at det synes som om delprosjektet om fallulykker 
i hjemmet og det generelle folkehelsearbeidet har vært mest vellykket.  Andre
deler av prosjektet synes å være mindre vellykket.  Samtidig er oppfatningene
om grad av vellykkethet ulike, og særlig skiller deltakerne fra Våler kommune seg
ut ved å ha den klart mest positive evalueringen av prosjektet. 
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Vedlegg 2

Retningslinjer for styringsgruppen

1. Styringsgruppen er opprettet i forbindelse med gjennomføringen av 
"Folkehelseprosjektet".
Den har denne sammensetningen:

• Rådmannen i Sarpsborg
• Rådmannen i Spydeberg
• Rådmannen i Våler
• Fylkeslegen i Østfold
• Fylkestrygdedirektøren i Østfold
• Leder av helse- og sosialkomiteen i Østfold
• Medlem av helse- og sosialkomiteen i Østfold
• Fylkesdirektør helse / sosial, Østfold fylkeskommune
• Nasjonalforeningen for folkehelsen, Østfold
• Norske Kvinners Sanitetsforening, Østfold
• Røde Kors, Østfold
• Astma- og allergiforeningen, Østfold

Prosjektlederen er sekretær for styringsgruppen og møter med tale- og 
forslagsrett.

Fylkesrådmannen har møte-, tale- og forslagsrett.

2. Styringsgruppen skal arbeide for at "Folkehelseprosjektet" drives og 
utvikles i henhold til vedtatte planer og prosjektmandatet gitt av fylkes-
rådmannen.

3. Mandatet er:
a. Prosjektet skal etablere en folkehelsemodell som beskriver og analy-
serer virksomme elementer i forhold til:

• Planprosess
• Metode
• Kvalitetsutvikling
• Befolknings- og ressursmobilisering
• Informasjon
• Utdanning
• Evaluering

b. Prosjektet må synliggjøre helsetjenestens bidrag og rolle i folkehelse-
arbeidet.

c. Formidling og utveksling av erfaringer som gjøres på dette området må 
være et sentralt element i prosjektet.

d. Graden av måloppfyllelse i forhold til generell forebygging og valgte 
temaområder må forskningsmessig dokumenteres.

e. Prosjektet må ha for øye at innsatsen er et første skritt i retning av å sikre 
kontinuitet i folkehelsearbeidet.

4. Styringsgruppen har ansvar for at prosjektet drives innenfor vedtatte 
budsjettrammer. Styringsgruppen skal fremme forslag til fylkesrådmannen 
om endringer i prosjektframdriften dersom erfaringene underveis gjør 
dette nødvendig.
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Styringsgruppen har fullmakt til å fatte vedtak til søknader om prosjekt-
tilskudd:
1. Som faller innunder ordningen med samarbeidsavtale mellom fylkes-
kommunen og prøvekommunene.
2. Som fremmer folkehelsemålene i fylkesplanen.

5. Styringsgruppen fremmer forslag til å opprette prosjektengasjementer 
innenfor vedtatte budsjettrammer.

6. Styringsgruppen fremmer forslag til å godkjenne utdanningsopplegg for 
prosjektmedarbeidere med eventuelle stipender for at opplegget skal kunne 
gjennomføres.

7. Styringsgruppen skal hvert år framlegge årsrapport som dokumenterer 
framdriften i prosjektet.

8. Styringsgruppens medlemmer har taushetsplikt om det som blir betrodd 
dem under utøvelsen av virksomheten.

9. Møter i styringsgruppen holdes så ofte som lederen, minst to av medlem-
mene, fylkesrådmannen eller prosjektlederen ønsker det. For at styrings-
gruppen skal være beslutningsdyktig, må minst 4 av medlemmene være 
tilstede. I tilfelle stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

10. Styringsgruppen kan nedsette arbeidsutvalg for gjennomføringen av 
løpende oppgaver.

11. Dersom noen av medlemmene er inhabile i behandlingen av en sak, fratrer 
vedkommende utvalget under behandlingen av denne.

12. Det føres protokoll fra møtene i styringsgruppen. Protokollen godkjennes av 
fylkesrådmannen.

13. Prosjektet gjennomføres i tidsrommet 1996-99. Ulike delrapporter 
publiseres løpende. Samlede erfaringer dokumenteres i en sluttrapport som 
må foreligge ett år etter prosjektavslutningen.
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Vedlegg 3

Deltagere i arbeidsgrupper pr. 31.12.1999

Styringsgruppa for Folkehelseprosjektet

Navn Organisasjon Tittel
Helge Støwer Våler kommune Rådmann og leder av styringsgruppa
Elisabeth Markhus Fylkeslegen Fylkeslege
Sverre Jespersen Fylkestrygdedirektøren Fylkestrygdedirektør
Einar Evensen Sarpsborg kommune Rådmann
Unni S. Jahren Spydeberg kommune Rådmann
Ragnar Sørensen Østfold Røde Kors Representant
Ellen Bonnevie Svendsen Østfold fylkeslag av Norges Astma- 

og Allergiforbund Fylkessekretær
Liv Fredheim Norske kvinners sanitetsforening, Representant

Østfold fylkeslag Styremedlem/informasjonsansvarlig
Wenche Heksem Nasjonalforeningen for folkehelse Fylkesleder
Torry Tvete Kommunenes Sentralforbund i Østfold Leder
Terje Blomberg Østfold fylkeskommune

helse- og sosialkomiteen Leder
Grethe Aasgaard Østfold fylkeskommune

helse- og sosialkomiteen Representant
Tore N. Forset Østfold fylkeskommune Fylkesdirektør helse- og sosial

Sekretariat for Folkehelseprosjektet
Arvid Wangberg Østfold fylkeskommune Prosjektleder/Folkehelserådgiver
Knut-Johan Rognlien Østfold fylkeskommune Prosjektkoordinator
Eva Helen Risberg Østfold fylkeskommune Sekretær

Prosjektteam
Arvid Wangberg Østfold fylkeskommune Prosjektleder for Folkehelseprosjektet
Knut-J. Rognlien     Østfold fylkeskommune Prosjektkoordinator for 

Folkehelseprosjektet
Gunnar Hjorthaug Spydeberg kommune Lokal prosjektleder for 

Folkehelseprosjektet
Eline Uthus / Dag Bøhler Våler kommune Lokale prosjektledere for 

Folkehelseprosjektet
Ivar Hansen Sarpsborg kommune Lokal prosjektleder for 

Folkehelseprosjektet
Finn Martinsen Fylkeslegen i Østfold Rådgiver

Kontaktgruppa Sunt Innemiljø
Finn Martinsen Fylkeslegen i Østfold Rådgiver, samt leder av 

kontaktgruppa
Ellen Bonnevie Svendsen Østfold fylkeslag av Norges Fylkessekretær

Astma- og Allergiforbund
Hans Kristian Sandvik Næringsmiddeltilsynet i Østfold
Jon Lunde Sykehuset Østfold Overlege på barneavdelingen
Guro Lerkerød Markussen Sykehuset Østfold Astma- og allergikonsulent
Knut-Johan Rognlien Østfold fylkeskommune Prosjektkoordinator 
Gunnar Hjorthaug Spydeberg kommune Lokal prosjektleder for Sunt Innemiljø
Unni Mathisen Sarpsborg kommune Lokal prosjektleder for Sunt Innemiljø
Eline Uthus Våler kommune Lokal prosjektleder for Sunt Innemiljø
Øyvind Werner Johansen Sarpsborg kommune Helsesjef

Kontaktgruppa Fiin Gammel
Ivar Hansen Sarpsborg kommune Lokal prosjektleder for Folkehelseprosjektet og 

leder av kontaktgruppa
Lillian Malenschek Våler kommune Lokal prosjektleder for Fiin Gammel
Bjørg Brusevold Østfold fylkeskommune Sekretær for fylkets eldreråd
Marija Kopjar Statens institutt for folkehelse 
Jorid Grimeland Spydeberg kommune Lokal prosjektleder for Fiin Gammel
Elisabeth Martinsen Sarpsborg kommune Lokal prosjektleder for Fiin Gammel  
Eline Uthus / Dag Bøhler Våler kommune Lokale prosjektledere for 

Folkehelseprosjektet
Gunnar Hjorthaug Spydeberg kommune Lokal prosjektleder for 

Folkehelseprosjektet

Kontaktgruppa Aktiv Dialog 
Gunnar Hjorthaug Spydeberg kommune Lokal prosjektleder for Folkehelseprosjektet og 

leder av kontaktgruppa
Ivar Hansen Sarpsborg kommune Lokal prosjektleder for Aktiv Dialog 
Eline Uthus / Dag Bøhler Våler kommune Lokale prosjektledere for 

Folkehelseprosjektet
Berit Johnsen Fylkestrygdekontoret i Østfold Kontorsjef/trygdefaglig leder
Fred Sigve Andersen Arbeidslivstjenesten for Østfold
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SARPSBORG KOMMUNE
Styringsgruppa
Einar Evensen Sarpsborg kommune Rådmann
Asbjørn Pedersen Sarpsborg kommune Økonomisjef
Anne Grethe Erlandsen Sarpsborg kommune Personalsjef
Erling Bakken Sarpsborg kommune Informasjonssjef
Olof Svensson Sarpsborg kommune Kultursjef
Arvid Hammeren Sarpsborg kommune Skole- og oppvekstsjef
Hermod Ludvigsen Sarpsborg kommune Teknisk sjef
Kirsti Skaug Sarpsborg kommune Helse- og sosialsjef

Folkehelsekomiteen
Jan Engsmyr Sarpsborg kommune Ordfører og leder av folkehelsekomiteen 
Elisabeth Due  Røde Kors
Ragnar Sørensen Lions klubbene
Bjørg Pedersen Sanitetsforeningene
Elsie Brenne Nasjonalforeningen for folkehelsen
Bjørn Åge Sørensen Sarpsborg kommune Leder hovedutvalget for kultur
Lasse Aasgaard Sarpsborg kommune Leder hovedutvalget for helse og sosial
Thorstein Fougner Sarpsborg kommune Leder hovedutvalget for skole og oppvekst

Prosjektgruppa for Aktiv Dialog
Ivar Hansen Sarpsborg kommune Prosjektleder for Aktiv Dialog
Kathe S. Antonsen Sarpsborg kommune Verneleder 
Anne Normann Sarpsborg sykehjem Styrer 
Torill Kjøniksen Tingvollheimen sykehjem Avdelingsleder 
Bengt Johnsen Bedriftshelsetjenesten (Borg HMS)
Karin B. Smedbakken Norsk Kommuneforbund
Eva Elisabeth Johansen Hovedverneombud 

Prosjektgruppa for Fiin gammel
Elisabet Martinsen Sarpsborg kommune Lokal prosjektleder for Fiin Gammel
Gunn Myhrvold Skjeberg Sanitetsforening
Sverre Brunn Skjeberg Pensjonistforening
Mabel Engen Skjeberg Pensjonistforening
Jan Erik Eilertsen Gjensidige forsikring

Prosjektgruppa for Sunt innemiljø.
Unni Mathisen Sarpsborg kommune Lokal prosjektleder for Sunt Innemiljø
Raymond Sundell Sarpsborg kommune Miljøingeniør i helseadministrasjonen
Jonna Gimming Sarpsborg kommune Helsesøster i helseadministrasjonen
Ragnhild Wahlberg Sarpsborg kommune Helsesøster i helseadministrasjonen
Knut Andre Haugen Sarpsborg kommune Verneleder, personal- og organisasjonsavdelingen
Knut Lystad Sarpsborg kommune Renholdsleder i eiendomsforvaltningen
Lars Henning Olsen Sarpsborg kommune Eiendomsforvaltningen
Hjalmar-Kjell Kristiansen Sarpsborg kommune Avdelingssjef skoleadministrasjonen
Jostein Juul Sarpsborg kommune Sektorverneombud for skolesektoren
Finn Kaldheim Borg HMS-senter 
Lone Nilsen Østfold fylkeslag av Norges 

Astma- og Allergiforbund 
Bente Dahle Sarpsborg kommunes foreldreråd 

VÅLER KOMMUNE

Styringsgruppa
Helge Støwer Våler kommune Rådmann
Dag Bøhler Våler kommune Helse- og sosialsjef
Dag Andersen Våler kommune Kultur- og undervisningssjef
Gorm Gullberg Våler kommune Natur- og miljøsjef
Harald Hammer Våler kommune Assisterende rådmann

Folkehelsekomiteen
Gretha Thuen Våler kommune Ordfører og leder av folkehelsekomiteen
Dag Bøhler Våler kommune Helse- og sosialsjef 
Pål Hesstvedt Våler kommune Leder av fast utvalg for oppvekst og levekår
Kjell Flesjø Våler kommune Leder av fast utvalg for natur og teknikk
Per Heiberg Våler kommune Medlem av formannskapet
Karin Bjørnstad Svinndal Helselag
Ellen Bonnevie Svendsen Østfold fylkeslag av Norges Fylkessekretær

Astma- og Allergiforbund
Eva Blomquist Våler Røde Kors

Prosjektgruppa for Fiin Gammel
Lillian Malenschek Våler kommune Prosjektleder for Fiin Gammel og hjelpepleier i pleie og

omsorgstjenesten (PLO-tjenesten)
Astrid Nesset Våler kommune Hjemmehjelpsleder i PLO-tjenesten
Grethe Roos Våler kommune Hjelpepleier i PLO-tjenesten
Anne Lise Holt Våler kommune Hjelpepleier i PLO-tjenesten
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Eva Sandberg Våler kommune Hjelpepleier i PLO-tjenesten
Sonja Rønneberg Våler kommune Pleie- og omsorgsleder
Gerd Engebretsen Pensjonistforeningen

Prosjektgruppa for Sunt Innemiljø
Eline Uthus Våler kommune Prosjektleder for Sunt Innemiljø og ledende 

helsesøster
Anne Marie Fjeldstad Våler kommune Barnehagekonsulent i undervisningsavdelingen
Anne Aarseth Våler kommune Fagsjef i renholdsavdelingen
Alf Tore Helgedagsrud Våler kommune Fagsjef i forvaltning/drift /vedlikeholdsavdelingen 
Karin Gundersen Våler kommune Rektor ved Våk skole

Prosjektgruppa for Aktiv Dialog
Tor Dag Leirung Våler kommune Prosjektleder for Aktiv Dialog og fagkonsulent i 

PLO-tjenesten
Dag Bøhler Våler kommune Helse- og sosialsjef
Ragnhild Graff Våler kommune Sykepleier i PLO-tjenesten
Rigmor Kolseth Våler kommune Hjelpepleier i PLO-tjenesten
Torill Haugen Våler kommune Hjelpepleier i PLO-tjenesten 
Anne Aarseth Våler kommune Fagsjef i renholdsavdelingen

SPYDEBERG KOMMUNE

Styringsgruppa
Unni Skaar Jahren Spydeberg kommune Rådmann og leder av styringsgruppa
Ragnhild Lien Spydeberg kommune Plan og miljøsjef 
Hans Moesgaard Spydeberg kommune Helse og omsorgssjef 
Bjørn Opjordsmoen Spydeberg kommune Oppvekst og kultursjef
Stig Stubberud Spydeberg kommune Teknisk sjef 
Mette Mysliwski Spydeberg kommune Økonomisjef

Folkehelsekomiteen
Stein Håland Spydeberg kommune Ordfører og leder av folkehelsekomiteen
Gunnar Hjorthaug, Spydeberg kommune Prosjektleder 
Martha Mjølnerød/ 
Anne Kristoffersen Spydeberg kommune Leder for utvalget oppvekst
Kjell Kjelsbøl/Jan Erik Fiksdal Spydeberg kommune Leder for utvalget plan og utvikling
Erik Flobakk/Kari Ørnø Spydeberg kommune Leder for utvalget omsorg 
Anne-Lise Strande Sanitetsforeningen
Lilly Engebretsen/ 
Anne Marie Egeland Bondekvinnelaget
Kristoffer Werner Speiderne
Bjørn Stokstad/ 
Torgunn Hoff Helsesportslaget
Hanne Dalen Stuwe/ 
Anne Langfjell Idrettsrådet 
Grete Frogn Brænd Kvinne og familieforbundet
Anne Sofie Hoff Historielaget
Renate Olsen Røde Kors
Reidar Løken/ 
Tormod Antonsen Spydeberg idrettslag
Ole Aasmund Villumstad/
Jan Vidar Moen Spydeberg LIONS 
Steinar Svendsen Lensmann i Spydeberg
Astrid Hermstad Spydeberg menigheters fellesråd Leder

Prosjektgruppa for Fiin Gammel: 
Jorid Grimeland Spydeberg kommune Prosjektleder for Fiin gammel og 

kommunefysioterapeut 
Ole Åsmund Villumstad Frivillighetssentralen 
Torbjørg Ruud Pensjonistforeningen
Tove Waglie Spydeberg kommune, 
hjemmebaserte tjenester 
Ottar Bjerkelund Eldrerådet
Nils Ekkje Spydeberg kommune Avdelingsingeniør teknisk etat

Prosjektgruppa for Aktiv Dialog: 
Gunnar Hjorthaug Spydeberg kommune Prosjektleder for Aktiv Dialog
Hans Moesgaard Spydeberg kommune Omsorgssjef
Britt Sagen Hansen Spydeberg kommune Konsulent
Hjørdis Olesen  Spydeberg kommune Tillitsvalgt hjemmebaserte tjenester/ 
sykehjemsavdeling
Ragnhild Haraldstad Spydeberg kommune Trygdesjef

Prosjektgruppa for Sunt innemiljø
Gunnar Hjorthaug Spydeberg kommune Prosjektleder for Sunt Innemiljø
Per Fjeldstad / Ola Brevig Spydeberg kommune Avdelingsingeniører
Kjellaug Kverneland Lende Spydeberg kommune Ledende helsesøster
Nils Kyrre Karlsen Spydeberg kommune Rektor Hovin skole
Eva Müller Aasheim Norges Astma og Allergiforbund 
Hans Kristian Sandvik Næringsmiddeltilsynet i Østfold
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Andre rapporter

Folkehelseprosjektet har gitt ut følgende rapportserie:

Rapport nr. 1: Folkehelseprosjektet. Prosjektbeskrivelse. 38 sider. Østfold fyl-
keskommune, 1996.

Rapport nr. 2: Folkehelseprosjektet. Årsmelding 1996. 19 sider. Østfold fylkes-
kommune, 1997.

Rapport nr. 3: Aktiv Dialog. Prosjektbeskrivelse. 10 sider. Østfold fylkeskommu-
ne 1997.

Rapport nr. 4: Helse på tvers. Reiserapport. 45 sider. Østfold fylkeskommune,
1997.

Rapport nr. 5: Trygghet og sikkerhet for alle i Norden. Konferanserapport. 51
sider. Østfold fylkeskommune, 1997.

Rapport nr. 6: Sunt Innemiljø,. Prosjektbeskrivelse. 11 sider. Østfold fylkes-
kommune, 1997.

Rapport nr. 7: Fiin Gammel. Prosjektbeskrivelse. 12 sider. Østfold fylkes-
kommune.

Rapport nr. 8: Folkehelseprosjektet, Årsmelding 1997. 32 sider. Østfold fylkes-
kommune, 1998.

Rapport nr. 10: 
Folkehelseprosjektet. Årsmelding 1998. 18 sider. Østfold fylkeskommune, 1998.

Rapport nr. 12: Årsmelding 1999. Østfold fylkeskommune, 2000.




