
Koordinatormøte 170114 

1 



Folkehelselov og folkehelsearbeid 

• Systematisk arbeid 

• Identifisere utfordringene i fylket  

• Oversikter over populasjonens helse i fylket 

• Positive og negative faktorer 

2 



Løpende oversiktsarbeid og oversiktsdokument 

• Løpende oversikt 

– Skal dokumenteres på 
hensiktsmessig måte som en 
del av ordinær virksomhet 

• Oversiktsdokument 

– Skal utarbeides et samlet 
oversiktsdokument hvert 
fjerde år som skal ligge til 
grunn for det langsiktige 
folkehelsearbeidet 

– Skal foreligge ved oppstart av 
arbeidet med planstrategi 
etter plan- og bygningsloven 
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Arbeidsgruppe 

• Kommunen skal samarbeide 
og utveksle informasjon med 
fylkeskommunen i arbeidet 
med oversiktsdokumentet 

 

• Fylkeskommunen skal 
understøtte kommunene, 
samarbeide og utveksle 
informasjon med 
kommunene i arbeidet med 
sitt oversiktsdokument 
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Tiltak 
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Arbeidsgruppens formål og mål 
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...å følge opp folkehelse- 

lovens hensikt om å  

arbeide sammen for å  

skape nødvendig  

oversikt over 

helsetilstanden… 



Standardisert oversiktsarbeid 

• «For å utløse lokal handling og at tiltak forholder seg til 
lokale utfordringer, mener departementet det er viktig at det 
også foreligger lokale data og lokale vurderinger.» 

 

• «Hensikten er å sikre at oversiktene får en slik form at de er 
plan- og styringsrelevante.» 

 

• «Selv om dataene bør tilstrebes å være lokale, bør det legges 
opp til at datasettet som kommunene skal ha oversikt over, 
har et kjernesett som er standardisert, dvs. som er felles for 
alle kommuner.» 
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Oversikten skal baseres på.. 

• Opplysninger som statlige helsemyndigheter og 
fylkeskommunene gjør tilgjengelig 

 

• Kunnskap fra de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene 

 

• Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og 
lokalsamfunn som kan ha innvirkning på 
befolkningens helse 
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Forskrift om oversikt over folkehelsen 

• Befolkningssammensetning 

• Oppvekst- og levekårsforhold 

• Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

• Skader og ulykker 

• Helserelatert atferd  

• Helsetilstand 
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Oversikten skal omfatte opplysninger om og vurderinger av: 

• Årsaksforhold og konsekvenser  
• Ressurser 
• Lokale og regionale folkehelseutfordringer 

 



Veilederen 
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«Som første fase kan det være naturlig å 

avklare hva kommunen/fylkeskommunen 

bør ha oversikt over» 

«Vi har også en tendens til å vektlegge klare data 

større vekt enn skjønnsmessige vurderinger. Det 

vill alltid være slik at for noen områder vil det være 

gode data som kan benyttes mens på andre 

områder er det mer skjønnsmessige 

vurderinger som må legges til grunn» 

«…strukturere hva en bør ha oversikt over ut fra et 

skjema som sikrer at en fanger opp ønsker og behov for 

balanserte data fra de viktigste områdene som påvirker 

helsen,…» 
«…et eksempel på en måte å strukturere en 

slik prosess, det anbefales at kommunen 

finner sin egen måte å gjøre dette på ut fra 

egne vurderinger av hva som anses som 

nødvendig informasjon.» 



Veilederen 
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«Den enkelte kommune og fylkeskommune står 

selvsagt fritt til å innhente informasjon også fra 

andre kilder». 

«Innhenting av informasjon 

kan gjøres på flere måter, som 

ved å fremskaffe foreliggende 

statistikk, rapporter mv. og 

gjennom samtaler/intervju 

enkle spørreskjema mv.». 

«Det er relevant å vurdere om informasjonsmaterialet 

kvalitetsmessig har en viss standard og er egnet for formålet. Det 

siktes ikke her til gjennomføring av statistiske tester eller 

bruk av andre vitenskapelige metoder, men mer til en kritisk 

bedømmelse. Det kan bl.a. stilles spørsmål om: 

 

Er informasjonen tilstrekkelig for formålet? 

 

Hvor sikker/usikker er informasjonen? 

 

Har ulikheter i (tall)materialet åpenbare forklaringer? 

 

Er informasjonen balansert, eller kan den være preget av  

spesielle interesser? 

 

Dekker informasjonen en viss bredde av påvirkningsfaktorer?» 



Veilederen 
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«..kravet om faglige vuderinger… 

Det betyr bl.a. at informasjonen  

må relevansvurderes opp mot 

lokale/regionale forhold.» 

«…administrativ eller politisk ledelse ikke 

kan sette politisk «farge» på de vurderinger 

som gjøres…. På samme måte skal ikke 

økonomiske rammer eller begrensninger 

påvirke vurderingsarbeidet. Det er viktig 

med åpenhet om måten vurderingene er 

foretatt på.» 

«Å foreta sammenligninger kan være 

egnet for å oppnå en forståelse av tall og 

funn og for å få frem hovedtrekk.» 



Små kommuner 

• For små kommuner er behovet av detaljert statistikk 
ikke like viktig som for store kommuner 

 

• «På viktige områder der data på kommunenivå ennå 
ikke kan fremskaffes, kan det være aktuelt å bruke et 
nivå basert på for eksempel fylkestall.» 

 

• Avveininger om personvern/stigma må hver enkelt 
kommune foreta ut fra lokal og regional kunnskap. 
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Malen – til dags dato 
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Lokale 
kilder 

NAV 

Politi 
/lensmannskontor 

Kultur- og frivillig 
sektor 

Organisasjonsliv 

Kommunale 
tjenester 

(utover helse 
og omsorg) 

Barnevern- 
tjenesten 

Miljørettet 
helsevern 

Oppvekst- 
sektoren 



Lokale 
kilder 

Rektorene 
i skolene 

Fastleger, 
Helsestasjon 

Barnehage 

Religiøse 
samfunn 

Innbyggerne 

Eldre 
planmateriell 

Kvalitets- 
melding for 

skoler og 
barnehager 



Lokale 
kilder 

Ungdoms-
klubber 

Foreninger 

Lekeplasser – 
kommunens 

oversikt 

Tverrfaglige 
team 

Øvrig planverk 

Taus kunnskap 

Elev- 
undersøkelsen 


