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Vi ser et økende press på velferdstjenester i Norge 
i dag. Det er en risiko for at vi utvikler et samfunn 
som ikke er bærekraftig. Her finner vi noe av bak-
grunnen for at alle yrkesgrupper gjennom folkehel-
seloven blir utfordret på å tenke annerledes. Befolk-
ningens helse, og de sosiale ulikhetene i samfunnet, 
er av avgjørende betydning for konkurransekraft og 
samfunnsøkonomi. 

Folkehelsearbeid handler om samfunnsutvikling, 
og det har det fortrinn at det øker livskvaliteten, 
reduserer presset på offentlige tjenester, og styr-
ker samfunnsøkonomien. Samhandlingsreformen 
bygger på prinsippet om å styre slik at ulike berørte 
parter på ulike nivåer legger til rette for samhand-
ling, og med dette bidrar til en bærekraftig utvikling 
av lokalsamfunnene i regionen. Med folkehelselo-
ven ble det etablert et nytt fundament for å styrke 
det systematiske folkehelsearbeidet i politikk- og 
samfunnsutvikling og i planarbeid ut fra våre regio-
nale og lokale behov.

God folkehelse skapes gjennom god samfunnsut-
vikling, gjennom å påvirke en rekke forhold i sam-
funnet som bolig, utdanning, arbeid og fysiske og 
sosiale miljøer. Oppmerksomheten skal rettes mot 
å styrke ressurser som skaper helse. Gode levekår, 
sosial tilhørighet, miljø og tilrettelegging for sunne 
valg er sentrale stikkord. For å ivareta folkehel-
sehensyn må vi legge til rette for et helhetlig og 
tverrsektorielt arbeid i fylkeskommunen. 

I tråd med fylkeskommunens virksomhetside skal 
vi sikre en rasjonell og målrettet samfunnsutvikling 
gjennom bruk av den kompetanse og de ressurser 
vi disponerer over. Formålet med den tverrsektori-
elle strategien er å bidra til et langsiktig og syste-
matisk folkehelsearbeid, og legge grunnlag for at 
Østfold fylkeskommune skal framstå med et helhet-
lig sett med tjenester. For å få til de gode arbeids-
prosessene som trengs har vi et godt grunnlag  
i våre prinsipper for ledelse og medarbeiderskap.  
Å opptre profesjonelt handler også om å legge til 
rette for et helhetlig og tverrsektorielt arbeid i fyl-
keskommunen. 

Ledelse er det viktigste virkemiddelet for å sikre 
nødvendig samordning og samarbeid i organisa-
sjonen. Å arbeide strategisk vil si å være bevisst 
og fremsynt i hvordan vi løser våre oppgaver, sti-
mulerer kreativitet blant våre medarbeidere. Denne 
strategien skal være et verktøy for våre ledere, og 
skal følges opp i alle ledergrupper. Vi bedrer vårt 
omdømme gjennom å levere gode og helhetlige 
tjenester. Dette skal vi gjøre ved å legge vekt på 
innsatsområdene kunnskap, regional utvikling, og 
tjenesteyting i egne virksomheter. 

Vi har et løpende krav på oss om effektivisering. Med 
den tverrsektorielle folkehelsestrategien legger vi 
et grunnlag for bedre samordning av folkehelsear-
beid på tvers av sektorer og tjenesteområder. Vi vil 
redusere faren for dobbeltarbeid, og samtidig legge 
til rette for bedre bruk av den kunnskap som er  
i organisasjonens ulike avdelinger. Strategien setter 
tverrfaglig samarbeid i system, og er en arbeids-
måte som skal forankres i organisasjonens planer. 
Den legger også grunnlag for å bedre samarbei-
det i forhold til kommunene. I tillegg sikrer den at 
fylkeskommunen går foran som et godt eksempel  
i etterlevelsen av folkehelseloven. Det er viktig siden 
vi skal være en pådriver som skal sikre at kommu-
nene gjør sin del av jobben. Fylkesrådmannens 
ledergruppe skal ivareta at strategien etterleves. 

Sarpsborg mai 2014 
Atle Haga
Fylkesrådmann  

Forord
Fylkesrådmann Atle Haga
Helhetlige tjenester krever 
at vi arbeider på tvers av 
sektorer og fag. Ledere 
på alle nivåer skal legge 
til rette for tverrsektorielle 
arbeidsprosesser, der dette 
er nødvendig.
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tiltakene som foreslås. I en sektorisert organisasjon 
som fylkeskommunen krever dette en tydelig og 
målrettet ledelse.

Overordnet ledelse må gi klare føringer for arbei-
det på tvers av sektorer og legge til rette for gode 
tverrsektorielle arbeidsprosesser. Dette fordi for-
valtningens organisatoriske struktur, med vekt på 
spesialisering, formalisering og profesjonalisering 
strider mot et helhetssyn og økt samarbeid. Den 
organisatoriske sektorisering gjør det vanskelig  
å se helhetlige løsninger fordi oppgaver og ansvar 
er fragmentert. Manglende koordinering vil føre til 
dårligere kvalitet og mer ressurskrevende tjenester. 

Tverrfaglig samarbeid innebærer at deltagerne 
jobber sammen på tvers av organisasjoner, deler 
kunnskap med hverandre og utvikler viten om hver-
andres fagområder. Utvikling av det tverrfaglige 
samarbeidet styrker samarbeidet i organisasjonen, 
gjennom bl.a. strukturert kommunikasjon. Kommu-
nikasjon er en kjernefaktor i tverrfaglig samarbeid, 
og har to hovedfunksjoner i dette, nemlig 1) å gi 
relevant informasjon til de rette personene, og 2)  
å medvirke til en sosial interaksjon mellom aktø-
rene slik at kommunikasjonen får organisasjonen til  
å fungere som en sosial enhet.

Det er nødvendig å etablere tverrfaglig forpliktende 
samarbeid og samhandling. Dette er viktig fordi

•  Helse skapes og vedlikeholdes utenfor 
helsesektoren

•  Sektorer som utdanning, transport, kultur og 
miljø er avgjørende for samfunnsutviklingen, og 
dermed for folkehelsen

•  Fylkeskommunen er lovpålagt å veilede og 
understøtte kommunene – og dette må vi gjøre 
på en samordnet måte 

Den tverrsektorielle folkehelsestrategien 
skal
1.  Bidra til at fylkeskommunale organer 

(avdelinger, seksjoner og virksomheter) 
ivaretar sitt ansvar etter folkehelseloven

2.  Peke ut noen innsatsområder som det  
skal arbeides særskilt med å utvikle  
i planperioden 

1. Hvorfor satsing på 
tverrsektorielt arbeid?

Tradisjonelt har folkehelsearbeidet forebygget syk-
dommer gjennom helsetjenestene. Mindre innsats 
er lagt ned for å styrke folks helse, slik at de blir  
i stand til å møte små og store utfordringer i hverda-
gen. Slikt arbeid må gjerne ivaretas av andre yrkes-
grupper enn de som jobber i helsesektoren. 

Utfordringsbildet viser at det er behov for nye stra-
tegiske tilnærminger. Grunnlaget for god folkehelse 
skapes ikke i helsesektoren, men på en rekke andre 
arenaer. Folkehelseloven gjør det derfor klart at fol-
kehelsearbeid er et tverrsektorielt ansvar. Loven 
etterlyser innsats på bakenforliggende faktorer som 
utdanning, arbeidsliv, boligforhold, oppvekstmiljø 
og så videre. Det skyldes at disse samfunnsområ-
dene vil forårsake sykdom, skader og lidelser hvis 
de ikke er tilrettelagt på en god måte. Derfor må 
hovedinnsatsen settes inn her, og dette er grunnen 
til at kommuner og fylkeskommuner nå er pålagt  
å ivareta helsehensyn i alt de gjør. Det medfører at 
for eksempel videregående opplæring, næringsut-
vikling, samferdsel og kultur også må ha befolknin-
gens helse og trivsel som sitt mål. - De valg som 
gjøres på disse områdene har indirekte stor betyd-
ning for folks velvære.

Gjennom et godt tilrettelagt folkehelsearbeid vil vi 
oppnå flere leveår med god helse i befolkningen 
som helhet, og reduserte sosiale helseforskjel-
ler mellom ulike sosioøkonomiske grupper. Vi må 
rette innsatsen mot de bakenforliggende årsakene 
til helseproblemene, noe som fordrer at vi arbeider 
på tvers av sektorer. Dette krever helhetstenkning, 
samordning og samarbeid. Dette gjenspeiles i de 

Fylkesdirektør  
Hilde Brandsrud, 
Samfunnsplanavdelingen
Østfold fylkeskommune 
skal som regional 
utviklingsaktør ta initiativ og 
utvikle strategier for å finne 
helhetlige løsninger på tvers 

av sektorer og nivåer. Det er derfor sentralt  
at vi vektlegger tverrsektorielt samarbeid  
i egen organisasjon. Gjennom gode interne 
prosesser legger vi grunnlag for å fremme 
ønsket samfunnsutvikling i Østfold.
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Fylkesplan for Østfold: Østfold mot 2050.
Vedtatt av fylkestinget februar 2009

Visjonen for fylkesplanen er: «Grenseløse Østfold». 
I visjonen ligger det at grensene skal bygges ned. 
Dette gjelder så vel mellom nasjonale nivåer, som 
mellom ulike kulturer, fagområder og profesjoner. 
Fylkesplanen bygger på en helhetstankegang, hvor 
det er vektlagt at utviklingen i Østfold må være 
bærekraftig. Fylkesplanens samfunnsdel innehol-
der tre hovedtemaer; Levekår og folkehelse, Ver-
diskapning, og Miljø. Mål og strategier for disse 
utgjør til sammen forutsetningene for en bærekraf-
tig utvikling, og dermed økt livskvalitet og reduserte 
sosiale ulikheter.

Ledelsesprinsipper i Østfold 
fylkeskommune
Prinsippene ble ferdigstilt i 2010.

Østfold fylkeskommunes virksomhetside er ….

«… å imøtekomme befolkningens behov for fylkes-
kommunale tjenester og få en ønsket samfunnsut-
vikling gjennom en rasjonell og målrettet bruk av 
den kompetansen og de ressurser vi disponerer.»

Det er lagt til grunn tre ledelsesprinsipper for ledere:

• Samfunnsengasjement / samfunnsforståelse

• Oppgaveferdigheter

• Relasjonsferdigheter

Dette innebærer at lederne bidrar til forståelse av 
helheten i fylkeskommunens virksomhet, stimulerer 
til nytenkning og forbedringer, og legger til rette for 
utvikling av medarbeidere.

Kommunikasjonsstrategi for Østfold 
fylkeskommune
Vedtatt av fylkestinget juni 2010

Kommunikasjon er avgjørende i alle former for rela-
sjoner mellom mennesker. På den måten er god 
kommunikasjon også avgjørende for å lykkes i et 
hvert samarbeid, hver planlegging og gjennomfø-
ring i organisasjoner og arbeidsliv. Hovedmål for 
kommunikasjonen er:

«Østfold fylkeskommune skal aktivt bruke informa-
sjon og kommunikasjon for å videreutvikle Østfold, 
synliggjøre fylkeskommunens oppgaver og ansvar, 
yte bedre tjenester til befolkningen samt informere 
om Østfolds fortrinn.»

Internt betyr hovedmålet at informasjon og kommu-
nikasjon skal brukes aktivt for bl.a. å dele kunnskap 
mellom medarbeidere slik at den enkelte og fylkes-
kommunen løser sine oppgaver på en god måte.

Den tverrsektorielle folkehelsestrategien 
skal
Bidra til at fylkeskommunale organer (avdelin-
ger, seksjoner og virksomheter) følger opp for-
utsetningene om helhetlige og tverrsektorielle 
tjenester, i tråd med fylkesplanens visjon og 
prinsippene om god ledelse og medarbeider-
skap i Østfold fylkeskommune. 

2.  Samarbeid og 
samordning i Østfold 
fylkeskommune

Fylkesdirektør  
Håkon Bjarne Johnsen, 
Regionalavdelingen
For oss som arbeider med 
å utvikle regionen på ulike 
områder er det viktig å ha 
med oss at de valg vi gjør 
når vi lager planer, når vi 

beslutter hvilket tjenestetilbud befolkningen 
skal få eller når vi tar stilling til hvordan vi 
skal løse utfordringer i egen organisasjon, har 
innvirkning på folks muligheter for å trives, 
å utvikle seg og lykkes på ulike områder. 
Dette er viktige faktorer som påvirker hvordan 
østfoldingenes helse utvikler seg over tid. 
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Mål
Å fremme befolkningens helse er et viktig mål i seg 
selv. Det skaper mer velferd og livskvalitet for den 
enkelte. I tillegg er befolkningens helse en av sam-
funnets viktigste ressurser. Dette innebærer at det 
er en samfunnsoppgave å forvalte denne ressursen 
på en best mulig måte.

Fylkesplanen for Østfold «Østfold mot 2015» har 
som delmål om folkehelse at 

«Folkehelsearbeidet i Østfold skal bidra til at 
forebyggende og helsefremmende arbeid gir 
positive resultater for den enkelte og for sam-
funnet. Østfold skal bli et ledende fylke i å 
utjevne sosiale helseforskjeller.»

Østfold fylkeskommune har lagt vekt på seg til  
å bli en helsefremmende region, hvor vi utvikler et 
godt og bredt folkehelsearbeid. Som et ledd i dette 
er det vedtatt egen «Regional plan for folkehelse i 
Østfold». Utarbeiding av en tverrsektoriell folkehel-
sestrategi er et tiltak i handlingsprogrammet til den 
regionale planen. Delmål for tiltaket er at 

«Rollen som regional aktør og som tjenesteutø-
ver innen folkehelse skal styrkes».

Folkehelseloven klargjør at de som har virkemidler 
også har ansvar for oppfølging av folkehelsearbei-
det. Dette følger av prinsippet om «Helse i alt vi 
gjør», og er en grunnforståelse for at det er nød-
vendig med tverrsektorielt arbeid for å lykkes med 
folkehelsearbeidet.

Innsatsområder
Gjennom den tverrsektorielle folkehelsestrategien 
skal Østfold fylkeskommune innrette og målrette 
sine virkemidler slik at disse bidrar til å imøtekomme 
målsettingene i fylkesplanen og i regional plan for 
folkehelse. 

Det er tre områder som har pekt seg ut som viktig 
å ivareta i det tverrsektorielle arbeidet. Dette er  
å skaffe kunnskap som grunnlag for et godt folke-
helsearbeid, og samtidig bygge opp forståelse av 
betydningen av folkehelsearbeidet i egen organisa-
sjon. Det er å ivareta fylkeskommunens ansvar som 
regional samfunnsutvikler. Og det er å ivareta folke-
helsearbeidet i egen organisasjon.

For at Østfold fylkeskommune skal framstå som en 
enhetlig og tydelig folkehelseaktør skal det gjen-
nomføres tiltak på følgende områder:

1) Et kunnskapsbasert folkehelsearbeid

2) En aktiv regional utviklingsrolle

3)  Et helsefremmende fylkeskommunalt 
tjenestetilbud

3.1 Et kunnskapsbasert 
folkehelsearbeid
Folkehelsen påvirkes av det samfunn vi lever i. Det 
er store geografiske forskjeller i helse og betydelige 
sosiale helseforskjeller. Samfunnsmessige forhold 
skaper disse forskjellene, som vi kan påvirke gjen-
nom planlegging, forvaltning og tiltak. Kunnskap om 
disse samfunns- og miljømessige forhold er da en 
forutsetning for å ivareta innbyggernes helse.

Vi skal ha et kunnskapsbasert folkehelsearbeid, og 
som er langsiktig og systematisk. Et langsiktig fol-
kehelsearbeid innebærer å tenke bærekraftig sam-
funnsutvikling, bl.a. ved å prioritere folkehelsetiltak 
som vil ha en positiv virkning for befolkningen langt 
frem i tid. Et systematisk folkehelsearbeid priorite-
rer ut i fra utfordringsbildet. Forebyggende og hel-
sefremmende tiltak skal ha bakgrunn i hva som er 
de største utfordringene sett i sammenheng med 
hva som vil gi størst effekt.

God oversikt over helsetilstanden og faktorer som 
påvirker østfoldingenes helse er en forutsetning 
for godt folkehelsearbeid. Det skal inngå i arbei-
det med regional planstrategi og legges til grunn 
for fylkeskommunens planarbeid. Det gir dermed 
folkehelsearbeidet en tydeligere politisk forankring 
og langsiktighet, og det skal være et utgangspunkt 
for samordning av de ulike sektorenes innsats. Det 
skaper et behov for gode arenaer for gjensidig 
utnyttelse og videreutvikling av hverandres kompe-
tanse. Helseoversikten skal også sees i sammen-

3. Mål og innsatsområder

Fylkesdirektør  
Egil Frode Olsen
Tverrfaglig arbeid gir 
oversikt og effektiv 
ressursutnyttelse. Det 
fungerte i utarbeidelse av 
Skolebruksplanen – det vil 
fungere i folkehelsearbeidet
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heng med fylkeskommunens oppgaver og virkemid-
ler.

3.2 En aktiv regional 
utviklingsrolle
Fylkeskommunen har fått en aktiv rolle for å iva-
reta samfunnsutviklingen i regionen, og er forventet 
å gjøre folkehelsearbeidet til et prioritert område  
i sin samfunnsplanlegging. Så vel det løpende fol-
kehelsearbeidet som det mer langsiktige arbeidet 
skal knyttes opp mot prosessene i plan- og byg-
ningsloven.

Fylkesplanen er et rammeverk for samarbeid, og 
langsiktig og strategisk planlegging i regionen. 
Fylkeskommunen har veiledningsansvar overfor 
kommunene når det gjelder kommuneplanarbeidet. 
Folkehelseloven gir fylkeskommunen ansvar for 
å være pådriver for folkehelsearbeidet i regionen 
gjennom alliansebygging og partnerskap, og under-
støtte kommunene i deres folkehelsearbeid. Dette 
må sees i sammenheng med fylkeskommunen som 
regional utviklingsaktør. 

Fysiske omgivelser, steder og lokalsamfunn har 
stor betydning for livskvalitet og helse. Utvikling av 
attraktive boområder / tettsteder i Østfold, samt 
gode og miljøvennlige kommunikasjonsløsninger 
er viktige områder å arbeide målrettet mot. Kunn-
skap om helsekonsekvenser vil bidra til at en finner 
best mulige løsninger og avbøtende tiltak der det 
er nødvendig. I planlegging skal konsekvenser for 
folkehelse vurderes. Medvirkning (empowerment), 
er ett prinsipp i folkehelseloven, og skal ivaretas  
i det regionale arbeidet.

3.3 Et helsefremmende 
fylkeskommunalt 
tjenestetilbud
Østfold fylkeskommune har ansvar for et tjeneste-
tilbud som omfatter videregående opplæring, tann-
helsetjeneste, kultur og kulturminnevern, næring, 
miljø og samferdsel. Tannhelsetjenesten er en fyl-
keskommunal oppgave som også har i seg såkalt 
1. linjetjenester, og dermed også ansvar og mulig-
heter for et aktivt forebyggende arbeid. Hensynet til 
befolkningens helse skal ivaretas på tvers av sekto-
rer og tjenester.

Østfold fylkeskommune er en betydelig arbeidsgi-
ver. Det skal legges vekt på utvikling av helse-frem-

mende arbeidsplasser. Et helsefremmende leder-
skap er tilstedeværende, synlig og bidrar til at alle 
opplever mestring i arbeidet. Et systematisk HMS 
arbeid reduserer risiko for sykdom og ulykker, og 
forebygger sykefravær.

Utjevning av sosial ulikhet i helse er et mål og en 
oppgave for alle tjenesteområdene i fylkeskommu-
nen. Forankringen av et helhetlig og tverrsektorielt 
arbeid er flyttet til fylkeskommunens øverste admi-
nistrative ledelse. Dette skal følges opp i tjeneste-
områdenes fagplaner og handlingsplaner. Det er 
også viktig at fylkeskommunene, gjennom sin orga-
nisering og kommunikasjon, framstår på en måte 
som gjør at innbyggerne finner fram i og forstår 
budskapet fra fylkeskommunens ulike tjenesteom-
råder. 

Arbeidet med å motvirke frafall i videregående opp-
læring er et viktig område i arbeidet med å redusere 
sosiale helseforskjeller. «Regional Kompetanse-
plan» og «Krafttak for læring 2012 – 2016» er de 
sentrale planer som skal følges opp i dette arbeidet. 
Arbeidet med å utvikle helsefremmende videregå-
ende skoler fortsetter.

Fylkeskommunen skal føre internkontroll for å sikre 
at krav iht Folkehelseloven overholdes. Fylkesman-
nen skal føre tilsyn med lovligheten av fylkeskom-
munens oppfyllelse av plikter pålagt i eller i medhold 
av loven. Det er et lederansvar å sikre at lovens krav 
blir fulgt opp i de fylkeskommunale virksomheter. 
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God kommunikasjon og helhetlig saksbehandling 
er nødvendig å ha på plass når Østfold fylkeskom-
mune skal framstå som en troverdig tjenestele-
verandør. Godt samarbeid er også en nødvendig 
forutsetning for at vi skal ha en effektiv tjeneste-
produksjon. Derfor skal det nå legges større vekt 
på å framstå helhetlig. Dette er et lederansvar. For  
å legge til rette for dette arbeidet i inneværende 
4-års periode gis det her en oversikt over tiltak som 
skal gjennomføres.

Til de tre innsatsområdene (Et kunnskapsbasert 
folkehelsearbeid, En aktiv regional utviklingsrolle, 
og Et helsefremmende fylkeskommunalt tjeneste-
tilbud) knyttes det strategier. Strategiene er igjen 
fulgt opp med konkrete tiltak. Tiltakene er en blan-
ding av videreutvikling av allerede igangsatte tiltak 
og nye tiltak. Til hvert tiltak er det knyttet opp hvil-
ken avdeling og / eller seksjon som har hovedan-
svar for oppfølging.

Noen av tiltakene går på tvers av de 3 innsatsområ-
dene. Dette gjelder tiltak knyttet til kompetansebyg-
ging, helseovervåking og helsekonsekvensvurderin-
ger og – utredninger. 

Formålet med den tverrsektorielle folkehelsestrate-
gien er at;

Østfold fylkeskommune skal være en enhetlig 
og tydelig folkehelseaktør og fremmer folkehelse 
innen de oppgaver som vi er tillagt.

Knyttet til rullering av Handlingsprogrammet skal 
det rapporteres til ledergruppa på status. Denne 
rapporteringen skal ivareta at strategien vedlikehol-

des og evalueres med henblikk på målsetting, orga-
nisering, innhold og oppnådde resultater.

Innsatsområde
Østfold fylkeskommune vil styrke det kunnskaps-
baserte folkehelsearbeidet 

Strategier
•  Fremme kompetanseutvikling. Dette skjer f.eks 

ved å

 -  Fremme kunnskap om folkehelsearbeid  
i fylkeskommunens ulike tjenesteområder, og 
understøtte kommunene i deres arbeid med  
å styrke kunnskap innen feltet

•  Systematisere helseovervåking. Dette skjer f.eks 
ved å 

 -  Samle og formidle kunnskap om befolk-
ningens helsetilstand, kunnskap om mulige 
årsakssammenhenger og kunnskap om effekt 
av de befolkningsrettede tiltak som iverkset-
tes for å fremme helse og forebygge sykdom. 

•  Stimulere kunnskapsmiljøer. Dette skjer f.eks ved å

 -  Utvikle samarbeid med Høgskolen i Østfold 
og andre kunnskapsmiljøer (nasjonalt og 
internasjonalt) for å sikre kunnskapsbasert 
folkehelsearbeid gjennom forskning og 
utdanning

Tiltak
I perioden 2014 – 2017 skal det særlig legges 
vekt på å

-  Gjennomføre lederopplæring / 
saksbehandleropplæring med vekt på 
begrepet «helse i alt vi gjør» og bruk av 
helsekonsekvensutredning: oppfølging - 
folkehelseseksjonen

-  Gjennomføre besøksrunde på avdelinger for  
å følge opp internopplæring: oppfølging - 
folkehelseseksjonen

4. Tiltak som skal 
gjennomføres i planperioden 
2014 – 2017

Samferdselssjef  
Jostein Haug, 
Regionalavdelingen
Samhandling gir kunnskap 
– kunnskap bidrar til gode 
løsninger 
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-  Systematisere helseoversikter, og formidle 
forskningsresultater og annen kunnskap til 
regionale og lokale brukere: oppfølging – 
folkehelseseksjonen og planseksjonen

-  Utprøve helsekonsekvensvurderinger: oppfølging 
– folkehelseseksjonen og planseksjonen

Innsatsområde
Østfold fylkeskommune vil videreutvikle den 
regionale utviklingsrollen

Strategier
•  Fremme kunnskap om folkehelsearbeid. Dette 

skal skje f.eks ved å

 -  Vurdere konsekvenser for folkehelse i eget 
planverk og politiske saker

 -  Videreutvikle helseoversiktene som 
aktivt hjelpemiddel i det regionale og 
lokale folkehelsearbeidet. Gjennomføre 
befolkningsundersøkelser med jevne 
mellomrom. 

•  Veilede og understøtte kommunene i deres 
folkehelsearbeid. Dette skal skje f.eks ved å

 -  Følge opp «Inkluderende Østfold» med 
særlig vekt på innsats rettet mot arbeidslivet, 
byutvikling for å redusere sosiale ulikheter 
i helse, helsefremmende barnehager, 
grunnskoler og videregående skoler

 -  Bistå ved viktige lokale utfordringer 
som tettsteds- og sentrumsutviklinger 
for å sikre gode bomiljø, og gode 
kommunikasjonsløsninger

•  Støtte opp under partnerskap og nettverk. Dette 
skal skje f.eks ved å

 -  Mobilisere viktige partnere i fylket til en samlet 
folkehelseinnsats

 -  Utvikle planarenaer som planforum og 
bypakka, for å ivareta folkehelseperspektivet 

 -  Bruke folkehelsepartnerskapet Østfoldhelsa 
for å understøtte folkehelsearbeidet i 
kommunene

 -  Videreutvikle partnerskapsstrategier i regionalt 
utviklingsarbeid

 -  Planlegge Friluftslivets år 2015 for folkehelse

Tiltak
I perioden 2014 – 2017 skal det særlig legges 
vekt på

-  Starte arbeidet med helsekonsekvensutredninger 
i planverk og politiske saker, herunder 
også fordelingskonsekvenser: oppfølging – 
planseksjonen

-  Bruke regionale støtteordninger for å følge 
opp felles målsettinger i folkehelsearbeidet: 
oppfølging – samfunnsplanavdelingen og 
regionalavdelingen

-  Understøtte By- og tettstedsutvikling 
bl.a. gjennom byutviklingsnettverket: 
oppfølging – planseksjonen i samarbeid med 
regionalavdelingen

-  Følge opp ansvaret for det helhetlige 
utdanningsløpet: oppfølging - 
opplæringsavdelingen

Innsatsområde
Østfold fylkeskommune vil ivareta et 
forebyggende og helsefremmende tjenestetilbud

Strategier
•  Forankre folkehelsetiltak i egen tjenesteyting i de 

tjenester som har virkemidlene. Dette skal f.eks 
skje ved å 

 -  Fastsette egne mål for folkehelsearbeidet, 
med særlig vekt på å utjevne sosial ulikhet  
i helse

 -  Rette innsatsen mot tiltak som gir 
dokumentert effekt, nærmere bestemt 
grupper i risikosonene

 -  Ivareta krav til «klarspråk» i dokumenter og 
kommunikasjon

•  Følge opp et helhetlig folkehelsearbeid  
i fylkeskommunen. Dette skal f.eks skje ved å

 -  Videreføre arbeidet i Samarbeidsforum for 
folkehelse

 -  Ivareta det rådgivnings- og samordningsansvar 
for fylkeskommunens interne folkehelsearbeid 
som er lagt til folkehelseseksjonen / 
samfunnsplanavdelingen. 
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•  Motvirke frafall i videregående skole. Dette skal 
f.eks. skje ved å

 -  Følge opp «Krafttak for læring 2012 – 2016»

 -  Følge opp «Regional kompetanseplan

Tiltak
I perioden 2014 – 2017 skal det særlig legges 
vekt på

-  Sikre en hensiktsmessig rapportering til 
ledergruppen på oppfølging av strategien: 
oppfølging - folkehelseseksjonen

-  Følge opp krav om internkontroll 
med fylkeskommunens oppgaver 
etter folkehelseloven: oppfølging – 
folkehelseseksjonen

-  Bruke felles ledergruppe (regionalavdelingen / 
samfunnsplanavdelingen) og fylkesrådmannens 
ledergruppe til å løse felles arbeidsutfordringer: 
oppfølging – samfunnsplan / avdelingsledere

-  Ha folkehelse som et sjekkpunkt 
i saksbehandling: oppfølging – 
samfunnsplanavdelingen /avdelingsledere

-  Følge opp Regional kompetanseplan: oppfølging 
– opplæringsavdelingen, samfunnsplanavdelingen 
og regionalavdelingen

-  Sikre budsjettrutiner som ivaretar tverrsektorielle 
tiltak: oppfølging – økonomiavdelingen / 
ledergruppen

-  Sikre at fylkeskommunal bygningsmasse ivaretar 
helsefremmende hensyn: oppfølging – økonomi- 
og eiendomsstaben / eiendomsseksjonen

-  Sikre en personalpolitikk som legger vekt på 
helsefremmende arbeidsplasser: oppfølging - 
personalavdelingen
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Kunnskapsgrunnlag 
– tverrsektoriell 
folkehelsestrategi

Sentrale begrep og perspektiver
Helse: Helse er en tilstand av fullkommen fysisk, 
psykisk og sosialt velbefinnende og ikke bare 
fravær av sykdom eller lyte (WHO); Helse er over-
skudd i forhold til hverdagens krav (Peter F. Hjort)

Folkehelse: Befolkningens helsetilstand og hvor-
dan helsen fordeler seg i en befolkning 

Folkehelsearbeid: Samfunnets innsats for å 
påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer 
befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk 
og somatisk sykdom, skade eller lidelse, og som 
beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jev-
nere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte 
påvirker helsen.

Sosial ulikhet i helse: Systematiske forskjeller i 
helsestatus mellom forskjellige sosioøkonomiske 
grupper. Disse er systematiske, sosialt frambrakte 
(og derfor mulige å endre) og urettferdige.

Samordning kan defineres til å omfatte en «sys-
tematisering eller organisering av det hver enkelt 
utøver gjør overfor en og samme problemstilling/

bruker, slik at alle tiltak er vel tilpasset hverandre og 
ikke motvirker hverandre.» Knoff 1985, her i Glavin 
og Erdal 2000, s. 27

Samarbeid blir definert som samspill, kompaniskap 
og det å arbeide sammen. En definisjon er: «inn-
sats fra flere aktører og bruk av flere virkemidler 
innenfor en enhetlig strategi, definert ut fra en felles 
målsetting.» Askeheim 1988, her i Glavin og Erdal 
2000, s.26

Sykdomsperspektivet tar vanligvis utgangspunkt 
i bestemte sykdommer eller tilstander, mens påvir-
kningsperspektivet har fokus mot faktorer som 
påvirker helsen. Dette peker mot den brede sam-
funnsrettede folkehelsepolitikken, med tiltak i alle 
sektorer for å kunne skape gode oppvekst – og 
levekår, og for å utvikle et samfunn som legger til 
rette for sunne levevaner, fremme felleskap, trygg-
het og deltakelse.

Lovverk: PBL, FHL, Særlover
Kommuners og fylkeskommuners ansvar og opp-
gaver for å utjevne sosiale ulikheter i helse er blitt 
tydelig gjennom nytt lovverk og pågående reformer. 

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

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

Gjennom sin rolle som regional utviklingsaktør og 
planmyndighet har fylkeskommunen et veilederan-
svar både i rollen som samfunnsutvikler og velferds-
produsent.

Samhandlingsreformen er grunnlaget for framti-
dens helsetjeneste. Reformen har intensjon om å 

Vedlegg

Folkehelsesjef  
Knut-Johan Rognlien, 
Samfunnsplanavdelingen
Folkehelseloven er ingen 
særlov, men gir føringer for 
alle deler av fylkeskom-
munens organisasjon. Den 
pålegger alle fylkeskom-

munale ledere å arbeide for å styrke folks 
helse, trivsel og livskvalitet. Utdanning, kultur, 
samferdsel og næringsutvikling er eksempler 
på områder som har store konsekvenser 
for folkehelsa, men som kontrollerer ulike 
virkemidler. Derfor må disse finne gode 
samarbeidsformer for sammen å kunne møte 
Østfolds mange utfordringer. 
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forebygge mer og bedre, og bidra til en samfunns-
utvikling som fremmer folkehelse og motvirker 
sosiale helseforskjeller. Reformen er fulgt opp av to 
lovverk; ny Folkehelselov og ny Lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester. Reformen følges også 
opp gjennom ny nasjonal helse- og omsorgsplan.

Folkehelseloven gir fylkeskommunen et større og 
mer helhetlig ansvar for befolkningens helse og 
utfyller plan- og bygningsloven når det gjelder hvor-
dan helsehensyn kan ivaretas i fylkeskommunal 
planlegging. Gjennom lovverket gis fylkeskommu-
nene og kommunene et tydelig ansvar som speiler 
folkehelseperspektiver og utjevning av sosiale ulik-
heter i helse. Forebygging og tidlig innsats er gjen-
nomgående temaer. Folkehelseloven skal legge til 
rette for et langsiktig og systematisk folkehelsear-
beid. Loven bygger på fem grunnleggende prinsip-
per for folkehelsearbeidet: utjevning av sosiale hel-
seforskjeller, helse i alt vi gjør, bærekraftig utvikling, 
føre-var-prinsippet, og medvirkning.

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

Lov om tannhelsetjenesten sier at fylkeskommu-
nen skal sørge for tannhelsetjenester, herunder 
spesialisthelsetjenester, for alle som bor eller mid-
lertidig oppholder seg i fylket. Fylkeskommunen 
skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin 
tannhelsetjeneste sørge for nødvendig forebyg-
ging og behandling. 

Folkehelsearbeidet er innarbeidet i særlovgivnin-
gen. Her nevnes:

Opplæringsloven: Grunnskolen skal drive et kon-
tinuerlig og systematisk arbeid for å fremme helse, 
miljøet og trygghet til elevene (oppll § 9a-4)

Barnevernsloven: barnevernet skal bidra til at barn 
og unge får trygge oppvekstvilkår, og sikre at barn 
og unge som lever under forhold som kan skade 
deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og 
omsorg i rett tid (bvl § 1-1)

Arbeidsmiljøloven: arbeidsgiver skal sikre en hel-
sefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon for 
de ansatte (aml § 1-1)

Fylkeskommunens ansvar

Fylkeskommunenes folkehelsearbeid gikk i 2010 
fra å være en frivillig oppgave til å være lovpålagt.

Folkehelseloven pålegger fylkeskommunen å 
arbeide i forhold til følgende:

•  Fremme folkehelse innen de oppgaver som 
fylkeskommunen er tillagt

• Understøtte kommunenes folkehelsearbeid

•  Være pådriver for og samordne 
folkehelsearbeidet i fylket

•  Ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i 
fylket, og positive og negative faktorer som 
påvirker denne

Å fremme folkehelse innen egne oppgaver innebæ-
rer at arbeidet skal ivaretas og vektlegges i fylkes-
kommunens politikkutforming, som samfunnsplan-
legger og planmyndighet i fylket. Folkehelsen skal 
også ivaretas i styring og drift og planlegging av 
egen virksomhet.

Å understøtte kommunene innebærer bl.a. å gjøre 
tilgjengelig relevante opplysninger om helsetilstand 
og påvirkningsfaktorer som fylkeskommunen frem-
skaffer.

Å være pådriver og samordner av folkehelsearbeidet 
gjelder både i forhold til kommuner, næringsliv, frivil-
lig sektor og overfor befolkningen generelt i fylket. 
Pådriveransvaret omfatter også å hjelpe kommu-
nene med deres folkehelsearbeid. Som samfunns-
utvikler må fylkeskommunen samarbeide med ulike 
aktører og sektorer, samt ta lederskap for å få til et 
helhetsgrep på utviklingen i fylket. Partnerskap er 
en av fl ere arbeidsformer i folkehelsearbeidet.

Oversikt over helsetilstanden innebærer å identi-
fi sere folkehelseutfordringene og vurdere konse-
kvenser og årsaksforhold med spesiell oppmerk-
somhet på trekk ved utviklingen som kan skape eller 
opprettholde sosiale eller helsemessige forskjeller.

De fem prinsippene i folkehelseloven er lagt til 
grunn for fylkeskommunens folkehelsearbeid. Prin-
sippet om «Helse i alt vi gjør» er hovedgrunnlaget 
for at folkehelse er fremmet til bredden av de opp-
gaver fylkeskommunen er tillagt. Dette prinsippet 
knytter folkehelsearbeidet til de overordnede plan- 
og beslutningssystemer
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Fylkeskommunen har ansvar for: 
Regional utvikling 

Videregående utdanning 

Fylkesveier og offentlig transport, inklusiv 
skoleskyss 

Offentlig tannhelsetjeneste 

Kulturminnevern 

Kunst og kultur 

Fylkesbibliotek 

Friluftsliv og idrett 

Fordeling av tippemidler til idrettsanlegg og 
kulturbygg 

Støtte til næringslivet 

Folkehelse

Folkehelsearbeid er sektorovergripende 
Større vekt på påvirkningsfaktorer og tiltak i alle 
sektorer 

Økt bevissthet om sosiale helseforskjeller 

Bedre nasjonale systemer om oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer 

Mer kunnskap om effektive folkehelsetiltak

Folkehelsepolitikk – strategier for å 
møte helseutfordringene

Folkehelsearbeid som grunnlag i bærekraftig 
utvikling
En bærekraftig utvikling er en utvikling som tar mer 
hensyn til langsiktige konsekvenser av våre daglige 
valg – et generasjonsperspektiv. Det er de mennes-
kelige behovene som er utgangspunkt for begrepet. 
En utvikling som ikke ivaretar helsen i befolkningen 
over tid kan ikke være bærekraftig. Dette har betyd-
ning i forhold til å sikre et miljø som er sunt for men-
nesker, og i forhold til en samfunnsutvikling som må 
sikre grunnleggende behov over tid. Alderssammen-
setningen i befolkningen og veksten i livsstilssyk-
dommer som følge av inaktivitet og overvekt, gjør 
at helsetjenesten vil streve med å være bærekraftig 
(å yte tjenester til alle som trenger det – både pga 
kostnadene og pga personellbehovet). Kortsiktige 
økonomiske hensyn må balanseres med sosiale og 
økologiske hensyn. Helsefremming og forebygging 
mer enn reparasjon er viktige elementer i genera-
sjonsperspektivet. 

Folkehelsearbeid er en viktig strategi for å bedre 
en regions eller kommunes konkurransekraft. Blant 
annet ser man at enkelte kommuner og lokalsam-
funn har en høyere sosial kapital enn andre. Flere 

forskningsresultater tyder på at innbyggerne i disse 
områdene har bedre helse, mindre kriminalitet og 
høyere utdanningsnivå. Samfunn med sosial kapital 
kjennetegnes av miljøer hvor innbyggerne har tillit til 
hverandre, der folk stiller opp for hverandre og hvor 
det er sterke sosiale nettverk.

En tilnærming til bærekraftbegrepet kan gjøres ved 
å se på dette som ulike komponenter, og i form av 
sosial-, miljø-, og økonomisk bærekraft.

 

 

Sosial  
bærekraft 

Økonomisk 
bærekraft 

Miljømessig 
bærekraft 

(Helse, ferdigheter, kunnskap og samfunnsånd osv) 

 

 

 

 

 

 

 

(Luft, vann, naturressurser osv)      (Infrastruktur, teknologi, bygninger 
osv) 

 

En bærekraftig regional utvikling handler om en 
gjensidig avhengighet mellom økonomiske, mil-
jømessige og sosiale komponenter. Alle deler må 
ivaretas for at vi skal få et bærekraftig samfunn, 
eksempelvis må ikke økonomisk vekst skje på 
bekostning av et samfunn med sosiale ulikheter 
eller et ødelagt sosialt miljø eller reduserte natur-
kvaliteter. Bærekraft innebærer at vi må fi nne en 
balansegang mellom de ulike komponentene, hvor 
ingen av disse skal reduseres, men aller helst styr-
kes.

Bruken av begrepet langsiktighet i formålsbestem-
melsen i Folkehelseloven er også et uttrykk for 
bærekraftprinsippet. Et bærekraftig folkehelsear-
beid må bygge på et vitenskapelig fundament (Fol-
kehelsemeldingen, Meld.St.34). I denne etterlyses 
tre former for kunnskap, nemlig:

• God kunnskap om befolkningens helsetilstand

• God kunnskap om årsakssammenhenger

•  God kunnskap om effekten av forebyggende og 
helsefremmende tiltak.

Det systematiske folkehelsearbeidet 
Godt folkehelsearbeid krever systematisk og lang-
siktig innsats på tvers av sektorer og forvaltnings-
nivåer, gjennom strukturelle og befolkningsrettede 
tiltak. Helse skapes der folk lever sine liv. Det betyr 
at vi må inkludere bomiljø, nærmiljø og lokalsamfunn 
når vi skal arbeide for god folkehelse. Helsesekto-
ren har et særskilt ansvar for å fremskaffe kunn-
skap om befolkningens helsetilstand, og synliggjøre 
konsekvenser av politikk og tiltak i ulike sektorer 
har på levekår og helse.
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Befolkningens helse er bedre enn noen gang. De 
siste 20 årene har alle grupper her i landet – uav-
hengig av utdanningslengde og inntekt – fått bedre 
helse, og levealderen har økt. Men bedringene har 
ikke gått like raskt i alle grupper. Det er store sosi-
ale helseforskjeller i Norge. Det er mange årsaker 
til dette; fra grunnleggende faktorer som økonomi 
og oppvekstvilkår, via risikofaktorer som frafall fra 
utdanning og svak tilknytning til arbeidslivet og 
dårlig bomiljø – til påvirkningsfaktorer som helseat-
ferd og bruk av helsetjenester.

Innsats for å redusere sosiale forskjeller i helse skal 
være grunnleggende for alle tiltak i folkehelsearbei-
det. Det er nødvendig med strategier som retter seg 
mot hele befolkningen, og som kombinerer univer-
selle og målrettede tiltak. Universelle tiltak som alle 
nyter godt av, vil ha større aksept i befolkningen og 
bedre mulighet til å bli permanente. Tiltakene må 
suppleres med målrettede tiltak for personer eller 
grupper med særskilte behov. Universelle tiltak når 
frem til fl ere, og kan i mange tilfeller treffe de mest 
utsatte gruppene bedre enn mer målrettede tiltak 
kan.

Idealet om et kunnskapsbasert folkehelsearbeid 
stiller lovpålagte krav til kommuner, fylkeskommu-
ner og statlige myndigheter til å ha oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Dette betyr 
i praksis at vi skal vite hvor skoen trykker, og hva 
som påvirker utfordringene! Et langsiktig perspek-
tiv er nødvendig i folkehelsearbeid. Dette legger til 
rette for en «føre – var- tenkning», som innebærer å 
prioritere folkehelsetiltak som vil ha en positiv virk-
ning for befolkningen langt frem i tid. Dette betyr å 
tenke bærekraftig, og vise i politikk, planarbeid og 
økonomiske prioriteringer at vi tror på at det nytter 
– selv om resultatet ligger frem i tid. Med et syste-
matisk folkehelsearbeid menes å ta utgangspunkt 
i folkehelseutfordringene lokalt/regionalt, og foreta 
en prioritering ut i fra utfordringsbildet. De tiltak 
som settes i livet skal ha bakgrunn i hva som er de 
største utfordringene sett i sammenheng med hva 
som vil gi størst effekt. Dette betyr i praksis mindre 
«hummer og kanari» og et mer treffende folkehel-
searbeid!

Kilde: Tilpasset fi gur, basert på Folkehelsemeldingen (Meld.St.34)

                   
Kilde: Tilpasset figur, basert på Folkehelsemeldingen (Meld.St.34) 

!  • Melding til   
Fylkestinget
• Forventninger 
til kommunesektoren

• Folkehelsetiltak
• Helsekonsekvens-
vurderinger
• Forskning og utvikling

• Folkehelse-
utfordringer i Østfold
• Status i arbeidet 
med  folkehelse 
i Norge

• Helseovervåking
• Rapporteringer
• Løpende evaluering 
av måloppnåelse 
og tiltak

Evaluering 
og oversikt

Faglig 
vurdering av 

status og 
utfordringer

Mål og 
strategier

Tiltak

Helsens påvirkningsfaktorer
Det er ikke nok å bare behandle, vi må gjøre noe 
med de miljø- og samfunnsforholdene som gjør at 
sykdom oppstår. Folkehelseloven pålegger fylkes-
kommunen å ha oversikt over helsetilstand og påvir-
kningsfaktorer i fylket. Formålet med slik oversikt er:

•  Folkehelsearbeidet skal ta utgangspunkt 
i fylkeskommunens faktiske utfordringer 

•  Grunnlag for å vurdere hvor innsats bør rettes/
grunnlag for beslutninger 

•  Utgangspunkt for å forankre arbeidet 
i fylkeskommunens plansystem 
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Påvirkningsfaktorene for helse kan fremstilles i en 
årsakskjede som strekker seg fra generelle sam-
funnsforhold til egenskaper ved enkeltmennesket. 
Den sosiale helsemodellen (Whitehead og Dahl-
gren) viser hvordan samfunnet virker inn på enkelt-
personer, og forutsetningene for å gjøre individuelle 
valg. Hver ring viser et lag av helsedeterminanter 
(faktorer) som virker inn på helsa. Bakerst i årsak-
skjeden fi nner vi generelle samfunnsforhold slik 
som økonomisk utvikling, miljøbetingelser og poli-
tisk styresett. Dernest fi nner vi levekår og arbeids-
forhold, og sosiale forhold som sosial kapital, bl.a. 
nettverk og relasjoner. Til slutt fi nner vi individuelle 
levevaner og helseatferd som har en mer umiddel-
bar betydning for helsen, men som også er formet 
av bakenforliggende faktorer.

I fi guren over er den helhetlige forståelsen av helse 
forsøkt synliggjort. Den viser hvordan menneskets 
helse påvirkes av faktorer som sosiale nettverk, hel-
seadferd og sosiale strukturer. Modellen peker mot 
et brett samfunnsrettet folkehelsearbeid. Helsa til 
folk blir ikke bare bestemt ut fra individuelle valg, 
men og ut fra samfunnsmessige rammeforhold og 
hvilke levekår folk har. Ved å rette fokus på faktorer 
som virker inn på helsa blir det synlig hvordan alle 
sektorer i samfunnet har et ansvar for å bidra til ei 
positiv samfunnsutvikling. 

Denne sammenhengen – forståelse av at alt vi gjør 
har betydning for folks helse – er anskuelig gjort i 
fi guren under

Illustrasjon: Camilla Ihlebæk, professor II ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
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Illustrasjon: Camilla Ihlebæk 
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Kilde: Den sosiale helsemodellen. Tilpasset fi gur, basert på original av Dahlgren og Whitehead 1991



16

Mekanismene bak dårlig helse er de onde sirklene 
fattigdom, dårlig utdanning eller ingen jobb, dårlig 
livsstil, dårlig selvbilde, intet håp og til slutt dårlig 
helse og vold. Samfunnet vil ha avgjørende betyd-
ning for folkehelse gjennom strukturelle grep som 
f.eks. omfatter miljø, utdanning, mat og næring, 
arbeidsliv, bolig og nærmiljø, samt inntekt (fattig-
dom). I artikkelen «Helsen i Norge 1950 – 98» drøf-
tes samfunnets rolle for å bedre folk helse. (Peter 
F. Hjort og Hans Thomas Waaler, Helsen i Norge 
1950 - 98.. I: Samfunnet og dets verdier.)

I artikkelen sies det at vi snakker alltid om forebyg-
gende og helsefremmende arbeid («disease pre-
vention and health promotion»). En må forebygge 
sykdom og ulykker, bl.a. ved et sunt levesett. Og en 
må fremme helsen ved å utvikle optimisme, et posi-
tivt selvbilde, gode sosiale nettverk og et rettferdig 
samfunn. Det forebyggende og helsefremmende 
arbeid rommer to krav, ett til enkeltmenneskene og 
ett til samfunnet. Dette er illustrert i figuren under: 
Enkeltmenneskene må skyve på sin egen helse, 
men samfunnet bestemmer hvor bratt bakken blir. 
Dette henger sammen med forskjellene i samfun-
net. Sykelighet og dødelighet er vesentlig høyere i 
de lavere sosiale lag. Forskjellene i helse og døde-
lighet skyldes ikke lenger fysisk nød, men at livet 
nedover i det sosiale og økonomiske hierarki gir for 
lite fremtidshåp og muligheter. Sosial og økonomisk 
utjevning er derfor kjernen både i sunn helsepolitikk 
og i det forebyggende og helsefremmende arbeid.

 

Forebyggende og helsefremmende arbeid:  
Individ og samfunn

Folkehelse er i stor grad politikk! – Det handler om 
å legge til rette rammebetingelsene (= helningsvin-
kelen på Peter F. Hjort sin figur) i lokal- og storsam-
funnet slik at hvert enkelt menneske skal ha best 
mulige forutsetninger for å kunne være friske og 
sunne.
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Notater:
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Notater:
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