
Hvordan nå samhandlingsreformens mål om et bærekraftig 
samfunn ved å redusere sosiale ulikheter i helse?

I 2009 og 2010 har blant annet Østfold fylkeskommune, 
Østfoldhelsa, og Sunne Kommuner arrangert konferanser 
for å øke forståelsen for hvordan vi kan redusere sosiale 
ulikheter i helse. Med årets konferanse sluttføres konfe-
ranserekken. Foredragsholdere som også deltok i 2009 
og 2010 vil gå videre i sine refleksjoner, men konferansen 
vil uansett være til nytte for personer som ikke var med 
de foregående årene. Konferansen har som formål å gi en 
grunnleggende forståelse for hva sosiale ulikheter i helse 
er, hvordan de er oppstått og hvordan de kan bekjempes.

Konferansen utgjør også den årlige nettverkskonferansen 
i Sunne Kommuner, WHOs norske nettverk. Spydeberg 
kommune er vertskap.

For mer informasjon omkring det faglige, kontakt:
-  Knut-J. Rognlien, folkehelsesjef i  Østfold 

fylkeskommune / Østfoldhelsa: knurog@ostfoldfk.no

-  Kathrine Krüger Østbøll, daglig leder i Sunne Kommuner, 
WHOs norske nettverk: kko@sunnekommuner.no

-  Sigmund Lereim, folkehelsekoordinator i Spydeberg 
kommune: sigmund.lereim@spydeberg.kommune.no

For påmelding og praktisk informasjon: 
www.reiseogkonferanseservice.com/Ostfoldhelsa/trilogi/

Påmeldingsfrist: 2. mai.
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- Står vårt velferdssamfunn i fare for å kollapse?

-  Hvordan bør kommuner og fylkeskommuner håndtere folkehelseloven for å sikre at alle 
relevante sektorer medvirker i redusere ulikheter.

-  Er organisasjon og ledelse i kommunene en nøkkelfaktor for å snu utviklingen?

- Kan lokale og regionale politikere gjøre noe fra eller til?
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09.00: Velkommen ved styreleder i Sunne Kommuner, WHOs norske nettverk

09.15:  Velferdsstatens vekst - og fall?: Fagbevegelsens rolle for å motvirke økt ulikhet.  
Ved daglig leder av alliansen «For velferdsstaten», Asbjørn Wahl.

10.15: Pause

10.35:   Hvorfor har vi sosiale ulikheter i helse, og kan vi gjøre noe med det?  
Ved professor Annett Arntzen, Høgskolen i Vestfold.

11.05:  Hvordan sikre at alle kommunens innbyggere opplever god helse i form av mestring, trivsel og 
livskvalitet som følge av samhandlingsreformen og folkehelseloven?  
Ved professor i folkehelsevitenskap Camilla Ihlebæk, Universitet for miljø- og biovitenskap i Ås.

12.00: Lunsj

13.00:  Hvordan ivareta vår sosiale kapital ved hjelp av lokalpolitikk, samfunnsutvikling og planlegging?  
Professor ved Universitetet i Tromsø, Nils Aarsæther, deltok på både «Et steg i riktig retning» og «Mot 
2015» der han snakket om samfunnsplanlegging og sosial kapital. Nå reflekterer han rundt hvordan 
kommunene bør møte folkehelselovens krav om å redusere sosiale ulikheter i helse. 

14.00:  Pause  

14.20:  Politikk nytter! Østfolds politikere har siden 2008 satset bevisst på å øke gjennomføringsgraden på 
videregående skoler. Hva har de lært og hvor går veien videre? Ved styreleder i Østfoldhelsa, HEPROGRESS 
og leder av opplærings-, kultur- og helsekomiteen i Østfold fylkeskommune, Inger-Christin Torp. 

14.40:  Øyparadis med sosiale ulikheter? 
Hvaler kommune har knyttet til seg Høgskolen i Østfold for å bli flinkere på samarbeid og samordning. 
Blant deres fokusområder er oppfølging av folkehelseloven, reduksjon av sosiale ulikheter i helse og arbeid 
for å få flest mulig av deres ungdommer til å gjennomføre videregående skole. Hvilke konsekvenser får 
denne gjennomgangen for kommuneorganisering, tjenesteyting, ledelse og samspill med lokalsamfunnet? 
Ved studieleder på Høgskolen i Østfold, avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag, Arve Negaard.

15.30: Avslutning 
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Asbjørn Wahls nye bok «Velferdsstatens vekst - og fall?» er radikal, hardtslående og kontant.  
(Lasse Midttun, i Morgenbladet nr. 13/2009)

Wahl legger frem en omfattende analyse av velferdsstatens fremvekst og grunnlag. På en 
klartenkt og illustrerende måte viser han hvilke maktpolitiske betingelser som la grunnen for 
utviklingen av velferdsstaten, og hvordan grunnvollen for den såkalte nordiske  
samfunnsmodellen er i ferd med å svikte. (Geir Høin i Adresseavisen, 13. august 2009)
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