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Utvärdering av Østfoldhelsa 2006-2011
I ett samarbete med Högskolan i Östfold har Högskolan Väst fått i uppdrag av Østfold
fylkeskommune att utvärdera partnerskapet Østfoldhelsa för perioden 2006-2011. Här nedan
följer en sammanställning av den del av utvärderingen som utgörs av ett frågeformulär ställt
till deltagande partner om deras erfarenheter av Østfoldhelsa.
Østfoldhelsa är ett partnerskap kring folkhälsoarbete i Østfold fylke. Upprinnelsen till
samarbetet är att tio kommuner i Østfold tillsammans med fylkeskommunen enats om en
gemensam satsning för att stärka befolkningens hälsa. Tillsammans med Østfold
fylkeskommun har dessa kommuner upprättat ett folkhälsoprogram - partnerskapet
Østfoldhelsa. Detta partnerskap har till uppgift att genomföra folkhälsomålen i fylkesplanen.
Målet för samarbetet är att minska risken för skador och sjukdomar i befolkningen. Utöver
detta skall det arbetas med att göra utsatta grupper mer resursstarka och lokalsamhället till en
bättre plats att leva i. Partnerskapet vill således visa att förbyggande och hälsofrämjande
arbete ger positiva resultat för såväl enskilda individer som för samhället i stort.
Insatsområdena är valda efter de nationella riktlinjerna och anpassade till förhållandena i
Østfold. Programmet har tre strategier:
Trygga Østfold
Målet är att visa att aktiv skadeförebyggande insats leder till minskade antal skador
och olyckor och förbättrar befolkningens livskvalitet.
Sunda Østfold
Målet är att minska risken för sjukdomar relaterade till livsstil och inomhusmiljö samt
belastningsskador och psykosociala besvär i befolkningen. Detta skall göras genom att
utveckla sunda vanor i befolkningen, minska hälsoskadliga förhållanden och stärka
den förebyggande insatsen.
Levande Østfold
Målet är att stimulera till ett levande och aktivt lokalsamhälle där hälsa, miljö och
kultur ses som i ett gemsamt sammanhang. Att mobilisera invånarna till att ta del av
utvecklingen i sin närmiljö uppmuntras och betonas.
(se, www.ostfoldhelsa.no)
Metod
Enkäten sammanställdes som en Web-baserad undersökning (se bilaga 1). Genom
enkätverktyget SPSS/Author konstruerades ett frågeformulär som omfattade 30 + 4 olika
frågeområden. Frågeformuläret utformades så att de som angav att de hade god (’Kjenner
godt til det’) eller ganska god (’Kjenner noe til det’) kännedom om partnerskapet fick fylla i
mer detaljerade frågor om partnerskapet medan de som ansåg sig ha liten kännedom (’Kjenner
lite til det’) om partnerskåpet dirigerades till en kortversion av enkäten med mer generella
frågor om folkhälsoarbetet. Huvudsaklig målgrupp var personer med anknytning till
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partnerskapet. Urvalet till undersökningen gjordes av Østfold fylkeskommune delvis genom
förfrågningar till respektive partner om vilka som bör omfattas av undersökningen. Totalt blev
urvalet 192 personer. En maillista upprättades och den 28 oktober, 2010 skickade ett mail
med länk till web-enkäten till samtliga i urvalsgruppen. Enkäten låg sedan uppe i två veckor
och två påminnelser skickades ut per mail. Enkätsvaren har hanterats och analyserats med
hjälp av statistikprogrammet SPSS och för test av skillnader i uppvisade svar mellan olika
undergrupper av respondenter har Chi-två används där p<0,05 har betraktats som statistiskt
signifikant.
Resultat
Totalt var 133 respondenter inne på Web-enkäten och besvarade minst en fråga vilket
motsvarar en svarsfrekvens om 69%. Svarsfrekvens hos respondenterna på enskilda frågor
varierade mellan 71% (94 respondenter) och 99% (132 respondenter).
På frågan om partnertillhörighet angav 63 kommun som sin tillhörighet vilket utgjorde
ungefär hälften (50%) av de svarande, 32 tillhörde fylkeskommunen, 7 fylkesmannen och 9
frivilligorganisation (Figur 1).
Figur 1. Partnertillhörighet

Av de svarande angav 20% att de var politiker och 66% att de jobbade administrativt. 14%
angav andra ställningar som t.ex. daglig leder, kommunläkare eller rådgivare (Figur 2).
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Figur 2. Typ av anställning

På frågan hur väl de svarande kände till partnerskapet Østfoldhelsa svarade 93% att de kände
till det ’något’ eller ’mycket’ (Figur 3). De 9 (7%) respondenter som svarade att de kände till
det ’lite’ eller inte hade någon åsikt, fick besvara en variant av enkäten som innehöll ett antal
frågor kring folkhälsoarbete generellt. Redovisningen av denna följer som en bilaga till denna
rapport (Bilaga 2).
Figur 3. Kännedom om Østfoldhelsa
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Närmare 90% av de svarande har varit med delar av perioden eller hela perioden från det att
projektet startade i år 2006 (Figur 4). 13 respondenter anger att de inte har någon bakgrund
eller roll i projektet.
Figur 4. Tid i partnerskapet

Vad gäller de övergripande målen och strategierna så anser sig närmare 90% av de svarande
ha en något sånär eller god kännedom om dessa medan ca 11% menar att de har en liten
kännedom om dem (Figur 5).
Figur 5. Kännedom om mål och strategier
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På frågan om hur de svarande värderar de strategier som valts så svarar en övervägande
majoritet (84%) att de anser att det är riktiga strategier som valts (Figur 6). Av de 3% som
ansåg att andra strategier borde valts fanns möjlighet att ange sådana. Bättre mätbarhet för
strategierna var bl.a. något som efterlystes.
Figur 6. Val av strategier

Målen för Østfoldhelsa värderas av de svarande som tydligt definierade av närmare hälften av
de svarande (48%) medan 38% anser att de kunde varit något tydligare definierade (Figur 7).
Figur 7. Tydliga mål

På frågan om resursanvändning så är det sammanvägda uppfattningen den att kartläggning har
ägnats resurser i klart högre grad än administrativ samordning, planläggning av framtida
hälsoinsatser och kurs och kompetensbyggande. Minst resurser har ägnats genomförande av
konkreta hälsoinsatser och informationsarbete (Figur 8).
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Figur 8. Resursanvändning

Att resurserna i så liten grad används till konkreta hälsoinsatser förklaras huvudsakligen med
att resurserna inte räcker till och att projektets tidsramar begränsar möjligheterna (Figur 9).
Andra förklaringar som respondenterna ger är att det är för mycket planering och för lite
utförande i projektet.
Figur 9. Orsaker till resursanvändning

En klar majoritet (64%) av de svarande anser att folkhälsoarbetet i stor grad är förankrat i
fylkesplanen (Figur 10). Att arbetssätten inom Østfoldhelsa i stor grad bygger på
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kartläggning av hälsoläget anser 42% av de svarande medan en något mindre andel (33%)
anser att arbetet präglas av uppföljning och korrigering av aktivitetsplanen.
Figur 10. Arbetssätten inom Østfoldhelsa

Vad gäller arbetes organisering och upplägg så lyfts samarbete mellan kommuner och
frivilligorganisationer som ett angeläget område att utveckla (85%). Även samarbete mellan
kommuner och med fylkeskommunen anses ha stor potential (71% resp. 70%)(Figur 11).
Figur 11. Organisering och samarbete inom Østfoldhelsa

Mindre positivt såg de svarande på uppgiften att lära upp politikerna inom folkhälsa och att
området prioriteras ekonomiskt (37% resp. 28% av de svarande var oeniga med påståenden
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om god förmåga att lära politiker samt att området var prioriterat ekonomiskt)(Figur 12).
Också kommunens mål och strategier för att utjämna sociala skillnader samt samarbetet med
frivilligorganisationer ansågs mindre påtagliga (25% resp. 23% av de svarande var oeniga
med påståenden om goda mål och strategier och samarbetsforum)(Figur 12).
Figur 12. Organisering och samarbete inom Østfoldhelsa

Ansvarsdelning mellan de lokala koordinatörerna och programsekretariatet anser 37% av de
svarande som ’klar’ vilket kan jämföras med förhållandet mellan frivilligorganisationerna
och programsekretariatet som 24% anser som tydligt vad gäller ansvarsfördelning (Figur 13).
Figur 13. Organisering och genomförande av Østfoldhelsa
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Respondenternas syn på olika samarbeten inom Østfoldhelsa visar på en viss osäkerhet. En
stor andel har inga synpunkter på dessa frågor (Figur 14). Samarbetet mellan
koordinatororganisationen och programsekretariatet samt inom styret för Østfoldhelsa anses
fungera bättre än samarbetet mellan frivilligorganisationer och programstyret samt samarbetet
interkommunalt.
Figur 14. Samarbetet inom Østfoldhelsa

Värderingen av hur processerna för framtagande av arbetsformer inom Østfoldhelsa fungerat
visar att detta fungerat bättre för partnerskapet samlat än för folkhälsoarbetet lokalt (Figur
15).
Figur 15. Samarbetet inom Østfoldhelsa
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Värderingen av vad i partnerskapet som bör fortleva visar att 84% av de svarande menar att
samarbetsavtalet bör fortleva, 83% Østfoldhelsa som partnerskap och 77% koordinatörerna
ute i kommunerna (Figur 16).
Figur 16. Fortsättningen på Østfoldhelsa

Vad gäller kompetens och lärande så anser drygt hälften av respondenterna att partnerskapet
förberett för en kompetensutveckling inom folkhälsoarbetet, att det redan nu har tillräcklig
kompetens inom folkhälsa samt att partnerskapet har en lärdimension som möjliggör
riktningsändringar i framtiden (Figur 17).
Figur 17. Kompetens och lärande inom partnerskapet

Värderingen av resultat av partnerskapet visar att flest svarande kan ansluta till beskrivningen
att det lett till en ökad uppmärksamhet och förståelse för att folkhälsoarbetet är viktigt
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(70%)(Figur 18). En något mindre andel (55%) menar att det i stor grad lett till ett ökat
engagemang och intresse för folkhälsoarbete medan 47% menar att partnerskapet i stor grad
påverkat nationell folkhälsostrategi.

Figur 18.Resultat från partnerskapet

Mindre övertygade är respondenterna att partnerskapet lett till bättre hälsa i befolkningen där
18% anger att de i liten grad anser att så skett (Figur 19).
Figur 19.Resultat från partnerskapet

Värderingen av jämställdheten mellan parterna inom partnerskapet visar att 66% av de
svarande menar att partnerskapet präglas av detta i någon eller i stor grad (Figur 20). Ännu
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större andel av de svarande (72%) anser att deras organisation i någon, eller stor grad har
möjlighet att påverka vägval inom partnerskapet.
Figur 20. Jämställdhet inom partnerskapet

När respondenterna ombads värdera graden av tillit till olika parter i samarbetet visas
sekretariatet för Østfoldhelsa högst anseende med 65% som anger att de känner stor grad av
tillit (Figur 21). På andra plats kommer fylkeskommunen till vilken 52% känner stor grad av
tillit och därefter frivilligcentralerna med 49%.
Figur 21.Grad av tillit till parterna inom partnerskapet

Minst tillit visas sjukhuset i Østfold där 19% anger att de känner stor grad av tillit medan 13%
anger att de känner liten tillit (Figur 22). Därefter följer Högskolan i Østfold där 25% anger
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att de känner stor grad av tillit och Nationalföreningen för folkhälsa till vilken 28% känner
stor grad av tillit.
Figur 22. Grad av tillit till parterna inom partnerskapet

Värderingen av politikens och politikernas roll i folkhälsoarbetet visar att 27% anser att det i
stor grad råder politisk styrning av folkhälsoarbetet generellt och 33% att det gör så inom
Østfoldhelsa (Figur 23). Däremot ansluter fler till tanken att folkhälsoarbetet skall högre upp
på dagordningen i såväl kommunen som i regionråden och generellt. 62% av de svarande
önskar i stor grad att så skedde inom kommunerna, 67% för regionråden och 77% generellt.
Figur 23. Politikens roll i folkhälsoarbetet

14

Beträffande ekonomin så ombads respondenterna värdera nyttan med de 100 000 nok som
kommunerna tilldelats av fylkeskommunen inom ramen för partnerskapet. Störst samtycke
visar respondenterna för tanken på att folkhälsoarbetet fått mycket tillbaka för de satsade
pengarna (Figur 24). Därefter i fallande grad av enighet anger respondenterna att medlen bör
användas på samma sätt i framtiden, medlen bör brukas på regionala folkhälsoprojekt och att
det vore onaturligt om denna tillskottsordning fortgick i framtiden. Minst enighet samlades
kring förslaget att medlen i större utsträckning bör brukas i folkrika kommuner.
Figur 24. Ekonomin

Värderingen av hur Østfoldhelsa fungerat lokalt, nationellt och internationellt visade störst
enighet för påståendet att folkhälsoarbetet fått högre status i fylkeskommunen (Figur 25).
Nästan lika stor enighet uppvisades för påståenden om att Østfoldhelsa bör arbeta för att
påverka nationell folkhälsopolitik och att folkhälsoarbetet fått en högre status hos
fylkesmannen. Vikten av att arbeta på den internationella arenan och att ett sådant arbete
skulle ge viktiga impulser, visades minst stöd.
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Figur 25. Østfoldhelsa - lokalt, nationellt och internationellt

En samlad värdering av partnerskapet visar att 52% av de svarande anser att det är lyckat,
37% att det är ganska lyckat, 5% att det är mindre lyckat medan 7% inte har någon åsikt om
saken (Figur 26).
Figur 26. Samlad värdering av partnerskapet Østfoldhelsa

När respondenterna tillfrågas om att ange skäl till varför partnerskapet kan anses lyckat så är
det främst tre områden som lyfts och det är samarbete och nätverksbyggande (16 anger detta
som skäl), stor kompetens inom partnerskapet (15 anger detta), partnerskapet i sig (14 anger
detta)(Figur 27). Andra skäl som lyfts är att det finns koordinatörer i varje kommun samt att
det råder en kontinuitet i samarbetet, att det finns en god politisk förankring och vilja för
samarbetet.
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Figur 27. Skäl till att partnerskapet kan anses lyckat

På frågan om respondenterna anser att partnerskapet bör fortgå anger 79% att de absolut anser
det medan 21% är mer tveksamma och anser att det kanske bör fortgå (Figur 28). 2% anser att
det är tveksamt om partnerskapet bör fortsätta medan 4% saknar åsikt om saken.
Figur 28. Skall partnerskapet fortsätta
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Sammanfattning
Utvärderingen visar att det överlag finns en positiv inställning till partnerskapet och att en
överväldigande andel (73%) anser att det absolut bör fortsätta (Figur 28). Detta bekräftas
ytterligare av att 84% anser att samarbetsavtalen bör förnyas och att 83% av de svarande anser
att Østfoldhelsa som partnerskap bör förlängas (Figur16). Partnerskapets strategier Trygga
Østfold, Sunda Østfold och Levande Østfold värderas också mycket högt med 84% som anser
att det är riktiga strategier (Figur 6). Likaså uppfattas målen som väl definierade där endast
2% av de svarande anser dem oklara (Figur 7).
Resurserna har enligt de svarande huvudsakligen använts till kartläggning, samordning och
planering och i mindre utsträckning till faktiska hälsoinsatser. Anledning till detta förklaras i
huvudsakligen på resursbrist och till att tidsramarna utgör en begränsning för konkreta
hälsoinsatser (Figur 9). Det antyds också i de öppna kommentarerna att det därmed blir mer
planering än utförande. Kartläggning kommer också högt på värderingen av arbetssätten inom
partnerskapet tillsammans med att förankra folkhälsoarbetet i fylkesplanen (Figur 10).
Samarbetet tycks på det hela fungera väl inom partnerskapet men att det samtidigt bedöms
finnas en stor utvecklingspotential i de flesta samarbeten och att det finns mycket att hämta
med ett bättre samarbete med frivilligorganisationerna (Figur 11). Just samarbetet med
frivilligorganisationerna tycks besitta en speciell utvecklingspotential vilket framkommer i
flera av svaren bl.a. att relativt många är oeniga om att det finns ett fungerande
samarbetsforum med frivilligorganisationerna och att ansvarsförhållandet mellan
frivilligorganisationerna och programsekretariatet är mindre tydlig än ansvarfördelningen
mellan t.ex. koordinatorerna lokalt och programsekretariatet samt mellan Østfoldhelsa och
den fylkeskommunala ledningen (Figur 13).
Utvärderingen visar också en relativt tydlig önskan om att folkhälsoarbetet skall högre upp på
den politiska dagordningen (Figur 23). Att lära politikerna om folkhälsa framstår också som
ett utvecklingsområde (Figur 12). Vad gäller politikernas syn på partnerskapet kontra de
administrativt anställda så testades för olika svarsutfall mellan de två grupperna av
respondenter. Av denna framgår en viss skillnad i svar mellan grupperna. Vad gäller det
ekonomiska bidraget om 100 000 nok menar politikerna i större grad än de administrativt
anställda att det regionala folkhälsoarbetet fått mycket för pengarna för en relativt liten
summa pengar. Vidare visar politikerna någon mindre grad av tillit till vissa av
samarbetsparterna (frivilligcentralerna och fylkesmannen i Østfold) än administratörerna. Vad
gäller inflytande på vägval inom Østfoldhelsa anser politikerna att de har det i stor grad
medan administratörerna att de har det i någon grad.
En jämförelse gjordes också mellan svarande från kommuner och svarande från
fylkeskommun/fylkesman. Där höll kommunfolket i mindre utsträckning med om att medlen
hellre bör användas på folkrika kommuner medan fylkesfolket ansåg detta kunna ske i någon
grad. Kommunfolket ansåg dock att medlen bör användas på samma sätt i framtiden vilket
fylkesfolket inte tyckte i samma utsträckning. Kommunfolket höll heller inte med om att
medlen bör brukas på regionala folkhälsoprojekt vilket fylkesfolket gjorde i större
utsträckning. Vad gäller inflytande i centrala vägval inom partnerskapet ansåg kommunfolket
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att de hade ett mer begränsat inflytande än fylkesfolket. Fylkesfolket anser också i större
utsträckning än kommunfolket att folkhälsoarbetet är politiskt styrt och att politikerna har
inflytande i Østfoldhelsa. De håller också i större utsträckning än kommunfolket med om att
folkhälsoarbetet är bra förankrat i planer och att deras organisation har goda målsättningar
med folkhälsoarbetet.
Hur länge man hade deltagit i partnerskapet visade sig ha marginell påverkan på hur man
svarade. Skillnader som var signifikanta var att kännedomen om målsättningar och strategier
var bättre bland svarande som hade varit med i partnerskapet från början samt att de som varit
med längre värderade arbetsprocesserna som bättre än de som varit med kortare tid.
Metodkommentar
Enkäten innehöll 30 frågor men med många underfrågor av relativt specifik karaktär. Det
framgår att svarsfrekvensen avtar ju längre in i frågeformuläret man kommer. Andelen som
svarar i kategorin ’ingen mening’ är också relativt hög för frågor i den senare delen av
enkäten. Detta kan tyda på att frågorna upplevs som delvis svåra och jobbiga att ta ställning
till då de är relativt kunskapsinriktade – man bör ha relativ god kännedom om partnerskapet
för att kunna svara på frågorna. Detta förhållande kan antas påverka validiteten för vissa av
frågorna mot slutet av enkäten.
Trollhättan den 30 november, 2010
Sven Hassler
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