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TRILOGI
Hvordan nå samhandlingsreformens mål om et bærekraftig
samfunn ved å redusere sosiale ulikheter i helse?
- Står vårt velferdssamfunn i fare for å kollapse?
- Hvordan bør kommuner og fylkeskommuner håndtere folkehelseloven for å sikre at alle
relevante sektorer medvirker i å redusere ulikheter.
- Er organisasjon og ledelse i kommunene en nøkkelfaktor for å snu utviklingen?
- Kan lokale og regionale politikere gjøre noe fra eller til?

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 konferanserekken. 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.
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PROGRAM 15. MAI 2012, QUALITY HOTELL I SARPSBORG
09.00: Kulturelt innslag
09.10: Velkommen ved styreleder i Sunne Kommuner, WHOs norske nettverk
09.20: 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.
09.40:	Velferdsstatens vekst - og fall?: Fagbevegelsens rolle for å motvirke økt ulikhet.
Ved daglig leder av alliansen «For velferdsstaten», Asbjørn Wahl.

“
“

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).

“

10.40: Pause

11.00:	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:	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.
15.15: Avslutning
15.20: Styremøte HEPROGRESS
18.30: M
 iddag på Fredriksten festning for medlemmer i HEPROGRESS-prosjektet
(Bussavgang fra Quality Hotell 18.00)

www.ostfoldhelsa.no

www.heprocom.net

www.sunnekommuner.no

PROGRAM 16. MAI (FOR HEPROGRESS-PROSJEKTET)
09.00: Bussavgang til studiebesøk i Østfold for den latviske delegasjonen.
09.00:	Østfold Helseprofil 2011 – et førsteinntrykk av situasjonen i Moss, Spydeberg og Hobøl.
Ved prosjektleder, Niels Kr. Rasmussen.
09.30 	“My story”: Hvordan kan data fra Moss, Spydeberg og Hobøl formidles på en pedagogisk god måte?
Ved leder av Østfold Analyse, Kjell Rennesund.
10.00 Pause
10.15	
Våre analyser og anbefalinger til Hobøl, Moss og Spydeberg. Ved ekspertgruppen for utjevning av
sosiale ulikheter i helse:
Geir C. Tufte (Høgskolen i Østfold) og Trond Åge Langvik (Fredrikstad kommune).
10.45 Gruppearbeid: Hvilke skritt bør kommunene ta nå?
12.00 Lunsj
13.00 Plenum

- Velkommen ved Inger-Christin Torp, styreleder I HEPROGRESS.
- Presentasjon av Vidzeme planregion.
- Status for HEPROGRESS og presentasjon av undersøkelsen fra både norsk og latvisk side.
- Oppsummering av gruppearbeid
14.30 Pause
14.45:	Presentasjon av prosjekt sektorscreening i Norge og Latvia.
Ved Jan Thyrhaug, Østfold fylkeskommune og Anna Broka, Amata kommune.
15.30 Avslutning
16.00 Sosialt program, bussavgang

Partnere i HEPROGRESS:
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This publication is supported by the European
Union Programme for Employment and Social
Solidarity – PROGRESS (2007-2013). This
programme is managed by the DirectorateGeneral for Employment, social affairs and equal
opportunities of the European Commission. It was
established to financially support the
implementation of the objectives of the European
Union in the employment and social affairs area,
as set out in the Social Agenda, and thereby
contribute to the achievement of the Lisbon
Strategy goals in these fields.
The seven-year Programme targets all stakeholders
who can help shape the development of appropriate and effective employment and social legislation
and policies, across the EU-27, EFTA-EEA and
EU candidate and pre-candidate countries.
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PROGRESS mission is to strengthen the EU
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commitment.
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PROGRESS is instrumental in:
• providing analysis and policy advice on
PROGRESS policy areas;
• monitoring and reporting on the implementation
of EU legislation and policies in
PROGRESS policy areas;
• promoting policy transfer, learning and support
among Member States on EU objectives and
priorities; and
• relaying the views of the stakeholders and society
at large
For more information, see: http://ec.europa.eu/
progress
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