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Østfold – et WHO Healthy Cities-fylke

1. Forord
Østfoldhelsa er et partnerskap som skal oppfylle folkehelsemålsettingene i fylkesplanen og Østfoldhelsa sin
strategi for perioden 2006 - 2011.
Partnerne er selv ansvarlige for gjennomføringen av folkehelsearbeidet og har forpliktet seg til å vektlegge det i
planer og strategier. De skal initiere og gjennomføre lokale prosjekter, og de må sette av ressurser til en folkehelsekoordinator. Partnerne skal også delta i fellesaktiviteter og nettverksamlinger. Et fylkeskommunalt sekretariat
koordinerer satsningen, fremmer partnerskapets mål og
strategier og bistår med rådgivning og gjennomføring av
fellestiltak.
Det var et høyt aktivitetsnivå i 2010 og en rekke tiltak er
igangsatt. Forbedringspotensialet ligger i å bli mer kunnskapsbasert. Innsats bør settes inn der det er mest sannsynlig at det gir effekt, hvor utfordringene er størst og
potensielle negative helsekonsekvenser mest alvorlig. Vi
må også bli flinkere til å systematisere arbeidet slik at vi
kan få indikasjoner på om arbeidet gir effekt.
Dette må ikke forstås dit hen at Østfoldhelsa ikke ser
på erfaringsbasert folkehelsearbeid som viktig. Det gjøres
mye godt arbeid av forebyggende og helsefremmende
karakter i Østfold, selv om det ikke kan beskrives som
kunnskapsbasert. Slik må det nødvendigvis være, når deler av innsatsen handler om å mobilisere enkeltindivider,
frivillige organisasjoner og nærmiljøer til innsats. Det er
tross alt mye viktig arbeid som kan gjøres bare ved bruk
av «sunn fornuft», og denne type innsats må verken nedvurderes eller gis mindre anerkjennelse.
Gjennom mange år har Østfoldhelsa brukt mye krefter på
å påvirke nasjonale lover og reformer. Blant annet har vi
bidratt til å få folkehelsetenkning inn i plan- og bygningsloven, satsning på regionale folkehelsepartnerskap, folkehel-

se som en del av forvaltningsreformen og til å få en egen
folkehelselov for fylkeskommuner. I 2010 har det vært lagt
ned mye innsats for å bidra til at Samhandlingsreformen,
den nasjonale helse- og omsorgsplanen og den nye folkehelseloven skal få en karakter vi er tjent med. Dette er et
usedvanlig viktig arbeid som bærer frukter. I neste omgang
bereder den type strategier grunnen for at Østfold sine
kommuner og fylkeskommune vil utøve et kvalitativt bedre
og mer omfattende folkehelsearbeid.
En viktig utfordring i 2011 blir å få kommunene til å prioritere folkehelsearbeid høyere. Helt sentralt er at de må
etterleve prinsippet om helse i alt de gjør. Det er komplisert og krever kompetanse på folkehelse, organisasjon
og ledelse. Dog, her ligger mye av nøkkelen til å sikre at
folkehelsearbeidet i praksis skal resultere i en bedring av
helsetilstanden.
Evalueringen av Østfoldhelsa viste at partnerskapet kan
beskrives som vellykket. I den interne evalueringen av
folkehelsearbeidet i utvalgte kommuner ble deltagerne
spurt om hvilke oppgaver som er viktigst å tillegge en folkehelsekoordinator. Suverent flest pekte på:
•K
 oordinere folkehelsearbeid på tvers av avdelinger og
virksomheter i egen organisasjon.
•V
 ære en pådriver for å få andre aktører i
kommuneorganisasjonen og kommunesamfunnet til å
ta et større forebyggende og helsefremmende ansvar.
Likevel ser vi at noen koordinatorer må løse en så komplisert oppgave i en begrenset stillingsprosent, plassert
langt nede i organisasjonen. Mange må også løse helt
andre folkehelseoppgaver, enn å ivareta det kommunene
selv peker på som de viktigste. Her ligger det en utfordring for kommunens ledelse i å avklare koordinatorens
rolle, plassering og virkemidler.

Aase Botnevik Rennesund		
Linda Iren Karlsen Duffy
Styreleder		 Nestleder
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2.1 Viktige nasjonale grep
i folkehelsearbeidet i 2010
Lov om folkehelse for fylkeskommuner ble initiert av Østfold og den trådte i
kraft fra 1. januar 2010. Den ga fylkeskommunen tre hovedoppgaver i folkehelsearbeidet:
• Fylkeskommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver som
fylkeskommunen er tillagt, herunder regional utvikling og planlegging,
forvaltning og tjenesteyting.

Utjevning av sosiale helseforskjeller går
igjen som et overordnet mål i en rekke
nasjonale prosesser og dokumenter.
Også definisjonen av folkehelse ble endret i 2010, og vektlegger nå fordelingen
av helse i befolkningen som en vesentlig
side ved folkehelsearbeid.

• Fylkeskommunen skal være pådriver for, og samordne folkehelsearbeidet
i fylket, bl.a. gjennom alliansebygging og partnerskap og ved å understøtte
kommunenes folkehelsearbeid.
• Som grunnlag for folkehelsearbeidet i fylket skal fylkeskommunen ha den
nødvendige oversikt over helsetilstanden i fylket og de faktorer som kan virke
inn på denne, herunder trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde
sosiale helseforskjeller.
Lovens formål ga fylkeskommunene i oppgave å fremme folkehelse herunder
trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge sykdom,
skade eller lidelse, samt bidra til en jevnere sosial fordeling av faktorer som
direkte eller indirekte påvirker helsen
• Forslag til lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven). Da høringen
til Lov om folkehelse for fylkeskommune pågikk i 2009, tok Østfold
initiativ til at en slik lov ikke var tilstrekkelig. Det ble foreslått at det i stedet
burde lages en mer omfattende lov om folkehelse, der alle nivåers ansvar,
myndighet, oppgaver og virkemidler i det helsefremmende arbeidet inngikk og
sammenhengen mellom disse ble synliggjort.
De mange høringsinstansene som sluttet seg til ideen fikk gjennomslag, og
arbeidet med en mer utvidet folkehelselov startet opp i 2010. Østfold ble
av KS bedt om å lede en prosess som skulle samordne fylkeskommunenes
høringsuttalelser til den nye folkehelseloven og ny nasjonal helse- og
omsorgsplan. Den nye folkehelseloven vil bli gjort gjeldende fra 2012, og med
den opphører lov om folkehelse for fylkeskommuner som i stedet innarbeides
i den nye loven.
Forslaget til ny folkehelselov etablerte et nytt fundament for å styrke
folkehelsearbeidet i politikk- og samfunnsutvikling og i planarbeid ut fra
regionale og lokale utfordringer og behov. Lovforslaget må derfor sees i nær
sammenheng med plan- og bygningsloven.
• Ny definisjon av folkehelsearbeid: I høringsnotatet til lov om
folkehelsearbeid defineres folkehelsearbeid som samfunnets innsats for å
påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og
trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade og lidelse, og som
beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer
som direkte eller indirekte påvirker helsen.
Siden har Helse- og omsorgsdepartementet gitt en tilføyelse til definisjonen
for å sikre en felles forståelse av den:
Selv om det ikke er ønskelig å lage absolutte skiller mellom folkehelsearbeid
og annet helsearbeid, er det etter departementets vurdering hensiktsmessig
å avgrense folkehelsearbeidet fra behandling av syke i helsetjenesten.
Folkehelsearbeid omfatter ikke kurative tjenester i form av klinisk diagnostikk,
behandling, pleie og omsorg som springer ut av det enkelte individs behov
for slike tjenester. Det omfatter heller ikke habilitering / rehabilitering.
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• Forslag til ny helse- og omsorgslov: Forslaget til ny helse- og omsorgslov
videreførte lovgrunnlaget for de kommunale helse- og omsorgstjenestene og
harmoniserte tjenester som i 2010 var regulert i to lover – sosialtjenesteloven
og kommunehelsetjenesteloven. Mens forslaget til folkehelselov har et
befolkningsperspektiv hadde dette lovforslaget et individfokus. Det omfattet
også en intensjon om å styrke det forebyggende arbeidet i helse- og
omsorgstjenestene.
• Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011 - 2015: Planforslaget ble
sendt på høring sammen med forslaget til folkehelseloven høsten 2010.
Folkehelsearbeid, herunder spesiell innsats for å redusere sosiale ulikheter i
helse, var to av flere viktige satsningsområder.
• Samhandlingsreformen: Samhandlingsreformen «Rett behandling – på
rett sted – til rett tid» er et utgangspunkt for det lov- og planarbeid som er
omtalt ovenfor. En av utfordringene som var bakgrunnen for reformen var at
den demografiske utviklingen og endringen i sykdomsbildet gir utfordringer
som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne. En viktig målsetning i
reformen er at man skal forebygge der det er mulig.
• Opplæringsloven: Gjennom endringer i opplæringsloven i 2010, ble
fylkeskommunen gitt et ansvar for å bidra til kvalitetsutvikling også innenfor
grunnskoleområdet. Dette var et viktig grep som kan stimulere til bedre
samhandling mellom kommuner og fylkeskommuner i arbeidet for å øke
gjennomføringsgraden på videregående skoler i fremtiden.

Høringsnotat

folkehelselov
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Samhandling

Forslag til folkehelseloven kom i 2010 og vektla blant annet «helse i alt vi gjør» som et overordnet prinsipp ved folkehelsearbeidet.
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Det faglige grunnlaget for «Østfoldhelsa» bygger på et fagperspektiv, et befolknings/brukerperspektiv og et organisasjons/ledelsesperspektiv. Et folkehelsearbeid som kjennetegnes av kontinuitet med perspektiver på kort og lang sikt, er et
nødvendig utgangspunkt for å oppnå resultater. Metoden som Østfoldhelsa har
prøvd ut med godt resultat, kan beskrives som en systematisk prosess med seks
ledd, knyttet sammen i en sirkel som har en dynamisk karakter.

55

Innbyggere 31.12. 2010

Vi kaller sirkelen for «Østfoldsirkelen for en bærekraftig folkehelsepolitikk».
Sirkelen følger en planperiode på fire år, tilsvarende fylkes- og kommuneplanperioden, og nedfelles i årlige handlings- og økonomiplaner.
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Østfold:
1. Aremark
2. Askim:
3. Eidsberg
4. Fredrikstad:
5. Halden:
6. Hobøl
7. Hvaler
8. Marker
9. Moss:
10. Rakkestad
11. Rygge
13. Råde
12. Rømskog
14. Sarpsborg:
15. Skiptvet
16. Spydeberg
17. Trøgstad
18. Våler

Strategiene for Østfoldhelsa ble i 2009 forlenget med to år, ut 2011. Arbeidet i
perioden 2006 – 2011 vil i hovedsak være knyttet til gjennomføringen av satsninger, partnerskapsbygging og kompetanseutvikling basert på de erfaringer og
den kunnskap vi har høstet gjennom 15 år. Nasjonale føringer er ivaretatt ved
at programmet blant annet bygger på anbefalingene som er gitt i St.meld. nr. 16
«Resept for et sunnere Norge» (2002 – 2003).
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2.2 ØSTFOLDHELSAS ARBEIDSMÅTE, ROLLER, MÅL
OG PARTNERSKAPSSTRATEGIER.
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2 . I n ns i kt
Østfoldsirkelen for en bærekraftig folkehelsepolitikk, HEPRO (Health and social wellbeing
in the Baltic Sea Region): 2007).
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Østfoldhelsa arbeider på 4 nivåer:
Lokalt:

Samarbeid med kommuner og frivillige organisasjoner, forankret
i partnerskapsavtaler. Integrering av folkehelse i all relevant, ordinær drift.

Regionalt:

Samarbeid med regionale aktører, forankret i partnerskapsavtaler. Innsats for å implementere folkehelse i fylkeskommunens
egen drift.

Nasjonalt:

Samarbeid med nasjonale myndigheter. Påvirkning av nasjonal
folkehelsepolitikk. Alliansebygging med fylkeskommuner. Medvirkning i Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner, PAESO
samt nettverk av trygge lokalsamfunn/Nasjonalt råd for Trygge
lokalsamfunn (observatør).

Internasjonalt:

Samarbeid med Verdens Helseorganisasjon. Deltagelse i folkehelsekomiteen i Assembly of Europan Regions (AER). Oppfølging av medlemsskapet i nettverket av Healthy Cities. Initiering
og deltagelse i internasjonale folkehelseprosjekter

Heprocommunity (www.heprocom.net) er
Østfoldhelsas informasjonskanal for deres internasjonale arbeid.

I Østfold fyller fylkeskommunen følgende roller i sitt folkehelsearbeid:
Politikkrollen: Viktige deler av folkehelsearbeidet handler om å mobilisere innbyggere og nærmiljøer til å ta ansvar for egne liv og handlinger. Et velfungerende
forebyggende og helsefremmende arbeid bør derfor bygge på at beslutninger
tas på lavest mulige nivå. All politikk bør være mest mulig kunnskapsbasert og ha
som overordnet målsetting å utjevne helseforskjeller.
Pådriver- og utviklingsrollen: Fylkeskommunen skal være en pådriver i folkehelsearbeidet. Gjennom visjoner, forpliktende strategier, mobilisering og partnerskapsstrategier bør folkehelsearbeidet realisere handlingsrom, skape gjensidig
tillit mellom likeverdige aktører og utløse den iboende helsefremmende kraften i
fylket.
Planleggerrollen: Planforankring i fylkeskommunens overordnede planverk bør
ivareta kontinuitet i folkehelsearbeidet og angi retningen for hele fylkets folkehelsearbeid. Gjennom dialog og rådgivning er det viktig å skape forståelse for
felles utfordringer og fremgangsmåter for å nå regionale og nasjonale folkehelsemål.
Samordningsrollen: Folkehelsearbeidet skal samordne ulike krefter i folkehelsearbeidet, på tvers av fag, nivåer og sektorer for å sikre en hensiktsmessig ressursutnyttelse og mulighet for måloppnåelse.
Forskningsrollen: For å kunne ivareta politikk- og planleggerrollen bør fylkeskommunen ha en oversikt over viktige folkehelseutfordringer og påvirkningsfaktorer lokalt og regionalt som kan følges over tid. Kunnskapsbaserte tilnærminger
bør ha som ambisjon å ivareta evaluering, dokumentasjon av innsats og måling
av effekter.
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Kompetanserollen: Forskningsrollen skal bidra til at fylkeskommunene kan fylle
en kompetanserolle der de gir råd og veiledning til kommuner og frivillige krefter.
Fylkeskommunene må samtidig bidra til oppfylling av nasjonale og regionale folkehelsemålsettinger, deriblant gjennom kompetanseoppbygging. Rollen innebærer også et ansvar for å informere befolkningen om helseforhold, og det hviler et
særlig ansvar for å nå frem til barn, ungdom og grupper med lav sosioøkonomisk
status med informasjon som bidrar til livsstilsendringer.
Stimulerings- og iverksetterrollen: Østfold fylkeskommune initierer og driver
et folkehelsearbeid, både selvstendig og i samarbeid med andre partnere.
Gjennom normative, pedagogiske, fysiske, økonomiske og demokratiske virkemidler settes folkehelsepolitikk ut i livet gjennom bruk av både «pisk og gulrot».

Totalt 31 strategier i fylkesplanen for
Østfold mot 2050 legger premissene for
fylkets arbeid med levekår og folkehelse.

Tjenesteutøver- og arbeidsgiverrollen: Som tjenesteutøver bør fylkeskommunen og kommunene initiere og drive et selvstendig folkehelsearbeid, eksempelvis
innenfor tjenesteytingen. Spesielt viktig i dette arbeidet vil det være å innrette
tilbudene på en måte som ikke forsterker, og aller helst reduserer, sosiale helseforskjeller. Også som arbeidsgiver plikter fylkeskommunene og kommunene å
arbeide helsefremmende overfor ansatte.

2.2.1 Hovedmål og delmål i fylkesplanen
«Østfold mot 2050», fylkesplan 2009-2012 har, under hovedtemaet Levekår og
folkehelse, følgende hovedmål: «God livskvalitet for alle som bor i Østfold.»
•Delmål folkehelsearbeid:
Folkehelsearbeidet i Østfold skal bidra til at forebyggende og helsefremmende
arbeid gir positive resultater for den enkelte og samfunnet. Østfold skal bli et
ledende fylke i å utjevne sosiale helseforskjeller.
•Delmål: Inkludering og integrering
Østfold skal være et flerkulturelt samfunn der ulike kulturer respekterer hverandre. Innvandrere og deres etterkommere skal sikres likeverdige levekår og
muligheter for å delta i yrkes- og samfunnslivet.
• Delmål: Universell utforming
Aktiviteter, tilbud, produkter, byggverk og uteområder for allmenn bruk skal
utformes slik at de så langt det er mulig kan brukes av alle mennesker på en
likestilt måte, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.
•Delmål: Barn og unge:
Alle barn og unge skal gis gode, likeverdige og utfordrende oppvekstmuligheter, som legger til rette for en god psykisk og fysisk helse og stimulerer til aktiv
samfunnsdeltagelse.
•Delmål: Utdanning
Utdanningsnivået skal økes og frafall i opplæringsløpet skal reduseres.
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2.3 organisasjon
Figuren viser hvordan partnerskapet Østfoldhelsa er organisert.

Styret i Østfoldhelsa

Koordinatormøte

Regionalt folkehelseteam

Ressursgrupper

Koordinator

Koordinator

Samarb. team

Folkehelseteam

Folkehelsekomité

Landbruksavd.
Utdanningsavdelingen
Helseavdelingen
Sosial- og familieavd.
Miljøvernavdelingen

Kultur
Skole
Plan
Idrett
Tannhelse
Andre

Helse og sosial
Skole/oppvekst
Barnehage
Teknisk/plan
Kultur
Frivillige org.
Andre

Sykehuset Østfold
Høgskolen i Østfold
Frivillige org.
Andre

Fylkesmannen

Fylkeskommunen

Kommunene

Andre

Rapporteringslinjer
Informasjonslinjer
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Styret i Østfoldhelsa: Fra venstre: Per Lebesby, Britt E. Gulbrandsen, Inger-Christin Torp, Aase Rennesund, Roar Høisveen (bak), Marta Lindås,
Linda Iren Karlsen Duffy. Ordfører i Moss, Paul-Erik Krogsvold, var ikke tilstede da bildet ble tatt.

2.3.1 Østfoldhelsas styre:
Østfoldhelsa er basert på samarbeid på tvers av fag og nivåer. Det er lagt vekt
på å gjøre organiseringen fleksibel, og å fordele ansvaret for måloppnåelse. Alle
partnerne er likeverdige. For å sikre likeverdigheten er det oppnevnt et styre for
Østfoldhelsa, som består av ledende politikere fra fylkeskommunen og fra kommunene. Styret følger med i gjennomføringen av folkehelsearbeidet, godkjenner
handlingsplaner og årsmeldinger, og har ansvaret for partnerskapets måloppnåelse.
Styret består av:
Aase Botnevik Rennesund, leder
Roar Høisveen
Marta Lindås
Per Lebesby
Britt E. Gulbrandsen
Paul-Erik Krogsvold
Linda I. Karlsen Duffy
Inger-Christin Torp (Observatør)
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Fellesgruppe Ap, KrF, Sp, SV
Fellesgruppe Ap, KrF, Sp, SV
Fellesliste Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre
Fredrikstad kommune
Spydeberg kommune
Moss kommune
Sarpsborg kommune
Fellesgruppe Ap, KrF, Sp, SV

2.3.2 Sekretariat
Folkehelseseksjonen er sekretariat for Østfoldhelsa, og var i 2010 bemannet
med 5,5 årsverk (inklusive folkehelsepolitiker i 50 % stilling). Denne staben har
ivaretatt sekretariat for Østfoldhelsa og dekket oppgaver som skal ivaretas av
fylkeskommunens folkehelseseksjon. Det ble i tillegg lyst ut prosjektlederstilling
på HEPROGRESS, senhøstes og tilsetting vil bli foretatt i 2011. Folkehelseseksjonen har tatt på seg ansvaret for å forvalte ordningen med tilskudd til drift av
lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn. Det vil bli
arbeidet for å se dette i sammenheng med folkehelsearbeidet for øvrig.
Det er i tillegg en rekke andre funksjoner i fylkeskommunen som har folkehelse
som en del av sin portefølje, eksempelvis en idrettskonsulent, en folkehelserådgiver i tannhelsetjenesten i full stilling, egen GIS-medarbeider med flere.

2.3.3 Folkehelsekoordinatorer
Koordinatorene er blant annet bindeleddet mellom de ulike aktørene og programledelsen. En kommune definerer selv en koordinators funksjon, arbeidsområder og organisatoriske plassering. Østfoldhelsa har pekt på følgende roller/
funksjoner som en koordinator kan ivareta, for eksempel: pådriverrolle, koordinerende funksjon, utviklerrolle, kompetanseoppbygging, plan- og strategirolle. Spesielt viktig anses den funksjonen som handler om å koordinere organisasjonenes
interne folkehelsearbeid på tvers av sektorer og virksomheter.

Anne-Lise Ringerrike er folkehelsekoordinator i Hobøl kommune og leder av
Familiesenteret.

2.3.4 Tverrsektorielt og nivåovergripende samarbeid
Hos Fylkesmannen i Østfold er det dannet et tverrfaglig team (planlaget), og i
fylkeskommunen er det laget et samarbeidsforum på folkehelse hvor politiske og
administrative ledere møtes.
I mange kommuner er det opprettet komiteer for folkehelse, som er organisert
noe ulikt, og som fungerer med varierende kvalitet. Vanligvis består de av politiske og administrative ledelse, samt frivillige organisasjoner.
Koordinatormøtet fungerer blant annet som et fagråd og et rådgivende forum for
styret og sekretariat. Det skal bl.a. være drøftingsforum for faglige spørsmål som
angår Østfoldhelsa, og virke for samarbeid mellom ulike offentlige organer som
deltar i partnerskapet.
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2.4. nettVerk
2.4.1 WHO-nettverket av Sunne byer
Østfold fylkeskommune ble tatt opp i det europeiske WHO Healthy Cities-nettverket i 2006.
Fylkesordfører Ole Haabeth underskrev i 2009 Zagreberklæringen på vegne av
Østfold fylkeskommune. Deklarasjonen uttrykker den klare og sterke forpliktelsen fra politiske ledere i europeiske byer til å styrke og forsvare handling i forhold
til helse, likhet i helse, bærekraftig utvikling og sosial rettferdighet.

Østfold fylkeskommune er medlem av
Sunne Kommuner – WHOs norske nettverk, som mot slutten av 2010 endret
navn fra Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner.

For å oppnå status som «Healthy City», stiller Verdens Helseorganisasjon en rekke krav til kvaliteten på folkehelsearbeidet. Utnevnelsen gis for en bestemt periode. Hvis man ikke fortsetter å levere resultater, trekkes medlemskapet tilbake.
Verdens Helseorganisasjon stiller mye av sin ekspertise til rådighet. Fremtredende fagpersoner er tilgjengelige for Healthy Cities-nettverket. Dette gir folkehelsearbeidet i Østfold en viktig kompetansetilførsel og mulighet.
Viktige temaer for fase V av WHO Healthy Cities-nettverket er Støttende og
omsorgsfulle miljøer, Sunn livsstil og et godt bymiljø som fremmer helse og miljøkvaliteter.

2.4.2 Sunne kommuner - WHOs norske nettverk
Norsk Nettverk av Helse- og Miljøkommuner byttet i 2010 navn til Sunne kommuner – WHOs norske nettverk. Det er den norske grenen av det internasjonale
nettverket for Healthy Cities. Nettverket besto i 2010 av i alt 15 kommuner og
tre fylkeskommuner.
Nettverkets arbeid finansieres ved kontingenter fra medlemmene, og ved støtte
fra staten. Nettverket har et sekretariat med én ansatt. Nettverket styres gjennom vedtekter, generalforsamling og eget styre. Ordfører Guri Ingebrigtsen fra
Vestvågøy kommune var i 2010 styreleder.

2.4.3 Assembly of European Regions
AER er det største nettverket av europeiske regioner. Mer enn 270 regioner fra
33 land deltar, sammen med 16 interregionale organisasjoner. Deres formål er
blant annet å promotere subsidiaritetsprinsippet, øke regionalpolitikeres innflytelse overfor europeiske institusjoner, og legge til rette for samarbeid på tvers av
regionene. Østfold representerer Østlandsfylkene i komité 2, som arbeider med
spørsmål relatert til helse og sosiale forhold.
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2.4.4 PAESO:
PASEO (Building Policy Capacities for Health promotion through physical activity
among sedentary older people) er et EU-prosjekt som har som målsetting å få
eldre folk, som vanligvis ikke trener, i mer fysisk aktivitet. Østfoldhelsa deltar i et
nyetablert nettverk for aktiv aldring som ledes av Høgskolen i Oslo. 12 forskjellige organisasjoner deltar. Prosjektet har som målsetting å etablere et nettverk
som varer utover prosjektslutt i juni 2011.

2.4.5 Nettverk av trygge lokalsamfunn
Trygge lokalsamfunn er et WHO-konsept for lokalsamfunnsbasert skadeforebyggende arbeid. Det er utviklet seks indikatorer som skal kjennetegne kommuner som arbeider med Trygge lokalsamfunn:

Østfold fylkeskommune er observatør i
det norske nettverket av Trygge Lokalsamfunn.

1. En infrastruktur basert på fellesskap og samarbeid, styrt av en tverrsektoriell
gruppe som er ansvarlig for å fremme trygghet i sine lokalsamfunn.
2. Langsiktige, bærekraftige programmer som omhandler begge kjønn og alle
aldere, miljøer og situasjoner.
3. Programmer som er rettet inn mot høyrisiko- grupper og –miljøer, samt
programmer som fremmer tryggheten til utsatte grupper.
4. Programmer som dokumenterer hyppigheten og årsakene til skader.
5. Evalueringstiltak for å vurdere egne programmer, prosesser og effektene av
forandringer.
6. Kontinuerlig deltakelse i nasjonalt og internasjonalt nettverk av Trygge
lokalsamfunn.
Det anses som prestisjefullt å bli tatt opp som medlemmer, og i alt 17 kommuner
i Norge er sertifisert. I Østfold har Rakkestad, Spydeberg og Fredrikstad fått
denne statusen. For å opprettholde statusen må kommuner regelmessig resertifiseres, og i 2010 ble de tre Østfoldkommunene på ny godkjent.
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HVALER

RØMSKOG
SPYDEBERG
ASKIM

HOBØL

Folkehelseprosjektet
(1996-2000)

TRØGSTAD

EIDSBERG

Folkehelseprogrammet
(2001-2003)
Folkehelseprogrammet
(2004-2006)

MOSS

Østfoldhelsa
(2006-2010)

RYGGE

SKIPTVET

VÅLER

MARKER

RAKKESTAD
RÅDE

SARPSBORG
AREMARK

FREDRIKSTAD
HALDEN

HVALER

Folkehelseprosjektet

Folkehelsearbeidets
historie
(1996-2000)

Folkehelsearbeidet
i Østfold startet tidlig på 90-tallet, hvor innsatsen var
Folkehelseprogrammet
(2001-2003)
forankret i fylkesplanen
MONA (Miljø, oppvekst, næring og aldring). Det
var ønskelig å prøve
ut prinsippene i mer systematiske former. På den bakFolkehelseprogrammet
(2004-2006)
grunn ble Folkehelseprosjektet
startet opp i 1996 og Østfold fikk status
Østfoldhelsa
som nasjonalt forsøksfylke. Forsøkskommuner var Sarpsborg, Spydeberg
(2006-2010)
og Våler. Fra 2001
ble arbeidet organisert som et partnerskap, Folkehelseprogrammet, som fem år senere byttet navn til Østfoldhelsa. Litt etter litt
har de fleste kommunene sluttet seg til. I 2010 tok også Hvaler initiativ til
å bli med fra 2011, som den siste kommunen i Østfold.
I 2002 kom daværende helseminister, Dagfinn Høybråten, på besøk til
Østfold for å se nærmere på folkehelsearbeidet. Han sa seg enig i at den
måten Østfold arbeidet med temaet på var en klok tilnærming. Gjennom
stortingsmeldingen ”Resept for et sunnere Norge” tok han initiativ til at
resten av landet skulle bygge opp tilsvarende partnerskap som i Østfold,
hvilket også har skjedd i praksis.
Foruten kommunene, var følgende partnere med i Østfoldhelsa i 2010:
Fylkesmannen i Østfold, Sykehuset Østfold HF, Høgskolen i Østfold, Østfold Idrettskrets, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Frivilligssentralene.
Kreftforeningen ser også ut til å slutte seg til i løpet av 2011. Østfold fylkeskommune leder partnerskapet.
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3. EVALUERING AV
ØSTFOLDHELSA
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3.1 EVALUERING AV ØSTFOLDHELSA 2010
Østfoldhelsa ble høsten 2010 evaluert på følgende måter:
1. En kvalitativ del, foretatt av Høgskolen i Østfold ved hjelp av intervjuer.
2. En kvantitativ del der Högskolan Väst i Trollhättan gjennomførte en spørreundersøkelse om det regionale folkehelsearbeidet blant partnerne.

3.1.1 Sammendrag av spørreundersøkelsen om det regionale folkehelsearbeidet.

galskap? Eller suksess?
Evaluering av Østfoldhelsa 2006 - 2011
Høgskolen i Østfold

Spørreundersøkelsen ble sendt til 192 personer blant Østfoldhelsas partnere
som har eller har hatt tilknytning til partnerskapet. 133 respondenter svarte og
dette ga en svarprosent på 69 %.
Følgende ble spurt:
• 32 fylkeskommunale representanter
• 63 kommunale representanter
• 7 personer fra fylkesmannen
• 9 fra frivillige organisasjoner
• 11 som falt inn under andre kategorier
Viktige funn:
• Evalueringens spørreundersøkelse viser at det generelt er en positiv
holdning til samarbeidet. 84 % mener at samarbeidsavtalen mellom Østfold
fylkeskommune og kommunene bør fornyes og at 83 % av respondentene
mener at Østfoldhelsa som partnerskap skal forlenges. Partnerskapets
strategier Trygge Østfold, Sunne Østfold og Levende Østfold verdsettes svært
høyt med 84 % som mener dette er de rette strategier. Likeledes oppfattes
målene som veldefinerte med bare 2 % av de spurte som anser målene for
å være uklare.
• Samarbeidet innen partnerskapet synes å fungere bra, men det finnes et visst
potensial i å bedre samarbeidet med de frivillige organisasjoner.
• Folkehelse bør høyere opp på den politiske dagsordenen, deriblant også i
kommuner og regionråd.
• Politikerne mener det regionale folkehelsearbeidet har fått mye igjen for det
årlige tilskuddet på kr 100.000 til hver kommune i partnerskapet. 11 % mener
at midlene heller bør brukes på regionale folkehelseprosjekter, noe 38 % er
uenig i. 7 % svarer seg i stor grad enig i at midlene i større grad bør brukes på
folkerike kommuner, noe 54 % ikke er enig.
• Politikere mener at de i stor grad har innflytelse på veivalg innen
partnerskapet. Administrativt ansatte sine svar heller derimot i den retning at
det har politikerne bare til en viss grad.
• Kun en prosent sier at de har liten tillit til sekretariatet for Østfoldhelsa, mens
65 % svarer at de har stor grad av tillit.
• 70 prosent sier at de har blitt mer oppmerksomme på at folkehelsearbeid er
viktig.
• 50 % mener at Østfoldhelsa har bidratt til bedre helse i befolkningen i middels
grad. 11 % svarer i stor grad, og 18 % i liten grad. 40 % mener at fellestiltak
har gitt synlige og positive resultater, mens 6 % svarer i liten grad på det
samme spørsmålet.
• 36 % mener at partnerskapet har bidratt til varige samhandlingsarenaer og
møteplasser i kommunene i stor grad, mens 5 % svarer i liten grad.
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3.1.2 Evaluering av høgskolen i Østfold:
Høgskolen i Østfold intervjuet 13 personer, deriblant styremedlemmer i Østfoldhelsa, ledende kommunale og fylkeskommunale politikere og ansatte. De
så nærmere på erfaringer med partnerskapsorganisering i kommunene og i fylkeskommunen. Det ble også fokusert på erfaringene med organisering, ledelse
og aktiviteter i forhold til hvilke faktorer som hemmer og fremmer vellykket gjennomføring på et overordnet organisasjonsnivå.
Høgskolen i Østfold mener at folkehelse fortsatt er et marginalt politikkområde,
både lokalt og i fylkeskommunen - stikk i strid med nasjonale føringer. De peker
på at koordinatorer som slutter ikke blir automatisk erstattet og at dette er et
tegn på lav prioritet. Folkehelsearbeid blir fortsatt mange steder oppfattet som
helsetjenestens ansvar og feltet er fortsatt avhengig av ildsjeler.
Høgskolen påpeker at de intervjuede uttrykker meget positive erfaringer med
partnerskap som strategi. Det sies at partnerskap egner seg spesielt godt for
folkehelsearbeid. Kommunene melder at det som kommer fra fylkeskommunen
er «stort sett nyttig» og det er påfallende høy oppslutning på styremøter.
Evalueringen understreker at Østfoldhelsa er konsensusbasert og at partipolitikken tones ned. Dette mener de er et lite problem, da politikken settes på dagsorden innenfor lokal- og regionalpolitikkens øvrige rammer. Østfoldhelsa fremstår
som et godt organisert grep for å gjennomføre folkehelsearbeidet i Østfold og
evalueringen tyder på at partnerskapsavtaler bør videreføres. Det er et paradoks
at lokale krefter som argumenterer for et helhetlig og tverrfaglig folkehelsearbeid, opplever samarbeidet på tvers av nivåer som mer identitetsskapende enn
det interne folkehelsearbeidet i kommunene.

Helge Ramsdal, dosent ved Høgskolen i
Østfold, var ansvarlig for den kvalitative
evalueringen av Østfoldhelsa.

I forhold til uttalelser til kommuneplaner pekes det på faren for at Østfoldhelsa
blir oppfattet som en del av det fylkeskommunale «regimet». Derimot konkluderer høgskolen med at dette er et mindre problem, fordi uttalelsene har en positiv
tilnærming, er rådgivende i sin karakter og gjør lite forsøk på myndighetsutøvelse.
Midler fra Østfoldhelsa til kommunene er beskjedne, men gir grunnlag for økt lokal aktivitet ved at de delfinansierer koordinatorene, som i neste omgang utløser
lokal aktivitet.
Evalueringen uttrykkere videre et forbedringspotensial i arbeidet for å utjevne
sosiale helseforskjeller som må effektiviseres og målrettes.
Blant utfordringer fremover peker høgskolen blant annet på:
• Hvordan styrke, forankre og institusjonalisere folkehelsearbeidet i
kommunene?
• Hvordan aktivisere passive partnere?
• Hvordan få kommunene til å ta det samme folkehelseansvaret som
fylkeskommunen er i ferd med å gjøre?
• Østfold Analyse må bidra til lokal helseovervåking: Deres data må gjøre
det mulig for kommunene å utforme mer konkrete strategier mot lokale
målgrupper.
• Hvordan skal Østfoldhelsa motvirke at sentrale prosesser i praksis fører til en
sentralisering i kommunehelsetjenesten?
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3.1.3 Intern evaluering av folkehelsearbeidet i kommunene
Alle kommunene i Østfold fikk i 2010 tilbud om å delta i en evaluering av deres
interne folkehelsearbeid. Kommunene Askim, Hvaler, Eidsberg, Moss, Halden,
Sarpsborg og Rygge deltok i undersøkelsen der 116 personer ble spurt.
Funksjonen som folkehelsekoordinator har vært ansett som en viktig brikke i
folkehelsearbeidet i Østfold og den har nylig vært gjenstand for evaluering. I
spørsmålet om hvorvidt funksjonen som folkehelsekoordinator bør videreføres
svarte 40 personer seg enig og ni personer delvis enig. Bare to var uenige. Det
var også svært mange som også ga uttrykk for at funksjonen burde styrkes, noe
som kan sees i sammenheng med at flere kommuner kun har koordinatorer i
deltidsstillinger.

Folkehelsekoordinatorfunksjonen i kommunene ble evaluert i 7 kommuner og et
stort flertall mente den bør videreføres.
I Moss er det May Mollan som innehar
funksjonen.

I spørsmålet om hvilke oppgaver som er viktigst å tillegge en folkehelsekoordinator mente suverent flest at de to viktigste jobbene var:
• Koordinere folkehelsearbeid på tvers av avdelinger og virksomheter i egen
organisasjon.
• Være en pådriver for å få andre aktører i kommuneorganisasjonen og
kommunesamfunnet til å ta et større forebyggende og helsefremmende
ansvar.
Arbeid med å gjennomføre konkrete forebyggende og helsefremmende tiltak ble
tillagt liten vekt.
Kommunenes egenvurdering av deres arbeid for å redusere sosiale ulikheter
I helse var god. Svært mange mente at kommunens tjenesteyting når ressurssvake grupper og enkeltindivider på en god måte, og de fleste sa seg delvis enig
i at de har strategier for å utjevne sosiale helseforskjeller. Et stort flertall uttrykte
at kommunen har gode strategier for å imøtekomme utfordringer i forhold til innvandrere. Derimot er det ganske mange som var uenige i at de hadde gode mål
de arbeidet etter for å utjevne ulikhetene, Kommunens arbeidsgiverpolitikk så i
liten grad ut til å ha fokus på dette.
På spørsmålet om hvilke områder i kommunen som fokuserer på forebyggende
og helsefremmende arbeid på en god måte scorer de sosiale tjenestene midt på
treet.
Følgende andre funn ser ut til å kjennetegne kommunenes folkehelsearbeid:
• Kommunene har i hovedtrekk gode visjoner, som de anser som relevant for
folkehelsearbeidet.
• Kommunene mener at det er viktig å sette folkehelse mer på dagsorden i
politiske organer, men at de er dårlige på å gjøre det i praksis.
• Sektorer som næring og teknisk/samferdsel har et forbedringspotensial på
tverrsektorielt samarbeid, mens skoler og barnehager tvert om scorer bra
på dette. Det samme mønster finner vi i spørsmålet om hvilke sektorer som
fokuserer på forebyggende og helsefremmende arbeid på en god måte, her
kommer blant annet skoler og barnehager godt ut – i motsetning til næring og
teknisk/samferdsel.
• Folkehelsearbeidet har en for dårlig plass i økonomiplan/budsjett, og
det er i meget liten grad utarbeidet årlige drifts- og aktivitetsplaner for
folkehelsearbeidet.
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I den interne evalueringen av folkehelsearbeidet i syv kommuner, deriblant Rygge, ble det understreket at samarbeid med frivillige krefter har
et uforløst potensial. Rygge kommune har tatt konsekvensen av det og opprettet en frivilligsentral i 2010 som en del av sitt folkehelsearbeid.

• Kommunene mener at de har mer å hente på samarbeid med andre aktører
innenfor folkehelsearbeidet, eksempelvis andre kommuner, fylkeskommunen,
fylkesmannen, høgskolen og lignende. Særlig utpeker samarbeid med frivillige
krefter seg som et område som har uforløst potensial.
• Kommunene er også veldig selvkritiske i forhold til hvordan de vil beskrive
folkehelsearbeidet i egen kommune. Kun en av 63 beskriver det som veldig
bra, mens 22 karakteriserer det som bra.
• Kommunene hadde i mindre grad lagt til rette for utvikling av kompetanse
innenfor folkehelsearbeid, men 55 av 64 svarende sa seg selv villig til å styrke
sin folkehelsekompetanse hvis forholdene ble lagt til rette. Hele 45 sa seg
motivert til å bidra i folkehelsearbeidet.
Datainnsamlingen ble foretatt av Högskolan Väst i Vänersborg. Resultatene fra
undersøkelsen må tas mer som indikasjoner enn som absolutte fakta. Det er metodiske svakheter både i forhold til representativitet, spørsmålsformuleringer og
i svarprosent. Også den andre undersøkelsen har metodiske svakheter, som gjør
at resultatene må kombineres med annen kunnskap og tolkes med varsomhet.

Frivilligsentralen i Rygge
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3.1.4 Kartlegging av kommunenes folkehelsearbeid, høsten 2010
Østfoldhelsa har foretatt en kartlegging over status på viktige sider ved kommunenes folkehelsearbeid per 31.12. 2010. Resultatene er systematisert i tabellen
nedenfor:
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4. REGIONALT
FOLKEHELSARBEID
OG OPPFØLGING AV
DELMÅL

Østfold fylkeskommune og
Østfoldhelsa har i 2010
arbeidet mye med å få barn
til å gå til skolen.
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4.1 FOLKEHELSEARBEID I FYLKESKOMMUNENS
EGEN DRIFT I 2010
Fra 2010 fikk fylkeskommunene et lovpålegg om å fremme folkehelse innen de
oppgaver som fylkeskommunen er tillagt, herunder regional utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. Det er en omfattende og komplisert jobb og er
ikke gjort over natten. Nedenfor vises noen eksempler på hvordan lovpålegget
følges opp i Østfold fylkeskommune.

4.1.1 Kulturminnevern og folkehelsearbeid

Solbergtårnet er blitt et universelt uformet flaggskip for kulturminnearbeidet i
Østfold. Foto: Terje Rakke/Nordic Life

Kulturminner og kulturmiljø er viktige elementer i våre omgivelser. De bidrar til
følelsen av å høre til og kan gi gode opplevelser av noe som er vakkert. Kulturminner og kulturmiljøer kan også bidra til å stimulere lokalbefolkningen til engasjement og medvirkning i arbeidet med å ta vare på og videreutvikle gode lokalmiljøer, skape møteplasser og følelsen av å mestre egen tilværelse som igjen er
en viktig forutsetning for helse. Kulturminner kan gjøre oss stolte av lokalsamfunnene og gi oss en følelse av tilhørighet. De kan være med på å skape forståelse
for det norske samfunnet, dets kvaliteter og utfordringer.
I perioden 2007 til 2010 har Fylkeskonservatoren arbeidet med å gjøre elleve
fornminneområder i Sarpsborg og Fredrikstad kommuner tilgjengelige for publikum. Prosjektet, kalt Oldtidsveien formidlingsprosjekt, må sees i sammenheng
med Solbergtårnet, og Reiselivsprogrammets satsing på kulturbasert næring.
Prosjektet inngikk også som et av Østfold fylkeskommunes innsatsområder i
«Pilotfylke for universell utforming.»
Prosjektet har både bestått i å etablere gode samarbeidsavtaler om skjøtsel med
kommunene, å øke tilgangen til områdene og å gi ny og bedre informasjon.
Skjøtsel
Skjøtsel i fornminneområder må utføres svært skånsomt slik at fornminner ikke
blir skadet. God kompetanse og nok tid er stikkord for et godt resultat. Samtidig
utgjør fornminneområder gode utemiljø. Det har derfor vært jobbet aktivt for at
skjøtselsarbeidet skulle gjøres av yrkeshemmede eller andre personer utenfor
ordinært arbeid. I 2008 ble det opprettet en egen skjøtselsgruppe ved Sarpsborg
ASVO med ansvar for skjøtsel i kommunens fornminneområder. I Fredrikstad
kommune er det NAV-gruppen «Ung i arbeid» som utfører skjøtselsoppgavene.
Tilgjengeliggjøring
I 2009 ble det utarbeidet en plan for tilgjengeliggjøring av områdene, med spesiell fokus på universell utforming. Arbeidet har resultert i en helhetlig og gjenkjennbar profil for tilgjengeliggjøringen. Det har vært viktig å binde sammen
Solbergtårnet og områdene stedet viser til, gjennom etableringen av en rute,
Oldtidsruten, med et eget rutekart som går igjen i all informasjon. Et tett samarbeid med Statens Vegvesen har resultert i at ruten har blitt skiltet med nye brune
severdighetsskilt. Videre er det satt opp skilt med god og lettfattelig informasjon
ute i alle forminneområdene. Tre av fornminneområdene er gjort tilgjengelige
for folk med nedsatt bevegelse, og det er laget nye parkeringsplasser ved to av
områdene.
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Videre arbeid
I samsvar med Kulturminneplan for Østfold 2010-2022 skal det i 2011 utarbeides en fireårsplan for skjøtsel, tilgjengeliggjøring og skilting av fornminner i fylket.
Kommunene vil være sentrale aktører i planarbeidet. Det vil også bli opprettet en
tett dialog med aktører innenfor det frivillige kulturminnevernet, reiseliv, friluftsliv
og folkehelsearbeid. Praksis etablert gjennom Oldtidsveien formidlingsprosjekt
vil her videreføres, med krav om tiårige skjøtselsavtaler med kommunene før
igangsetting av tilgjengeliggjøringsprosjekter.

4.1.2 Folkehelsearbeid i Tannhelsetjenesten
Tannhelseundervisning i barneskolen - Tanntimen
Tannhelsetjenesten gir undervisning i tannhelse og kosthold på barneskolene
gjennom et helsepedagogisk program rettet mot 2., 4. og 7. klassetrinn. Det bygger på prinsippet «læring gjennom lek» og elevene kommer selv frem til de riktige
svarene ved å være delaktige. Tannhelsetjenesten har til nå undervist ca 35.000
skoleelever og tilbakemeldinger viser at dette er spennende og morsomt. Hovedmålet er at elevene skal få en positiv holdning til egen helse/tannhelse. De skal
forstå hvorfor daglig tannpuss er viktig og hvorfor sunn og riktig kost er viktig for
generell helse og tannhelse.
Tannhelsetjenesten samarbeider med bachelorprogrammet i tannpleie ved Universitetet i Oslo. Tredje års tannpleierstudenter får opplæring i undervisningsmetoden, og får selv prøve undervisningen på en skole i Østfold.
Samarbeidsavtaler med de kommunale omsorgstjenestene.
Tannhelsetjenesten har inngått samarbeidsavtaler med alle kommuner om beboere i institusjon og om mottakere av hjemmesykepleie. Avtalene avklarer ansvarsfordelingen mellom kommunenes omsorgstjenester og Tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesten bruker utradisjonelle metoder for å lære barn om kosthold og tannhelse.
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for å ivareta tannhelsen til brukerne. Hovedmålet for avtalene er at alle beboere
i institusjon eller mottakere av hjemmesykepleie, med rettighet etter «Lov om
tannhelsetjenesten», skal som et minimum opprettholde den tannstatusen de
hadde før de fikk et vedtak om institusjonsplass eller hjemmesykepleie. Målet
er at pleie- og omsorgspersonellet skal ha nok kunnskap til å kunne utføre godt
munnstell på brukerne, at beboere på institusjon skal ha rene tenner hver dag og
at mottakere av hjemmesykepleie skal få hjelp til munnstell etter behov.
Så langt har Tannhelsetjensten undervist cirka 35 000 barn og unge i Østfold
gjennom «tanntimen»
.

Forskningsprosjekt – «Tannhelsearbeid i sykehjem i Østfold 2010-2011»
For å bevare tannhelsen for eldre er det avgjørende å innføre og evaluere tiltak
som gir god munnhygiene. En klinisk studie for å måle effekten av et slikt tiltak, vil
tilføre ny kunnskap om temaet. 11 av Østfolds sykehjem er med i studien. Formål:
• Evaluere effekt av samarbeidsavtalene mellom Tannhelsetjenesten i Østfold
og kommunene gjennom å måle endring i sykehjemspasientenes oralhygiene
og endring i pleiernes holdninger og kunnskaper om tannhelse.
• Kartlegge hvor ofte pasienter ikke får nødvendig munnstell pga motstand.
• Sammenligne oralhygiene hos pasienter som motsetter seg assistanse ved
munnstell og de som ikke gjør det.
Studien består av to deler og 353 pasienter og 494 pleiere er med i første del
av studien. 41 % av pasientene har uakseptabel oral hygiene. Resultatene fra
del 1 av studien er akseptert for publikasjon i det internasjonale tidsskriftet Gerodontology.
Prosjekt Bekymringspasienter
Målgruppen er barn fra 0 – 18 år. Mål med prosjektet:
• bedre Tannhelsetjenestens rutiner for å fange opp og gi tannbehandling til
bekymringspasienter
• opprette tverrfaglig samarbeid med barnevern og helsesøster om pasientene
vi ikke selv når fram til, og tilsvarende ved mistanke om alvorlig omsorgssvikt
eller mishandling.
Det er utprøvd i Moss, Fredrikstad, Halden, Sarpsborg og Indre Østfold i 1 år.
Evalueringen viser at oppfølging nytter og prosjektet drives derfor videre.
Samarbeidsavtale er inngått mellom Tannhelsetjenesten, barnevern og ledende
helsesøster i alle kommuner i Østfold.
To tannhelsesekretærer er oppnevnt som oppfølgingskontakt for Tannhelsetjenesten i Østfold. De tar imot alle henvendelser om bekymringspasienter fra tannleger/tannpleiere, og er ansvarlige for videre kontakt med pasient/foresatte og
barnevern/helsesøster når det anses nødvendig.
Statistikk:
795 pasienter – ikke møtt på 2 år eller mer
200 pasienter – registrert behandlingsbehov
445 av disse pasientene har, med oppfølging og overvåking, møtt til timer og er
nå ferdigbehandlet!

Som en del av prosjekt «Bekymringspasienter» sendte Tannhelsetjenesten 26 bekymringsmeldinger til barnevernet i 2010.
Illustrasjonsfoto: Sørensen/Bøhmer Olsen
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26 bekymringsmeldinger er sendt barnevern
21 med mistanke om overgrep/omsorgssvikt/vold
9 henvendelser fra barnevernet: mistanke om omsorgssvikt/overgrep – ønske
om undersøkelse av munnhulen og bakterieprøve

«Lillemunn» prosjektet
Mål med prosjektet er å skape gode holdninger til tannhelse og kosthold så tidlig
som mulig. En tannhelsesekretær innkaller 9 måneder gamle babyers foresatte
til samtale på tannklinikken. Temaet er sunt kosthold, vann som tørstdrikk og
tannpuss fra første tann. Barn med høyere risiko for å utvikle karies, fanges opp
og følges tett frem til første ordinære undersøkelse på tannklinikken når de er
tre år. Prosjektet omfatter alle barn i Askim og Rakkestad født i 2009, 2010 og
2011. Prosjektet evalueres når barna er 3 år og 5 år gamle.
Andre faste oppdrag i Tannhelsetjenesten
• Årlig samarbeidsmøte med helsestasjoner.
• Undervisning og sensoroppdrag på Vernepleiehøgskolen

4.1.3 Folkehelsearbeid i Østfold Kollektivtrafikk
Grønn Hverdag i Østfold har på vegne av Østfold fylkeskommune ved Østfoldhelsa og Østfold kollektivtrafikk gjennomført et Klar-ferdig-gå til skolen prosjekt
rettet mot barneskolene i bykommunene i Østfold. Prosjektet, som startet høsten
2009, har til formål å redusere bilkjøringen og øke andelen av elever som går,
sykler eller tar bussen til og fra skolen. Mer miljøvennlig skoletransport har dokumenterte positive effekter for læring, miljø, helse og trafikksikkerhet.

Styreleder i Østfoldhelsa Aase Rennesund og leder av samferdsels-, nærings- og miljøkomiteen Per Inge Bjerknes gjør seg klar til å gjøre entré
under premieutdeling på prosjektet Klar-ferdig-gå på Sandesundveien skole i Sarpsborg.
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Prosjektet omfattet til å begynne med Fredrikstad, Moss og Sarpsborg. Klarferdig-gå til skolen kampanjen våren 2010 var svært vellykket i Moss og Fredrikstad. Den tredje deltakerkommunen, Sarpsborg, kunne ikke delta pga. omorganisering. I alle de tre kommunene er det fra politisk hold, skole og FAU foruten
prosjektansvarlig gitt klart uttrykt for at Klar-ferdig-gå-til-skolen dekker et viktig
behov. Det er ønskelig å fortsette holdningskampanjen over tid for slik å opprettholde de gode effektene fra år til år.
Prosjektet ble avsluttet i Fredrikstad, Moss og Sarpsborg høsten 2010, med den
intensjonen at de gode erfaringene fra prosjektet videreføres i kommunens egen
regi. Samme høst ble prosjektet utvidet til også å omfatte Halden, Askim og Mysen kommuner. Høstens kampanje ble betegnet som vellykket med stor oppslutning og gode erfaringer for alle de involverte kommunene.

Moss er en av kommunene som er med
på prosjektet Klar–ferdig– gå-til-skolen!
Her deles det ut epler til spaserende skolebarn.

Når prosjektet alt i alt har vært vellykket, har det ikke minst sammenheng med
forankring både politisk og administrativt. På overordnet nivå har det vært en god
politisk og administrativ forankring i fylkeskommunen. På kommunenivå har det
særlig vært en god politisk og administrativ forankring i Moss og Fredrikstad.

4.1.4 Fylkeskommunale grep for å styrke folkehelsa gjennom innsats
i skolene
Det kanskje viktigste arbeidet i Østfold for å redusere sosiale ulikheter i helse
handler om å få flest mulig til å gjennomføre og bestå videregående opplæring.
Gjennom endringer i opplæringsloven 1.1.2010, er fylkeskommunen gitt et ansvar for å bidra til kvalitetsutvikling også innenfor grunnskoleområdet. Krafttak
for grunnleggende ferdigheter og den påfølgende Ny GIV satsingen har gitt fylkeskommunen konkrete virkemidler for å fylle en regional utviklingsrolle på dette
helt sentrale området.
Ny GIV og «Krafttak for grunnopplæringa»
«Krafttak for grunnopplæringa» var et initiativ fra Østfold fylkekommune ovenfor
alle fylkets regioner for å få til et helhetlig samarbeid om det 13-årige skoleløpet
i Østfold. Initiativet var allerede blitt godt mottatt i alle regioner, da regjeringen i
august 2010 lanserte Ny GIV. Satsningen skal øke gjennomføringen i videregående opplæring. Arbeidet med «Krafttak for grunnopplæringa» har i så måte vært
med på å berede grunnen for Ny GIV. Begge de to satsningene har hatt stor
fokus på tilpasset opplæring, men Ny GIV innebærer en langt mer omfattende tiltaksinnsats enn det som opprinnelig var planlagt gjennom «Krafttaket i Østfold».
Fordi «krafttaket» allerede var igangsatt i Østfold, antar man derimot at Ny GIV
lettere kan følges opp i flere kommuner i Østfold fra 2011 enn simpelthen bare
å ha enkelte modellkommuner.
I 2010 var det derimot bare en pilotkommune i Østfold i Ny GIV, Sarpsborg.
I Østfold fylkeskommune er det en bred politisk enighet om saken, hvilket er
viktig da fylkeskommunen i 2011 vil arbeide for at flest mulig av fylkets kommuner deltar. Et formål med å involvere flest mulig kommuner er å dra nytte av
de ulike prosjektene gjennom å samarbeide på tvers av grenser og ved å skape
synergieffekter.
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Prosjektet har blant annet fokus på å styrke de grunnleggende ferdighetene i
grunnskolen. Det er en viktig faktor for å sikre gjennomføring av videregående
opplæring og er et av fylkesplanens satsningsområder.
Ny GIV i Sarpsborg har vært viktig for å kunne yte ekstra innsats for de elevene som ikke er motiverte i dagens grunnskole som likevel har potensial til å
få fagbrev og vitnemål. Satsningen forsøker å sikre et helhetlig utdannings- og
kunnskapsløp fra barnehagen til fullført videregående opplæring. Kommunen har
blant annet fokusert på kompetanseheving blant utvalgte lærere.
Flere av tiltakene nedenfor er en konkretisering av satsninger som er blitt sett i
sammenheng med «Krafttak for grunnopplæringa og som fra 2011 vil bli videreført som en del av Ny GIV.
• Det er etablert sosialkonsulenter ved 8 av fylkets 11 videregående skoler.
Dette er et spleiselag mellom kommunen og fylkeskommunen, hvor en
sosialarbeider plasseres ut på skolen, og kan ta direkte tak i de sosiale
problemene elevene sliter med.
• Det er innført forpliktende resultatmål på bortvalg for hver enkelt v.g.s
• Rådgivningstjenesten er styrket og delt i utdannings- og yrkesrådgivning og
sosialpedagogisk veiledning. Alle rådgiverne har fått kompetanseheving med
studiepoeng.

Leder av opplærings-, kultur- og helsekomiteen i Østfold fylkeskommune, Inger
Christin Torp, har bidratt kraftig til at alle
kommunene i Østfold gis anledning til å
være med på Ny GIV.

• Partnerskap for karriereveiledning er etablert i hver region hvor kommunene
og ungdomsskolene trekkes med.
• Det er etablert karrieresenter for voksne.
• I alle regioner er det etablert innføringsklasser for fremmedspråklige.
• Det er vedtatt en politisk målsetting om å styrke helsetjenesten på de
videregående skolene slik at vi minimum har 10 % helsesøster pr 100 elever.
• Hvert år gis det tilbud om kompetanseheving av helsesøstrene. Dette
finansieres av fylkeskommunen, og følges opp av Helsekilden / INSPIRIA. De
mottar kr. 200.000,- til dette arbeidet.
• Det er etablert leksehjelpsordninger ved noen skoler.
• Utvikling av praktiske løp i yrkesfaga er en stor og viktig utfordring.
• Det arbeides for å gjøre realfagene mer spennende og attraktive, for
eksempel ved å samarbeide med ulike fagmiljøer, etablering av nytt Science
senter i Østfold og ikke minst samarbeid med det lokale arbeidsliv. For å få alt
dette til jobbes det kontinuerlig med kompetanseheving av lærere.
• Ordningen med sommerskoler ble utvidet i 2010 og ble arrangert ved
Glemmen, Mysen og Malakoff videregående skoler. Alle skolene hadde tilbud
om yrkesrettet matematikk (1p). I tillegg hadde Mysen videregående skole
kurs i yrkesrettet naturfag, mens Malakoff videregående skole arrangerte
lesekurs. Lesekurset ved Malakoff var også åpent for 10. klassinger som skal
starte på Malakoff. Det var til sammen 110 påmeldte til sommerskolen på de
tre skolene, og 72 % besto eksamen i naturfag og matematikk.
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Logoen til prosjektet Helsefremmende
skoler er laget av elevene selv.

• Med bakgrunn i vedtatt plan og samarbeidsavtale, er det i samarbeid med
NAV Østfold etablert produksjonsskole høsten 2010 i Sarpsborg. Formålet
med tiltaket er å sørge for at ungdom som har droppet ut av skolen
returnerer til videregående opplæring for å fullføre opplæringsløpet. Tiltaket
skal i hovedsak føre deltakerne tilbake til videregående opplæring, men i
noen tilfeller kan det være formålstjenlig å bistå deltakerne med innpass i
arbeidslivet. Tiltaket rettes mot ungdom inntil 25 år med opplæringsrett som
har droppet ut av videregående opplæring, og som trenger et tilrettelagt
opplegg for å kunne returnere til videregående skoleløp eller arbeidsliv. Det
åpnes også for å ta inn ungdom uten opplæringsrett. AOF Sarpsborg er
leverandør av tiltaket.
• Alle videregående elever får tilbud om enten gratis frukt og grønt, eller
subsidiert skolefrokost. Dette bygger på en oppfatning om at elevens kosthold
er viktig for deres læringsevne. Det anses også som sannsynlig at økt vitamininntak kan bidra til å redusere kortvarig fravær, for eksempel hvis forkjølelse
kan reduseres. Tiltaket har også potensial i å bidra til å redusere sosiale
ulikheter i helse, og kan over en lengre periode forhåpentligvis være et av flere
bidrag til å redusere alvorlige sykdommer, for eksempel hjerte- karsykdommer
og kreft.
Prosjektet Helsefremmende skoler
Prosjektet «Helsefremmende skoler» startet opp i januar 2010, og er et utviklingsprosjekt med formål å se om tiltak for å fremme elevers helse kan bidra til
bedre gjennomføring og mindre frafall i videregående skole.
Fire skoler deltar i prosjektet; Borg, Kalnes, Malakoff og Mysen. Prosjektet er
organisert med en styringsgruppe bestående av rektor eller dennes stedfortreder fra hver av skolene, samt leder av regionalavdelingen. «Hjertet og hjernen» i
prosjektet er prosjektgruppen som består av prosjektlederne fra hver av skolene
og prosjektleder for hovedprosjektet. Ved hver av skolene er det også en lokal
prosjektgruppe.
Prosjektet jobber innenfor fem hovedområder eller resultatområder; fysisk aktivitet med vekt på kroppsøvingsfaget, kosthold med vekt på skolenes kantiner,
psykisk helse med vekt på trivsel, forankring med vekt på skolens styringsdokumenter, samt evaluering og overføring.
Arbeidsmåten i prosjektet er kartlegging, analyse og deretter valg av praktiske
tiltak. Tiltak kan være fellestiltak som hovedprosjektet har fokus på og som gjennomføres av flere av skolene, eller de kan være skolespesifikke tiltak, valgt med
bakgrunn i skolens behov.
Data fra 2. termin 2009 benyttes som «null-punkt» for prosjektet, og data fra 2.
termin 2013 som sluttpunkt. Objektive data som kan benyttes er elevundersøkelsen, medarbeider-undersøkelsen, standpunktkarakterer, eksamenskarakterer,
antall og prosent som får ikke vurdert (i.v.) og fravær.
I tillegg gjennomføres dokumentanalyser av sentrale styringsdokumenter for de
enkelte skolene.
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Innenfor området psykisk helse har det vært fokus på skolestart og tiltak og
aktivitetsdager på skolene for å skape fellesskap og tilhørighet på skolen. To av
skolene har også hatt egne kick-off for prosjektet på egen skole.
Resultatområdet forankring er både et eget område med egne tiltak, samt at
det tar opp i seg gode resultater fra de øvrige områdene, eksempelvis tiltaket
«Tett på». Dette er et tiltak innenfor fysisk aktivitet som blir forankret i skolenes
styringsdokumenter.
Vi har laget en oversikt over skolenes styringsdokumenter, slik de forelå våren
2009. En ny oversikt blir laget våren 2012, som danner grunnlag for evaluering
innenfor dette området.
Det er gjennomført en kvantitativ spørreundersøkelse blant alle elever i 1. og 3.
trinn på de fire prosjektskolene, om selvopplevd helse og forhold ved skolen, kantina og kroppsøvingsfaget. Deltakelsen i undersøkelsen var bare 47 %, og data
fra undersøkelsen må derfor brukes med forsiktighet. Den viser imidlertid noen
trender, som har blitt benyttet til å velge tiltak videre i prosjektet.
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Fellestiltak innenfor området kosthold har vært gjennomført i samarbeid med
arbeidsgruppa for sunne kantiner, som folkehelseseksjonen har ansvar for. Det
har vært gjennomført et «Fiskesprell»-seminar for alle kantineansatte, samt at vi
har stiftet «Nettverk for kantineledere».

Totalt

23,5
18
28,9

Prosjektet har også etablert samarbeid med Høgskolen i Østfold, lærerutdanningen i forhold til videre arbeid med fysisk
aktivitet og kroppsøvingsfaget.
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8,1
6,3
9,9

Videre har det vært jobbet med «time-out» en film som kan benyttes som aktivitetsbrekk i lange teoretiske økter. Filmen
tas i bruk i 2011. To av skolene deltok
40
i skritteller-konkurransen «Østfold rundt». Elevenes reaksjoner på denne konkurransen var noe uventet, det var flere som ikke ønsket å delta fordi de var redde
for å ikke klare målet om 10.000 skritt om dagen. Denne reaksjonen må vi ta
20
med i det videre arbeidet.

jeg liker godt å ha
kroppsøving (gym) på skolen

10,8
8,4
13,2

Fellestiltak innenfor resultatområdet fysisk aktivitet i 2010 har vært «Tett på i
80
kroppsøving», rutine for aktiv oppfølging av elever som er i ferd med å droppe ut
av kroppsøving. Malakoff vgs hadde høsten 2010 halvert antallet elever som fikk
i.v. i kroppsøving i forhold til året før. Dette kan ha sammenheng med tiltaket og
60
prosjektet, men det kan også være mange
andre forklaringer.

-1

Figur: Fordeling mellom kjønnene og forholdet til kroppsøving. Svar i prosent.
1= helt uenig
2= uenig
3= enig
4= helt enig
-1 = ønsker ikke svare
Det er gjennomført en kvantitativ spørreundersøkelse blant alle elever i 1. og 3.
trinn på de fire prosjektskolene i prosjektet «Helsefremmende skoler». Figuren
viser holdninger til kroppsøvingsfaget og
synliggjør blant annet kjønnsforskjeller.

I samarbeid med Høgskolen i Vestfold har vi søkt om støtte gjennom Regionalt
forskningsfond til følgeforskning og evaluering av prosjektet. Dette arbeidet vil
inngå i et større samarbeid der også Høgskolen i Østfold, fylkeskommunene
Vestfold, Telemark og Buskerud blir involvert.
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Østfold – et pilotfylke i arbeid for universell utforming
Østfold deltar som pilotfylke i et nasjonalt prosjekt for universell utforming.
Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune er prosjekteiere. Det
er utarbeidet målsettinger blant annet i forhold til planlegging, kompetanseoppbygging og konkrete tiltak. Prosjektet følges opp av en rekke ulike
avdelinger og fagmiljøer i de to organisasjonene.

Ordfører i Hobøl, Håvard Jensen, åpnet universell utformet parkeringsplass
i Tomter ved Gaupesteinmarka slik at
funksjonshemmede kan komme ut i turterreng

En sentral del av arbeidet består av å bistå kommunene i å bli gode på universell utforming». Regelmessige seminarer i form av dagskonferanser og
frokostmøter gjennomføres for å bygge kompetanse. Mye innsats er også
lagt ned for å sikre at universell utforming innarbeides i allerede etablerte
fora hvor Fylkesmannen og fylkeskommunen samarbeider med kommunene, eksempelvis Østfoldhelsa.
Kommunal planlegging er et av de viktigste områder for å ivareta hensyn
til universell utforming i fremtiden. Fylkeskommunen og fylkesmannen har
dialog med kommunene underveis i planprosesser. Manglende ivaretakelse av universell utforming i lokalt planverk kan i neste omgang være
innsigelsesgrunn til kommuneplanens arealdel.
Midtveis i 2010 fikk prosjektet ekstraordinært stilt 400.000 kr til disposisjon
som skulle videreformidles til 4 nye pilotkommuner for universell utforming
og brukes i 2010. Det ble valgt å gi tilbudet om 100.000 kr. pr. kommune
til de fire kommuner i Mosseregionen. Disse kommunene hadde på eget
initiativ satt i gang kompetanseheving om universell utforming i april og mai
2010, og de ekstraordinære midlene skulle brukes til oppfølging av dette.
Alle fire kommuner har takket ja til tilbudet og levert planer for hvordan de
skal jobbe med ytterligere kompetanseheving og planlegging for universell
utforming. Andre tiltak som har fått støtte er tilrettelegging av turvei Askim
(25.000) og bedre adkomst til Gaupesteinmarka i Hobøl (25.000).
Østfold Kollektivtrafikk har i 2010 fått BRA midler til å gjennomføre bedre
tilrettelegging. Begrepet universell utforming har blitt implementert i forbindelse med oppgardering av eksisterende og nye holdeplasser i Moss
og ved Sykehuset i Moss. Flere holdeplasser har blitt kartlagt og forbedret.
Østfold kollektivtrafikk har også gjennomført et prosjekt med elektronisk
opplæring av buss- og taxisjåfører i universell utforming der 90 % av sjåførene var med.
Kulturminneseksjonen ved Østfold fylkeskommune utarbeidet i 2009 en
plan for universell utforming som del av tilretteleggingen av 11 fornminneområder i Sarpsborg og Fredrikstad kommuner, Oldtidsveien formidlingsprosjekt. I tillegg er parkeringsarealer og atkomstveier frem til helleristningene på Bjørnstad og Kalnes i Sarpsborg kommune oppgradert og gjort
tilgjengelige for rullestolbrukere. Den mest omfattende tilretteleggingen
ble gjort på Solberg i Sarpsborg kommune, der det er anlagt en publikumsplattform fremfor helleristningene. Tilretteleggingen på Solberg har
blitt svært vellykket og har høstet stor oppmerksomhet. Feltet er også et
av de mest besøkte fornminneområdene i Østfold.
Prosjektet ledes av en fylkeskommunal prosjektleder i 20 % i kommunikasjonsavdelingen.
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4.1.5 Folkehelsearbeid i planseksjonen

Østfold fylkeskommune
Regionalavdelingen
Postboks 220
1702 Sarpsborg
sentralpost@ostfoldfk.no
Grafisk design: Eggen Press AS
Forsidefoto: Oslofjordens Friluftsråd

Fylkeskommunen hadde i 2010 et stort fokus på folkehelse i sitt planarbeid.
Gjennom oppfølging av fylkesplanens satsningsområder ga dette seg deriblant
utslag gjennom innsigelser til kommuneplaners reguleringsplaner, arealplaner og
samfunnsdelen til kommuneplaner.

Vedtatt av Fylkestinget 16. – 17. juni 2010
Foto: Henning Sætra

Fylkeskommunen tilstreber seg på å gi veiledning til kommunene i en tidlig fase
av planarbeidet. Dette ble for eksempel fulgt opp gjennom rådgivning og kurs i
plan- og bygningsloven, hvor det var fokusert på viktige temaer i samfunnsdelen
og kommende planstrategiarbeid. Fylkeskommunen hadde også stort fokus på
faglige råd i arbeid med kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og reguleringsplaner i regionalt planmøte og ved offentlig ettersyn.

Regionalplan
Fysisk aktivitet
2011 – 2014

I 2010 ble Regionalplan Fysisk aktivitet og Kulturminneplanen vedtatt, begge
med tydelig folkehelsefokus. Det ble også utarbeidet planprogram for Regional
Transportplan (RTP) som viser folkehelse som gjennomgående tema for vei, kollektiv og gods.
Prosjekt plansamhandling 2011- 2013
Prosjekt plansamhandling ble igangsatt i 2010, blant annet for å sikre at erfaringer fra Folkehelse i plan-prosjektet i Østfold ble videreutviklet. Endringene av
plandelen i plan- og bygningsloven setter ny fokus på samfunnsdelen i kommuneplanen, innfører begrepet planstrategi og stiller tydelige krav til sammenhengen
mellom en langsiktig kommuneplan og kommunens årlige fireårs-planlegging.

I 2010 ble regional plan for fysisk aktivitet vedtatt.

Prosjektet ble i 2010 støttet av Helsedirektoratet.
Prosjektets hovedmål er:
1) Gjennom Prosjekt plansamhandling 2011-2013 skal regionale myndigheter
arbeide for at Østfold blir ledende på kommunal samfunnsplanlegging i tråd med
plan- og bygningslovens intensjoner.
2) Regionale myndigheter skal arbeide for god plankompetanse, kvalitet og
smart samarbeid for å kunne gi kommunene god veiledning og hjelp i sin samfunnsplanlegging – kommuneplanoppgaver, jfr plan og bygningsloven.
Folkehelsefokus i LUK-prosjektet i Østfold
Satsingen Lokal samfunnsutvikling i kommunene 2010 - 2014 (LUK) er en oppfølging av St. meld. nr. 25 (2008- 2009) Lokal vekstkraft og framtidstru. Om
distrikts- og regionalpolitikken. Målet med LUK-satsingen er bedre kompetanse
og kapasitet til kontinuerlig å drive utviklingsarbeid i kommunene
Gjennom LUK-prosjektet er folkehelsearbeid et satsningsområde. Blant annet er
det lagt vekt på det gode sted å bo og innsats for å utvikle sosiale møteplasser.
Prosjektet har stor oppmerksom rundt universell utforming. Det arbeides også for
å få frem mer informasjon om innbyggernes egne synspunkter på sin helse og
de nærmiljøer de virker i. Dette skal gjøres gjennom en større befolkningsundersøkelse som deretter skal presenteres i geografiske informasjonssystemer
(nærmere omtalt under prosjektet HEPROGRESS).
Et delprosjekt under LUK er Livskvalitet-prosjektet, hvor det er planlagt at Østfold Idrettskrets skal være prosjektleder i nært samarbeid med folkehelseseksjonen i fylkeskommunen. Her er målet å stimulere til levende og helsefremmende
lokalsamfunn som bygger broer mellom befolkningsgrupper og generasjoner,
skaper tilhørighet og som gjør innbyggerne stolte av nærmiljøet
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Målgrupper:
• Skoleelever
• Personer over 60 år
• Grupper med lav sosioøkonomisk status
• Innvandrere
Prosjektet skal utvikle lokale partnerskap i de deltagende kommunene som arbeider for å realisere delprosjektets målsettinger. Dette skal blant annet gjøres
gjennom å utvikle lokale partnerskap med frivillige krefter og bygge opp og utvikle universelt utformede og inkluderende møteplasser. Her er intensjonen at
disse skal bidra til fysisk, sosial og kulturell aktivitet på tvers av generasjoner.
Lokale krefter skal fungere som kulturformidlere, herunder spille på eldre som
kulturbærere og kulturformidlere overfor hverandre og yngre generasjoner. En
viktig side ved prosjektet har et skadeforebyggende fokus for å gjøre innbyggerne sunnere, tryggere og sikrere i forhold til egenmestring og livskvalitet med
færre skader som for eksempel hoftebrudd. Ved å fremme frivillige trimgrupper
for fysisk aktivitet i nærmiljøet er en med på å skape et helsefremmende og attraktivt lokalsamfunn.
Delprosjektet er også støttet av Helsedirektoratet.

Østfoldhelsa har fokus på innsats overfor innvandrere og her gis det førstehjelpskurs på frivilligsentralen i Moss.
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HEPROGRESS
Østfold fylkeskommune tok initiativ til et internasjonalt prosjekt, som har
som et viktig formål bygge opp kompetanse i arbeidet for å redusere sosiale ulikheter i helse. Prosjektet er kalt Heprogress og er støttet av den
Europeiske Union sitt Progress-program (2007 – 2013). Det ledes av EUkommisjonen sitt direktorat for sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering
(DG Employment). Prosjektet har en kostnadsramme på 5,2 millioner kroner. Av dette bidrar EU-programmet Progress med cirka fire millioner kroner. Det begynte i desember 2010 og avsluttes i desember 2012
Prosjektets målsettinger:
1. Analysere foreliggende, og samle inn ny, dokumentasjon om barrierer
som reduserer samfunnsdeltagelse og bidrar til sosiale ulikheter I helse
og helseforskjeller mellom kjønn.
2. Gjennomføre en befolkningsundersøkelse som gjør det mulig å målrette
folkehelsetiltak der behovene er størst.
3. Utveksle erfaringer mellom partnerne om hvilke politiske grep som viser
seg å gi best effekt for å redusere sosiale ulikheter i helse.
4. Understøtte en tverrsektoriell folkehelsepolitikk og folkehelsetiltak som
forsøker å bedre omgivelser som øver innflytelse på arbeid og dagligliv,
herunder levevaner og beskyttende faktorer i nærmiljøene.

HEPROGRESS involverer partnere i
Norge, Latvia og Finland.

5. Mobilisere befolkningen blant noen av partnerne til å følge opp
resultatene fra undersøkelsen, med det formål å bedre forhold som bør
utbedres og ta vare på allerede eksisterende kvaliteter.
6. Bygge opp kompetanse på utjevning av sosiale helseforskjeller og
helseulikheter mellom kjønn blant partnerne.
7. Bygge opp kompetanse om folkehelse, samfunnsplanlegging og sosiale
ulikheter i helse på Høgskolen i Østfold og Universitetet i Latvia som i
neste omgang implementeres i deres studietilbud.
Deltagere: Østfold fylkeskommune (prosjektleder), Østfoldhelsa, Moss
kommune, Hobøl kommune, Høgskolen i Østfold, Høgskulen i Volda, Universitetet i Latvia, Amata kommune, Vidzeme planregion i Latvia og The
WHO Baltic Region Healthy Cities Association i Turku.
En viktig side ved prosjektet er en folkehelseundersøkelse som skal gjennomføres i både Østfold og i Vidzeme planregion. Inntil 25.000 personer vil
bli spurt. Undersøkelsen vil gi kommuner I Østfold informasjon om temaer
av typen: Marginalisering håndtering og mestring, sosial deltagelse, selvopplevd helse og livskvalitet, helse, sykdom og plager, miljørelaterte ressurser, individuelle ressurser, miljørelaterte belastnings- og risikofaktorer i
omgivelsene, belastnings- og risikofaktorer for individene
Prosjektets målområder:
1. Arbeidsmarkedsmarginaliserede (aldersgruppen 45 – 65).
2. Unge med risiko for å droppe ut av videregående skole
3. Inaktive eldre (healthy ageing-prosesser)
For mer informasjon om HEPROGRESS, se www.heprocom.net
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Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 – 2015 / 2024
Gjennom nytt lovverk og samhandlingsreformen er folkehelsearbeidet gitt økt
satsing, og fylkeskommunen har fått tillagt økt ansvar. Arbeidet med folkehelse
skal være forankret i samfunnsplanleggingen. Som en oppfølging av dette vedtok
fylkesutvalget i 2010, oppstart av arbeidet med en regional plan for folkehelse.
Hovedformålet med planen er å styrke det lokale og regionale arbeidet med
folkehelse, samt å videreutvikle partnerskapet Østfoldhelsa. Til grunn for planarbeidet er også lagt fylkesplanens overordnede mål om levekår og folkehelse, og
om bærekraftig utvikling.
Planprogrammet ble utarbeidet høsten 2010, og vedtatt av fylkesutvalget i desember. Den regionale plan skal dekke perioden 2012-2015 / 2024. Strategiene fra Østfoldhelsa 2006-2011 er videreført, men nå kalt tema. I tillegg ble det
vedtatt at arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller skulle vektlegges spesielt i planen. Planen dekker da følgende fire temaer: «Trygge Østfold», «Sunne
Østfold», «Levende Østfold» og «Rettferdige Østfold». De tre første temaene er
videreføring fra Østfoldhelsa 2006-2011, mens det siste tema dekker arbeidet
med sosiale helseforskjeller.
Handlingsdelen i planen vil utarbeides når den regionale planen er endelig vedtatt i fylkestinget. Slikt vedtak vil bli gjort i september 2011.

Arbeid for å få barn i mer fysisk aktivitet gjennom fokus på helsefremmende skoler har vært et prioritert område i Østfold fylkeskommunes
fylkesdelplan for barn unge. Et grep har vært innsats for å få barn til å gå til skolen. I Sarpsborg var det Sandesundsveien skole som vant «klar
ferdig gå» i 2010 og premien var en konsert med Larry og Gammelråkkerne.
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4.2 FOLKEHELSEARBEID I REGI AV
PARTNERSKAPET ØSTFOLDHELSA
4.2.1 Folkehelse i plan-prosjektet
Det nasjonale helse i plan-prosjektet ble avsluttet i 2010 etter fem års innsats.
Til sammen åtte fylker og 30 kommuner var med i prosjektet, som i Østfold ble
kalt Folkehelse i plan. Østfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold og kommunene Sarpsborg, Moss, Våler, Eidsberg, Spydeberg og Råde deltok.
Prosjektets hovedmål i Østfold var å styrke folkehelsen ved å forankre ulike folkehelsetiltak, kommunalt og regionalt, gjennom å benytte plan- og bygningsloven
som verktøy, herunder:
1)

Mot 2015:

Nasjonal konferanse om ny
kommunerolle i folkehelsearbeidet
22.-23.
september
2 0 1 0

Den nasjonale plan- og folkehelsekonferansen «Mot 2015» samlet mer enn 350
deltagere og presenterte blant annet erfaringer fra Helse i plan-prosjektet.

Forbedre samfunnsutviklingsdelen av kommuneplanleggingen

2)	Utvikle modeller som viser at folkehelsemål blir gjennomført i
handlingsplaner og kommunedelplaner
3)	Stimulere til gode planprosesser internt i fylkeskommunen, hos
fylkesmannen, i kommunene og på tvers av kommunegrensene
4)	Å utvikle og tilrettelegge for oppbygging av plan- og prosesskompetanse i
helsesektoren spesielt, men også i andre relevante sektorer
5)

Stimulere til en mer kunnskapsbasert folkehelseplanlegging

6)

Bruke planlegging som verktøy for å utjevne sosiale helseforskjeller

7)

Gjøre forsøk med helsekonsekvensutredninger

8)	Forankre et kunnskapsbasert folkehelsearbeid som et gjennomgående
tema i plansystemet til kommuner og fylkeskommunen.
9)	Involvere relevante aktører i planleggingen, gi de en reell mulighet
for påvirkning og vise eksempler på involvering i gjennomføringen av
folkehelsearbeidet.
10)	Igangsette kunnskapsbaserte folkehelsetiltak som er forankret i
plansystemet.
Det ble lagt et grunnlag for vesentlige grep for å få folkehelse inn i «plantenkning». Selv om Østfold har jobbet på denne måten siden 90-tallet, medførte prosjektet en anledning til å få enda et høyere fokus på det lokalt og regionalt.
God oppfølging lokalt blant partnerne bidratt til at prosjektet som helhet har oppnådd flere positive resultater.
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Blant viktige oppnådde resultater kan nevnes:
• Markert styrking av folkehelsefokus i samfunnsdeler av lokale og regionale
planer.
• Styrket politisk forankring og forståelse for sammenhenger mellom folkehelse
og planlegging, lokalt og regionalt.
• Kompetanseoppbygging (en rekke lokale og nasjonale konferanser og
fagdager, samt oppbygging av formell plankompetanse i samarbeid med
Høgskolen i Vestfold).
• Ungdomsundersøkelsen «Østfoldhelsa 2008»

Folkehelse i plan
Østfold 2006 - 2010
Sluttrapport

• Verktøy og utredninger for bedre planlegging og utjevning av sosiale ulikheter
i helse som brukes / vil bli brukt nasjonalt.
• Større fokus på folkehelse i planlegging i fylkesmannsembetet.
• EU-finansiering av Heprogress (som gjennomføres etter prosjektperioden).

Folkehelse i plan var et 5-årig prosjekt,
og del av det nasjonale Helse i plan-prosjektet, som ble avsluttet i 2010.

• Gode lokale planeksempler / prosjekter (levekårskartlegginger, felles rullering
av kommuneplaner i Mosseregionen m.fl.).
Det er også grunn til å peke på fylkesplanes folkehelsedel som et spesielt viktig
resultat for prosjektet. Ved gjennomgang av kommuneplaner er det tydelig at
planen setter spor etter seg også lokalt.
De kommunale delene av prosjektet har i hovedsak handlet om å forbedre planarbeid som allerede var en del av den ordinære driften. På regionalt nivå kan
man derimot se helt nye resultater som også har overlevd prosjektperioden. For
fylkeskommunens vedkommende handler dette om bemanning og bedre planrutiner internt og i samarbeid med fylkesmannen. Det bør også bemerkes at pågående prosesser i fylkeskommunen er nært knyttet til Folkehelse i plan-prosjektet,
herunder arbeid med befolkningsundersøkelsen Østfold Helseprofil 2011, oppfølging av lovpålagt helseovervåkingsansvar, LUK-satsningen, regional folkehelseplan og prosjektet Heprogress. Dette vil være viktige bidrag for å realisere
noen av de områdene hvor Folkehelse i plan ikke lykkes fullt ut i første omgang.
Prosjektet har nådd mange målsettinger, men ikke alle. Forbedringspotensialet
ligger i hovedsak på fire områder: Styrke folkehelsefokuset i kommunale handlingsplaner/økonomiplaner, involvere helsepersonell i kommuneplanlegging, ta
i bruk helsekonsekvensvurderinger og gjøre plan- og folkehelsearbeidet mer
kunnskapsbasert.
Det er fire hovedforklaringer til at ikke alle målsettinger ble realisert:
• Prosjektplanen var for ambisiøs og tok ikke godt nok høyde for at uforutsette
problemer ville oppstå
• Avslag på INTERREG-III B-søknaden om Dialogue-prosjektet
• Østfold måtte prioritere mye ressurser på å arbeide for å påvirke nasjonale
folkehelseprosesser. Det er da viktig å understreke at nasjonale prosesser
gir dette arbeidet en bærekraft i årene som kommer, som ikke var der
da prosjektet påbegynte i 2006. Herunder kan nevnes ny folkehelselov
fra 2012, ny plan og bygningslov i 2009, forvaltningsreformen og
samhandlingsreformen. Østfold har spilt en viktig rolle i å påvirke og initiere
både lover og reformer.
• Ikke alle partnere prioriterte prosjektet i like høy grad.
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Evalueringen av partnerskapet Østfoldhelsa høsten 2010 indikerte at prosjektet
Folkehelse i plan ble oppfattet som positivt på både lokalt og regionalt nivå.
Konkrete folkehelse i plan-tiltak i 2010:
• Folkehelse i plan- prosjektet utarbeidet i 2010 en sjekkliste for folkehelsearbeidet som er sendt ut til kommunene. Videre blir denne brukt når kommunenes
forslag til planprogram, kommuneplaner og strategier skal ha høringsuttalelser
fra Fylkeskommune, fylkesmann og fra Østfoldhelsas styre.
Den omhandlet en rekke forhold, eksempelvis forholdet til nasjonal og regionale
mål og strategier, demografi, boligforhold, skole- og arbeidsmuligheter, økonomisk trygghet, helse og levevaner, helsefremmende livsstil og arenaer, ytre miljø,
levekår og kultur, universell utforming med mer.

Fire Østfold-kommuner deltok i arbeidet
med publikasjon om utjevning av sosiale
helseforskjeller, her fra oppstartsmøtet i
Sarpsborg kommune.

• Det gjøres nå initiativ fra regionalt hold som vil bidra til å styrke arbeidet med
å få folkehelse inn i kommunal og regional planlegging. Herunder kan nevnes
arbeidet med GIS, planforum og Østfold Analyse. Fylkeskommunens oppstartede regionale planarbeid for folkehelse samt intensivering av arbeidet med nye
befolkningsundersøkelser, vil også her være et viktig bidrag.
• Styret i Østfoldhelsa avga uttalelse til en rekke kommunale planer og planprogrammer i 2010. Dette har gitt store resultater og blitt positivt mottatt av
kommunene.
• Innsats for å gi LUK-prosjektet et folkehelseperspektiv (se nærmere omtale av
folkehelsearbeid i planseksjonen til Østfold fylkeskommune).

4.2.2 Publikasjon om sosiale helseforskjeller
Utjevning av sosiale helseforskjeller er en sentral del av folkehelsearbeidet. Fylkesplanen «Østfold mot 2050» har dette som en sentral målsetting. I Samhandlingsreformen, og ny Folkehelselov» er dette arbeidet løftet fram.
I samråd med Helsedirektoratet ble det laget opplegg for et prosjekt som skal
synliggjøre virkemidler på lokalt og regionalt nivå for å utjevne sosiale helseforskjeller. Oppstart av prosjektet ble godkjent av styret i Østfoldhelsa i februar
2010. Prosjektet er støttet med kr 200.000 fra Helsedirektoratet. Det er engasjert egen prosjektleder for arbeidet. I Østfold var det 4 prosjektkommuner
(Moss, Eidsberg, Sarpsborg og Fredrikstad), samt fylkeskommunen.
Publikasjonen «Sosial ulikhet i helse» ble utarbeidet høsten 2010, som første utgave. Den ble revidert av 5 kommuner og 2 fylkeskommuner knyttet til nettverket
«Sunne kommuner». Også Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Vestfold og Kreftforeningen har vært involvert. Publikasjonen vil bli ferdigstilt høsten 2011.
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Andre Hansen i Østfold Idrettskrets forbereder spinning-time i Aktiv på Dagtid.
Foto: Trine Bakke Eidissen, Østfoldavisen.

4.2.3 Aktiv på dagtid
«Aktiv på dagtid» var fram til 1. januar 2010 et prosjekt i regi av Østfold idrettskrets. Deretter gikk prosjektet over i en driftsfase. Målsettingen er å bidra til at
mennesker, som står utenfor arbeidslivet, gis mulighet til å delta i et aktivitetsmiljø, og det er den enkeltes mestring og iboende krefter som står i fokus. Ved
gradvis å ta tak i egne ressurser, kan deltagerne forebygge tap av funksjon,
fremme sin helse og igjen kunne fungere aktivt i samfunnslivet.
«Aktiv på dagtid» tilbyr daglig og allsidig fysisk aktivitet. Tilbudet er deriblant tilrettelagt for mennesker med ulike fysiske og psykiske problemer. Dette er et
«lavterskeltilbud», hvor man kan delta uansett treningsbakgrunn, sykdom eller
problemer.
Betingelsen er at deltagerne har et funksjonsnivå som gjør dem i stand til å forstå
og følge bestemte trivselsregler, samt at de selv ønsker et visst utbytte av trening
og samvær med andre mennesker. Det er en forutsetning at de som deltar mottar sykepenger, attførings- eller rehabiliteringspenger, uføreytelser, overgangsstønad, dagpenger eller økonomisk sosialstøtte.
Aktuell aktiviteter er helsestudio, vanngymnastikk, svømming, diverse ballspill,
bowling, golf, stavgang og mye annet. Hensikten er å forebygge sykdommer
og dårlig helse, motvirke ensomhet og bidra til at mennesker kommer tilbake i
arbeidslivet. «Aktiv på dagtid» er et sektorovergripende samarbeid mellom Østfold Idrettskrets, Norges Idrettsforbund, NAV Østfold, Østfold fylkeskommune,
Østfoldhelsa og kommuner i Østfold.
De som deltar kan trene så mye de vil for kr 250,- pr. kalenderår, og tilbud om
deltagelse formidles gjennom NAV, hjemmetjenesten og legesentre. Antall deltagere har økt fra 600 i 2008 til 2050 i 2010.
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4.2.4 Mer-barnehager
Gjennom MER-kampanjen for barnehager ønsker Opplysningskontoret for frukt
og grønt å inspirere og motivere barnehagene til å servere mer frukt og grønt.
Fylkesmannen har sammen med Opplysningskontoret for frukt og grønt inspirert
og motivert barnehagene til å servere mer frukt og grønt. Østfold er et av de fylkene som har flest (93) deltagende barnehager i MER kampanjen.

4.2.5 Skolefrukt på barneskolene
Alle ungdomsskoler og kombinerte skoler mottar gratis skolefrukt. Andre barneskoler må eventuelt abonnere.

Østfold er et av fylkene som er ivrigst på å
delta i MER-kampanjen, og 93 barnehager deltar i arbeidet for servere mer frukt
og grønt til de minste. Foto: Eva Jordal

Høsten 2010 var 47 % av abonnementsskolene som deltok i skolefruktordningen, av 86 skoler deltok 40 av skolene. Årsaken til at tallet har gått ned fra 2009
kan være at skolene i Østfold som tidligere fikk gratis frukt har vært vanskelige å
få med i abonnementsordningen igjen. Totalt 56 % av alle skolene i Østfold benyttet skolefrukt.no til bestilling, dette inkluderer da 1-10/8-10 skolene, i følge
oversikt fra Fylkesmannen.

4.2.6 Fysisk aktivitet
Fra og med høsten 2009 har elever fra 5- 7 trinn rett til 2 timers regelmessig
fysisk aktivitet utenom kroppsøvingsfaget. Fylkesmannen ser at kommunene i
Østfold fyller kravene i opplæringsloven (og Kunnskapsløftet) om at elever på
5-7 trinn har rett til 76 årstimer/elev fysisk aktivitet. Østfold som fylke når dette
kravet, mens nasjonalt brukes det nesten 87 årstimer/elev til dette.

4.2.7 Forebygging av uønsket svangerskap og abort
Fylkesmannen i Østfold har bidratt til gjennomføring av handlingsplanen «Forebygging av uønsket svangerskap og abort 2010-2015». De har forvaltet og tildelt
tilskudd til Studentskipnaden i Østfold, Sykehuset Østfold HF og Råde kommune
i Østfold for å styrke helsetjenestens innsats i det lokale folkehelsearbeidet til:
• Helsestasjon for studenter

• Prosjekt «Forebygging av uønsket svangerskap og aborter i Østfold» ved
Inspiria science center, i Sarpsborg, som igjen har bidratt til:

Forebygging av uønsket svangerskap og abort 2010-2015

– strategier for bedre seksuell helse

IS-1813

• Faste temadager ved helsesøster og jordmor for alle elever i 9. og 10.
klassetrinn i ungdomskolen

Rapport

• Til utarbeidelse av idéhefte til hjelp i arbeid med sosioseksuelle ferdigheter
hos ungdom og unge voksne med lett til moderat utviklingshemming

- Utvikling av et program på 45 minutter om forebygging av farskap rettet mot
gutter i den videregående skolen
- Opplæring og veiledning av helsesøstre i aktuelt program. Dette er nå et
tilbud som kan tilbys via skolehelsetjenesten ved skolene og Inspiria science
center.

4.2.8 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Fylkesmannen i Østfold har i kontakt med helsestasjons - og skolehelsetjenesten informert om handlingsplan for seksuell helse og lagt særlig vekt på tiltak
som kan styrke seksuell helse i aldersgruppen 20- 24. I samarbeid med Studentsamskipnaden i Østfold påbegynte de i 2010 arbeidet med å utvide tilbudet ved
helsestasjon for ungdom i 3 av kommunene i Østfold med tilbud om helsetjenester til unge voksne/studenter i aldersgruppen 20-24 år.

1

4 Lett tilgjengelighet til tjenester

Fylkesmannen arbeider for å følge opp
handlingsplanen for forebygging av
uønsket svangerskap og abort – strategier for bedre seksuell helse for perioden
2010-2015
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Fylkesmannen i Østfold gjennomført i 2010 en kartlegging av skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom i alle Østfoldkommunene. Kartleggingen har sin
bakgrunn knyttet til at:
• At skolehelsetjenesten i mange kommuner er mangelfullt utbygd og at
tjenesten har en vanskelig ressurssituasjon
• At særlig helsefremmende arbeid blir nedprioritert
• Betydelig mangler ved kommunens styring av skolehelsetjenesten
Resultatene fra kartleggingen vil foreligge i løpet av våren 2011.

4.2.9 «Østfold rundt»
Sammen med Fredrikstad Blad, Moss Avis og NRK Østfold dro Østfoldhelsa i
gang en kampanje som het «Østfold rundt» for å få Østfoldinger i mer fysisk aktivitet. «Østfold rundt» startet 13. september, og varte i seks uker. Konkurransen
fungerte slik at man meldte seg på gjennom nettsidene til en av de 3 nevnte
mediene. Hver dag måtte deltagerne lese av på skritt-teller hvor mange skritt de
hadde gått, og da kunne man konkurrere mot både venner, kollegaer og andre.
Det ble også konkurrert mellom byene i Østfold.

Prosjektgruppa gjør seg klar til «Østfold
rundt». Fra venstre Aase Rennesund,
Østfoldhelsa, Ulf Morten Davidsen, NRK
Østfold, Espen Normann, Fredriksstad
Blad (FB), Pål Henrik Hagen, Dytt AS, Pål
Enghaug, Moss Avis, Erling Omvik, FB,
Eli Halvorsen, Moss Avis og Jon Øivind
Beck, FB. Foto: Fredriksstad Blad.

42

Hver dag var det et mål å gå 10.000 skritt. Men man kunne gjøre andre aktiviteter og få dem omgjort til skritt, for eksempel sykling, aerobics, svømming osv.
Deltagerne fikk utlevert en skritteller som de hadde på seg hele dagen. Dersom
de klarte 10.000 skritt om dagen, ville de i løpet av de 6 ukene konkurransen
varte ha gått «Østfold rundt», totalt 28 mil.
Det var over 1800 deltagere fra hele Østfold. Til sammen gikk Østfoldingene
over tretten ganger rundt jorden, og tilbakela 525 753 kilometer. Blant de enkeltpersonene som gikk med skritteller ble det trukket ut en person som ble premi-

ert. Det var også lagkonkurranse, og en konkurranse mellom fylkets kommuner.
Her «vant» Rygge kommune med samlet lengde 372 km, tett fulgt av Hobøl kommune med 360 km. og Moss kommune med 341 km.

4.2.10 Inspiria science center/Helsekilden
Helsekilden er et helsepedagogisk opplevelsessenter, som arbeider for å bedre
barn og unges livsstil. Det ble opprinnelig bygget opp av Østfold fylkeskommune
i 2003.
Etter en virksomhetsoverdragelse ble Helsekilden overtatt av Sarpsborg kommune fra 2007 med årlig fylkeskommunal støtte. Høsten 2010 ble Helsekilden
på ny overdratt, men denne gang fra Sarpsborg kommune til Inspiria science
center, Østfold. Sarpsborg kommune inngikk en samarbeidsavtale med Inspiria
om folkehelsesatsning med utgangspunkt i erfaringer fra Helsekilden for å sikre
at Helsekildens erfaringer ble videreført. Også fylkeskommunen startet i 2010
en prosess for å inngå en samarbeidsavtale med Inspiria om fortsatt støtte til
Helsekilden.

Helskilden ble i 2010 en del av INSPIRIA science center. Byggearbeidet startet opp i 2010.

Østfold fylkeskommune bidrar årlig med til sammen kroner 700 000 for gjennomføring av nærmere bestemte oppgaver, eksempelvis:
- å informere om Helsekilden til de videregående skolene og gjennomføring av
en kartlegging som viser hvilket primærforebyggende behov som skolene har
- å fungere som et folkehelsepedagogisk kompetansesenter med
folkehelsepedagogisk fokus på nasjonale og regionale satsningsområder
innen forebyggende og helsefremmende arbeid.
- å bygge nettverk mellom ulike aktører som arbeider med primærforebyggende
og helsefremmende arbeid på de videregående skolene.
- å styrke arbeidet med kompetanseheving og nettverksbygging blant ansatte i
skolehelsetjenesten ved de videregående skolene.
Virksomheten i 2010 omfattet totalt 2548 personer, hvorav:
- Barn og unge: 1948 personer (hvorav 250 elever ved videregående skoler)
- Lærere: 82 personer.
- Andre voksne (helsepersonell, politikere, foreldre, frivillige deltakere ved
konferanser) både internt i kommunen og eksternt: 518 personer.
- Ellers var 12 aktiviteter rettet mot videregående skole, og 105 «andre» typer
aktivitet (kurs, seminar, møter, studiebesøk m.m).
Det framgår av rapport fra Helsekildens at tilbudet av flere årsaker var redusert
i 2010. For å forberede virksomhetsoverdragelsen ble lederen overført fra Helsekilden til Inspiria. Ressursen ble da i praksis nærmest halvert i en periode på 6
måneder. I tillegg ble Helsekilden fysisk flyttet til Inspiria 1. september 2010, noe
som også bidro til reduksjon av driften. Når Inspiria åpner høsten 2011, forventes
det en stor økning i omfanget av den helsepedagogiske undervisningen.

4.2.11 Folkehelsearbeid i Østfold Idrettskrets
I tillegg til Aktiv på dagtid gjøres det en rekke andre grep fra idretten sin side som
et bidrag til å styrke folkehelsa og redusere sosiale ulikheter i helse:
En mer aktiv skolehverdag er et samarbeid mellom idrettslag, skoler og sfo.
Tiltaket som har som mål å skape mer aktivitet, utjevne sosiale forskjeller og
identifisere gode modeller for heldagskolen. Idrettslag legger til rette for allsidig
fysisk aktivitet 1 til 2 ganger pr. uke i samarbeid med SFO.
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Østfold idrettskrets har pr. 31.12, registrert 11 tiltak fordelt på 11 idrettslag og
35 SFO i fem kommuner. Om lag 950 barn får et tilbud fra idretten i SFO tiden.
Det er med glede ØIK registrerer at klubbene tar denne utfordringen, samtidig
som ØIK registrerer en økt pågang og interesse fra idrettslag som ønsker mer
informasjon om tiltaket og organiseringen av det.
Fysisk aktivitetskurs for ansatte i Sfo/ Skole
Ved innføring av obligatorisk fysisk aktivitet for elever i 5. – 7. klasse har ØIK sett
et behov for kompetanse og utviklet et kurstilbud rettet mot ansatte som har ansvaret for gjennomføringen av disse øktene ute i skolen. Formålet med tiltaket er
å tilrettelegge for en mer variert og aktiv skolehverdag for elevene i 5. – 7. trinn.
Kursdagene inneholder kort innføring i rundskrivet og praktiske øvelser som involverer mange barn og som krever lite utstyr.

Toril A. Johansen, organisasjonssjef, Østfold Idrettskrets, har engasjert seg aktivt
for å arbeide for at idrettskretsen spiller
en rolle i arbeidet for å utjevne sosiale
helseforskjeller. Foto: Terje Jensen

Relevant praksis for VGS elever/idrettslinje
Er et annet tiltak til ØIK er økt aktivitets- og instruktørkompetanse til SFO og
Fysaktimen 5. – 7. trinn. En hensikt er å gi mulighet for relevant praksis for VGS
elever og mulighet for å forme en modell som andre videregående skoler kan
benytte. Videregående elever kommer ut til skolene som er med i prosjektet en
gang pr. uke og gjennomfører en times aktivitet med elevene. Dette er et Samarbeidsprosjekt mellom ØIK, barneskoler og videregående skoler/idrettslinje.
Syv barneskoler i Fredrikstad kommune er med i tiltaket der Fysakøkt blir gjennomført med elever fra VGS. 12 barneskoler i Fredrikstad kommune er med i tiltaket der fysisk aktivitet i SFO blir gjennomført med elever fra Vgs. Om lag 1000
elever får tilbud om fysisk aktivitet i dette prosjektet. 120 ungdommer får erfaring
i å planlegge, organisere og lede fysisk aktivitet til barn.
Kalnes videregående skole har et etablert samarbeid med en barneskole og et
idrettslag om å tilby instruktørkompetanse og aktivitet til SFO fast en gang pr. uke.
Young mentor og Young mentor jr.
Tiltaket har som mål å bidra til økt fysisk aktivitet i skolehverdagen, profilere gode
rollemodeller og utdanne fremtidige instruktører til idrettslagene. Det er da elever
på 6. 7. og 10. trinn som tar Young mentor oppdraget på de skolene som er med.
Elever som blir valgt ut, legger til rette for fysisk aktivitet i friminutt og på aktivitetsdager. ØIK tilbyr aktivitetslederkurs for ungdom på 16 timer, til elevene i tillegg til at de får tilbud om aktivitetsmoduler i ulike særidretter. De blir utstyrt med
gensere som kan identifisere dem, samt at skolene får midler til aktivitetsutstyr. I
2010 ble 107 Young mentorer utdannet på 9 skoler i 6 kommuner.
Allidrettslaget
Et planlagt tiltak som har som mål å organisere ungdom lengre i idretten samt
få ungdom tilbake til idretten. Det jobbes med etableringer og igangsetting av
prosjektet i utvalgte kommuner. Arbeidet intensiveres i 2011.

4.2.12 Frivilligsentral-prosjektet
I prosjektet deltar 15 frivilligsentraler i Østfold, og de 3 hovedmålsettingene var:
- å bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller
- å videreutvikle samarbeid mellom kommunene om folkehelsearbeid
- å bidra til kompetanseheving
Frivilligsentralene som deltok var fra kommunene Halden, Våler, Rakkestad, Moss,
Spydeberg, Sarpsborg, Askim, Fredrikstad, Skiptvet, Aremark, Hobøl og Hvaler.
Målgrupper var hele befolkningen, med særlig fokus på ungdom og innvandrere.
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Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av 2010 og ble blant annet fulgt opp gjennom følgende delprosjekter:
1. Kreativt verksted, Fredrikstad Vest Frivilligsentral
2. Halloweenfest for ungdom, Skiptvet Frivilligsentral
3. Kreativt verksted, Spydeberg Frivilligsentral
4. Frivilligavis, Askim Frivilligsentral
5. FrivInn, Hobøl Frivilligsentral
6.	Sorgbearbeidelse med scrapbooking som redskap, Rakkestad
Frivilligsentral
7.

Trygg i vann og på land II, Fredrikstad Øst Frivilligsentral

8.	Sanggrupper for menn fra alle verdens hjørner, Sarpsborg og Sarpsborg
Øst Frivilligsentral
9. Ringer mannen, ikke legen, Moss Frivilligsentral
10. Dans og bevegelse for barn og unge i Halden, Halden Frivilligsentral

4.2.13 MOT 2015
Østfold var i 2010 vertskap for nasjonal folkehelsekonferanse, Mot 2015. Helsedirektoratet, Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa var hovedarrangører
sammen med Sunne kommuner – WHOs norske nettverk. Konferansen hadde
som hovedmålsetting å tydeliggjøre den nye kommunerollen i folkehelsearbeidet.
Med den nye kommunerollen mentes det nye ansvaret som følger av en rekke
statlige initiativ: Samhandlingsreformen, ny plan og bygningslov, den kommende
helse- og omsorgsplanen og ny folkehelselov og helse- og omsorgstjenestelov.
Konferansen øvrige målsettinger var å formidle kunnskap om hvordan vi kan
organisere forebyggende og helsefremmende arbeid lokalt og regionalt på en
måte som gir kortsiktige og langsiktige effekter. Den skulle i tillegg gi eksempler
på virkemidler og sørge for at deltagerne selv fikk gitt innspill til nasjonale reformer og satsninger. Over 350 personer deltok. Medarrangører: Fylkesmannen i
Østfold, KS Østfold, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Høgskolen i
Østfold, Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold fylkeskommune.

4.2.14 Seminar for fysisk aktivitet og ressursgruppesamling innen fysisk aktivitet, ernæring og tobakk.
I samarbeid med Helsedirektoratet og Østfold idrettskrets arrangerte Østfold
fylkeskommune seminar om fysisk aktivitet, ernæring og tobakk i Fredrikstad 8. 10. september 2010. Målgruppe for seminaret var ressursgruppemedlemmer og
ressurspersoner fra de tre fagområdene.

Frivilligsentralen i Moss bygger bånd
mellom ulike kulturer som en del av sitt
folkehelsearbeid.

Innholdet i seminaret bygget på dokumentasjon, føringer fra sentrale myndigheter og erfaringer fra fylker, kommuner og arbeidsplasser. Ulike tema innen
områdene sosiale ulikheter, planarbeid, samferdsel, barn og unge, helse- og sosialtjenesten (NAV) samt arbeid og fritid ble drøftet.
Seminaret samlet 126 deltagere fra hele landet.
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4.3 Ressursgrupper
4.3.1 Ressursgruppe tobakk
Ressursgruppe tobakk ble etablert i 2004, og fokuset for ressursgruppen har
vært å oppnå flere leveår med god helse og reduserte sosiale helseforskjeller.
Aktører både på sentralt og lokalt nivå kan medvike til dette gjennom å identifisere, og påvirke viktige faktorer for helsen, styrke helsetjenestens forebyggende innsats og bidra til at andre samfunnssektorer ivaretar helse. Målet for
ressursgruppen er færre tobakksbrukere og bedre helse i befolkningen i Østfold,
samt en tobakksfri hverdag. Ressursgruppas strategi for å nå disse målene er å
forebygge røykestart for barn- og unge og tilby tobakksluttekurs til befolkningen
i Østfold.

I samarbeid med helsestasjoner ble det
på Verdens tobakksfrie dag delt ut babybodyer til nyfødte barn med teksten «Jeg
er født røykfri».

I 2009 ble det laget et strategidokument for Ressursgruppe tobakk som underveis i 2010 har fått små justeringer. Hovedtrekkene er imidlertid de samme, og
dette dokumentet legger føringer for hva det skal jobbes med fra resursgruppens
side. Temaene, som man arbeider med er: Verdens Tobakksfrie dag, FRI, røykesluttkurs, gravide/røyking og helsefremmende arbeidsplasser.
Verdens tobakkfrie dag 2010
På Verdens tobakksfrie dag 31. mai markerte Norges astma og allergiforening,
avdeling Østfold og Østfoldhelsa temaet gravide og tobakk. «Baby bodyer» med
teksten «Jeg er født tobakksfri» ble laget for utdeling på helsestasjoner i Østfold
til nyfødte barn og deres foreldre.
Tobakksprisen 2010 gikk da også til Norges astma og allergiforening, avdeling
Østfold for langvarig og iherdig innsats for å redusere røyking i befolkningen.
FRI- programmet
For å få et større antall påmeldte til FRI-programmet, ble det tilsatt en person for
å følge opp FRI-satsningen fra Østfoldhelsa sin side. Vedkommende igangsatte
grep for å øke påmeldingene. I høstsemesteret har Ressursgruppa gjort tilsvarende jobb for å holde oppe fokuset på FRI på ungdomsskolene. Initiativene førte
til stor økning i nye påmeldte klasser.
Tobakksluttekurs
Det arrangeres regelmessige tobakksluttekurs i Østfold. AOF, Østfold er samarbeidspartnere med Østfoldhelsa og gjennomfører kursene. Det tilbys også kurs
på bedrifter.
Gravide/ Røyking
Ressursgruppen ønsket å ha kurs for Helsesøstere i Østfold om temaet «Tobakk
og gravide». Program for et slikt seminar ble utarbeidet, og helsesøstere i Østfold
ble invitert, men på grunn av influensa-pandemien ble det utsatt til 2011.
Helsefremmende arbeidsplasser
Det ble initiert et samarbeid med NHO og LO om helsefremmende arbeidsplasser som følges opp i 2011.
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4.3.2 Ressursgruppen for skade- og ulykkesforebygging
Ressursgruppen for skade- og ulykkesforebygging var i 2010 preget av at et
par av de faste medlemmene har sluttet, noen har byttet jobb m.m. Det var derfor
liten møteaktivitet, men en del tiltaksarbeid ble gjort.
Nasjonal strategi for forebygging av ulykker i Norge 2009-2014 er grunnlag
for gruppas arbeid. Forslag til Handlingsplan for ressursgruppa 2011-2012 ble
påbegynt, et arbeid som ble videreført til 2011.
Trafikalt grunnkurs for innbyggere med innvandrerbakgrunn og elever med leseog skrivevansker ble forberedt. Et trafikalt utviklingstilbud i Østfold har vært en
prioritert satsning og gruppa gjorde forarbeidene og fikk til en budsjettering for
to kurs som planlagt igangsatt første halvår av 2011. Møte med undervisningssteder og noe opplæring av lærerkrefter ble foretatt for planlagte kurs først i
Spydeberg og Rakkestad så ytterligere kurs høsten 2011 i to nye kommuner.
I 2010 ble tok ressusgruppa initiativ til dannelsen av et fylkesnettverk for kommuner som er godkjent som Trygge lokalsamfunn, for å bistå disse i resertifisering og felles tiltak og erfaringsutveksling: Spydeberg, Rakkestad og Fredrikstad.
Alle tre kommunene ble godkjent for resertifisering i 2010. Dette Østfoldnettverket av Trygge lokalsamfunn har også hatt med representanter fra Halden,
Sarpsborg og Eidsberg som observatører for å lære og å vurdere å slutte seg til
det samme arbeidskonseptet. Fallforebygging blant seniorer, brannforebygging
og forebyggende trafikkulykker har der vært tema. Gruppa støttet et initiativ om
å få til et forebyggende prosjekt Flere Freske Folk i Østfold hvor ressursgruppa
og Østfoldnettverket skulle danne basis og være en pådriver i utforming og dannelsen av prosjektet.

I 2010 ble det dannet et Østfold-nettverk
av aktører som ønsker å arbeide etter
prinsippene i Trygge lokalsamfunn. Fra
venstre, Gunnar Hjorthaug (Østfoldhelsa/Østfold fylkeskommune), Karin Orhaug (Halden kommune), Ketil Nystrøm
(Trygg Trafikk), Bent Olav Olsen (Fredrikstad kommune), Jørn Claudius (Statens
Vegvesen), Marit Pedersen (Sarpsborg
kommune) og Sigmund Lereim (Spydeberg kommune). Foran, Terje Eriksen
(Rakkestad kommune).

På slutten av året var startet en drøfting om en omorganisering av ressursgruppa
og Østfoldnettverket fra og med årskiftet 2010/2011.

4.3.3 Ressursgruppe ernæring og fysisk aktivitet
Ressursgruppe ernæring og fysisk aktivitet ble etablert i august 2010, og brukte
første halvår av virketiden til å peke ut utfordringer for fagfeltet og nedfelle dem
i en handlingsplan, som er vedtatt av styret for Østfoldhelsa.
Arbeidsmåter for ressursgruppe ernæring og fysisk aktivitet er å initiere, samordne, prioritere, kartlegge, etablere nettverk, informere, gi råd, utvikle materiell,
og i noen grad iverksette og gjennomføre tiltak.
«Gamle» ressursgrupper for ernæring og for fysisk aktivitet, som ble drevet i
regi av Fylkesmannen, hadde en del tiltak som ble videreført i ny ressursgruppe.
Dette gjelder «Fiskesprell», «Velg sunt på idrettsarenaen», «Sunne kantiner» og
«Frisklivsentralen».
Fiskesprell
Det ble holdt fiskesprellkurs for 131 ansatte i til sammen 70 barnehager, og for
ansatte på kantiner på videregående skoler. Fiskesprell støttes økonomisk av
Eksportutvalget for fisk, og gjennomføres i praksis av fylkeskommunen. Målet
med tiltaket er å utvikle barns smakspreferanser og øke inntaket av sjømat i
målgruppa.
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Velg sunt på
idrettsarenaen

n Det er ikke lett å spise sunt når det
ikke finnes alternativer
n Å forandre mattilbudet i kiosken er
enkelt når man vet hvordan det gjøres
n Ved å spise riktig kan du trene mer og
bli en bedre utøver

Gjennom prosjektet «Velg sunt på idrettsarenaen» er det arbeidet med kompetanseoppbygging av kioskansvarlige i
idrettslag.

Velg sunt på idrettsarenaen
Arbeidet med prosjektet «Velg sunt på idrettsarenaen» har hatt stort fokus i 2010.
Det er gjennomført fire kurs for kioskansvarlige i idrettslag, og det er inngått avtaler med fem ulike leverandører. Prosjektet ble presentert på Helsedirektoratets
nasjonale konferanse for ressursgrupper og på Helsedirektoratets frivillighetskonferanse. Idrettslag som deltar på kurs får et «grønt kort», som gir dem rett til
å benytte de framforhandlede avtalene om sunne matvarer.
Det jobbes med kompetanseheving og kvalitetsheving på kantinene i de videregående skolen. Ett tiltak er nettverk for kantineledere, som samler 2/3-deler
av kantinelederne i fylkeskommunens skoler. Nettverket legger til rette for egen
kompetanseheving, og for erfaringsutveksling.
Frisklivsentralen i Indre Østfold
Østfold fylkeskommune mottok i 2009 kr 700.000,- fra Helsedirektoratet til oppretting av frisklivssentraler. I samarbeid med «Miljørettet helsevern i Indre Østfold»
har vi etablert og utviklet tilbudet «Frisklivsentralen» i Indre Østfold. Midlene fra
2009 er i hovedsak benyttet i 2010, ettersom tildelingen fra Helsedirektoratet
kom midtveis i 2009. Ingen nye midler ble bevilget i 2010.
Hoveddelen av midlene har i 2010 gått til lønn for å drifte prosjektet, og 8 av
de 10 kommunene som deltar i «Miljørettet helsevern i Indre Østfold» benyttet
«Frisklivsentralen» i 2010.
«Helsesamtalen» er det grunnleggende arbeidsredskapet i frisklivsarbeidet, og
alle brukere gjennomfører denne først. På bakgrunn av inntrykket i helsesamtalen og registreringene lages en individuell aktivitetsplan.
Av aktiviteter ellers kan nevnes:
- Treningsgrupper for fysisk aktivitet
- Samarbeid med «Aktiv på dagtid»
- Forsøk på å «sluse» brukere av «Frisklivsentralen» inn i ordinære idrettslag
eller idrettsaktiviteter.
- Det er gjennomført «Bra mat-kurs» i regi av ernæringsfysiolog.
Det har ikke vært gjennomført røykesluttkurs i 2010, men fire deltakere har sluttet å røyke i perioden de har deltatt i prosjektet.
30 deltakere har benyttet tilbudet i 2010, og det er ventet en betydelig økning av
antall brukere i 2011. Fire deltakere har avsluttet samarbeidet med «Frisklivsentralen», en pga sykdom - de øvrige på grunn av at de kom i jobb.
«Frisklivsentralen» i Indre Østfold opplever at tilbudet er ettertraktet blant helsepersonell i kommunene, og det var en betydelig økning i antallet henvisninger til
«Frisklivsentralen», særlig mot slutten av året.
En hovedutfordring er at deltakerne som benytter tilbudet er betydelig sykere
enn forutsatt. Det kan se ut til at tilbudet ikke når fram til den målgruppa som har
et moderat behov atferdsendring.

48

4.4 OPPFØLGING AV ØSTFOLDHELsAS DELMÅL I 2010
Regnskapet for Østfoldhelsa for 2010 viste følgende resultat:
Økonomi
460.2 Folkehelse
		
		
Sum utgifter
Sum inntekter
Netto utgifter

Vedtatt
budsjett
2010
8,6
0,5
8,1

Regulert Regnskap
budsjett
2010
2010
10,0
11,4
0,5
2,3
9,5
9,1

Avvik
2010
-1,4
-1,8
0,4

I partnerskapsavtalen med kommunene om Østfoldhelsa har Østfold fylkeskommune blant annet forpliktet seg til å bemanne et sekretariat og besørge medfinansiering av folkehelsearbeidet.
Fylkeskommunens folkehelseseksjon hadde i 2010 utgifter på 11,4 millioner
kroner. Mindreforbruket skyldes mindre utgifter på lønn, og mindre overføringer til kommunene enn budsjettert. Inntekter på 2,3 millioner kroner forklares i
hovedsak med støtte til forvaltning av statlige støtteordninger og andre samarbeidsprosjekter.
Østfoldhelsas delmål:
1. Fremme en helhetstenkning der forebyggende og helsefremmende strategier
og aktiviteter er med i all planlegging

Kommunene har ansvar for å mobilisere
befolkningen i folkehelsearbeidet. Her
har Sarpsborg kommune engasjert innbyggere til å delta på månedens tur i oktober. Dette er et populært lavterskeltiltak
i Sarpsborg som samler i snitt 60 turgåere hver måned året gjennom.

2. Skape grunnlag for samarbeid på tvers av sektorer og nivåer
3. Utvikle praktiske metoder i folkehelsearbeidet
4. Mobilisere nærmiljøene til innsats
5. Bygge opp kunnskap
6. Dokumentere effekten av innsatsen

4.4.1. Fremme en helhetstenkning der forebyggende og helsefremmende strategier og aktiviteter er med i all planlegging
• Folkehelse i plan ble driftet og sluttført med 6 kommuner som deltagere. Et
oppfølgingsprosjekt hvor fylkesmannen og fylkeskommunen skal bli flinkere
på å samordne sine planroller er deretter startet opp.
• Østfoldhelsa har tatt del i fylkeskommunens satsning på universell utforming
• Det har vært arbeidet aktivt for å sørge at kommunale planprogram og
planstrategier ivaretar partnerskapsavtalens intensjoner om et tydelig
folkehelsefokus.
• Arbeid med regional folkehelseplan ble påbegynt gjennom utarbeiding av et
planprogram.
• Østfold har representert det regionale nivået i arbeid med en nasjonal veileder
for fylkeskommunenes folkehelsearbeid, et hjelpemiddel for i oppfølgingen av
folkehelseloven for fylkeskommuner.
• Østfold fylkeskommune og Østfold Analyse har representert det
regionale nivået i utviklingen av en nasjonal mal for gjennomføring av
befolkningsundersøkelser.

49

• Det ble laget en mal, i samarbeid med KS og to andre fylker, til
høringsuttalelser til forslaget til ny folkehelselov og nasjonal helse- og
omsorgsplan som idébank for kommuner og fylkeskommuner. Malen fikk stor
gjennomslagskraft i uttalelser fra både kommuner og fylkeskommuner.
• Det er utarbeidet en sjekkliste for å ivareta folkehelse i
samfunnsplanleggingen, som i etterkant blir brukt som et av flere grunnlag for
et tilsvarende verktøy på nasjonalt nivå.
• Gjennom prosjektet Helsefremmende skoler deltar Kalnes, Borg, Mysen og
Malakoff og det arbeides blant annet med å implementere helsefremmende
tenkning i skolenes eget planverk.
Arve Negaard ved Høskolen i Østfold
underviser folkehelsekoordinatorer i organisasjon og ledelse på et av koordinatormøtene.

4.4.2. Videreutvikle grunnlaget for samarbeid på tvers av sektorer og
nivåer
• Det er gjennomført 4 koordinatormøter og 6 styremøter.
• Arbeidet med å møte alle regionrådene i Østfold for å sette folkehelsearbeid
på dagsorden ble sluttført.
• Med støtte av Helsedirektoratet er det igangsatt arbeid med en publikasjon
som skal vise hva ulike sektorer i en kommune og fylkeskommune kan gjøre i
praksis for å utjevne sosiale ulikheter i helse.
• Fylkeskommunen har nedsatt et samarbeidsforum som består av politiske
og administrative ledere. Den diskuterer hvordan fylkeskommunen skal bli
flinkere til å innarbeide folkehelseperspektiver i sin egen organisasjon. Tre
møter ble avviklet i 2010.
• Det er fremmet en rekke saker for opplærings-, kultur- og helsekomiteen i
som handler om det fylkeskommunale folkehelsearbeidet.
• Det er holdt møte med Hvaler kommune for å motivere til deltagelse i
Østfoldhelsa. Kommunen vil trolig slutte seg til i 2011.
• Forpliktelser knyttet til medlemsskapet i WHOs nettverk av Healthy Cities er
fulgt opp.
• Østfoldhelsas strategier er blant annet fulgt opp gjennom de tre
ressursgruppene for tobakk, skade- og ulykkesforebygging og ernæring og
fysisk aktivitet
• Møter med ungdomsskoler for å promotere FRI
• Det er foretatt besøk til utvalgte kommuner for å bidra med rådgivning i
folkehelsearbeidet.
• Det er gjennomført møte med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet for å
diskutere om HEPRO-modellen kan videreutvikles til en internasjonal modell
for helseovervåking, kompetanseoppbygging og ledelse sett i sammenheng.
• Østfoldhelsa har deltatt i PAESO-nettverket som arbeider for å få inaktive
eldre i mer fysisk aktivitet.
• Det er igangsatt arbeid med partnerskapsavtale mellom Kreftforeningen og
Østfold fylkeskommune med sikte på deltagelse i Østfoldhelsa.
• Det er gjennomført møter med Inspiria science senter med sikte på at
senteret skal ha et stort fokus på å bedre barn og unges livsstil. Arbeid med
samarbeidsavtale er påbegynt. Det er også tatt del i arbeidsgrupper som skal
utvikle innholdet i senteret.
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• Det er gjennomført møter med frivilligsentralene for å sikre deres medvirkning
i et danseprosjekt for ungdom, som blant annet skal ha som formål å øke
fysisk aktivitet, redusere kriminalitet, rus og styrke den psykiske helsen.
• Det er igangsatt en prosess med KS Østfold for ivareta deres fokus på og
medvirkning i folkehelsearbeidet.

4.4.3. Utvikle og utprøve praktiske metoder i folkehelsearbeidet
Prosjektene nedenfor omtales mer utfyllende andre steder i årsmeldingen:
• Prosjekt «Fiskesprell» skal øke inntaket av sjømat i barnhager og er igangsatt.
• Prosjekt Velg sunt på idrettsarenaen har utviklet et konsept for å sikre
sunnere mattilbud på idrettsarenaer. Det er gjennomført kurs og inngått
avtaler med leverandører.
• Frisklivsprosjektet er fulgt opp i samarbeid med Miljørettet helsevern i Indre
Østfold.
• Prosjekt Tobakkssluttekurs på skoler er gjennomført.
• Samarbeide med Østfold Idrettskrets om Aktiv på dagtid er fulgt opp.
• Det er samarbeidet med Grønn Hverdag og Østfold Kollektiv om Gåbussprosjektet
• Samarbeidsprosjekt med frivilligsentraler for å styrke deres fokus på utjevning
av sosiale ulikheter i helse er gjennomført.

Nesparken i Moss er et av byens fokusområder hvor de sammen med frivillige
krefter ønsker å skape en møteplass hvor
byens befolkning blant annet kan være
i mer fysisk aktivitet. Her blir området
brukt til en aktivitetsdag for barn.

• Prosjekt Flere freske folk, som blant annet arbeider for å få seniorer i mer
fysisk aktivitet og skal redusere skader og ulykker er initiert.
• Prosjekt «Østfold Rundt» ble gjennomført i samarbeid med Østfold-medier og
cirka 1800 østfoldinger deltok.
• Samarbeid med Miljørettet helsevern i Indre Østfold om å implementere større
fokus på utjevning av sosiale ulikheter i helse i deres tilsynsfunksjon med
barnehager.
• Det er startet opp et samarbeid med Science senter Østfold for å videreutvikle
Petter Puls-konseptet i Østfold, en satsning for å forebygge hjerte- og
karsykdommer.
• Det er startet opp samarbeid med Trygg Trafikk om trafikkopplæring overfor
innvandrergrupper.

4.4.4. Mobilisere nærmiljøene til innsats
• Frivillighetssentralene og andre frivillige organisasjoners rolle og deltagelse
i folkehelsearbeidet er fulgt opp. Frivilligsentralene er innstilt på å fylle en
funksjon i et større regionalt danseprosjekt så snart sekretariatet har sikret
finansiering.
• Det er arbeidet for å få befolkningen i Spydeberg og Hobøl til å følge opp
ungdomsundersøkelsen «Østfoldhelsa 2008», med sikte på å forebygge noen
av de utfordringene som ble avdekket (prosjekt Østfold-HEPRO).
• En rekke av partnerne har kjørt mobiliserende prosesser i forbindelse med
lokal planlegging. Det gjennomføres også en rekke ulike aktiviteter lokalt, som
har dette perspektivet innarbeidet.
• Gjennom forvaltning av tilskuddordning som skal stimulere til lavterskelstilbud
innenfor fysisk aktivitet, er en rekke frivillige krefter mobilisert til innsats.
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4.4.5. Bygge opp kunnskap
• Det er gjennomført en Østfold-konferanse i samarbeid med Fredrikstad
kommune, hvor et viktig formål var å bidra til at samhandlingsreformen gis et
folkehelseperspektiv.
• Østfoldhelsa har tatt del i arbeidet med psykisk helsekonferanse for barn og
unge i Kulåsparken.

www.ostfoldhelsa.no er en av Østfoldhelsas kommunikasjonskanaler.

• Det er tatt initiativ til at ungdomsundersøkelsen «Østfoldhelsa 2008»
skal gjentas i «Sunne Kommuner –WHOs norske nettverk». Det vil
sikre sammenlignbare tall for Østfold sitt vedkommende. Tidspunkt for
gjennomføring er foreløpig uklart, men nettverket har besluttet å arbeide for
realisering av prosjektet.
• Det ble gjennomført nasjonal plan- og folkehelsekonferanse i Sarpsborg om
Samhandlingsreformen med over 350 deltagere.
• Det ble gjennomført en nasjonal konferanse i Fredrikstad for ressursgrupper
og med et ekstra stort fokus på fysisk aktivitet med cirka 150 deltagere.
• Fylkeskulturkonferansen hadde fokus på folkehelse. Program ble sendt ut,
men konferansen ble utsatt til våren 2011 for å sikre større oppslutning.
• Ungdomsundersøkelsen «Østfoldhelsa 2008» er presentert på møter og
konferanser.
• Det er forberedt et dagsseminar overfor helsepersonell for å motvirke røyking
blant gravide. Den ble utsatt til 2011 på grunn av influensa-pandemien.
• Det er søkt EU-kommisjonen om støtte til prosjekt HEPROGRESS som ble
innvilget i desember 2010. Her har Høgskolen i Østfold forpliktet seg til å
videreutvikle sitt folkehelsearbeid. Finanseringen gjør det mulig å gjennomføre
en befolkningsundersøkelse om folkehelse hvor cirka 20.000 østfoldinger vil
bli spurt i 2011.
• Østfoldhelsa holder en rekke innlegg på møter, fagdager og konferanser
hvor hensikten er å bygge kompetanse og forståelse for folkehelsearbeid i
partnerskapet.
• Det er igangsatt et samarbeid med Halden kommune hvor de skal dra på en
studietur i 2011 for å styrke deres folkehelsekompetanse.
• Sammen med Høgskolen i Østfold er det startet opp en analyse som skal
identifisere gode modeller som kan løftes fram som policyanbefalinger i
organiseringen av folkehelsearbeidet regionalt og lokalt.

4.4.6. Dokumentere effekten av innsatsen.
• Østfoldhelsa, og interesserte kommuner, har blitt evaluert.
• Arbeidet med å oppgardere www.heprocom.net er påbegynt.
• www.ostfoldhelsa.no er oppgradert.
• Det er utarbeidet ulike former for informasjonsmateriell.
• Det samarbeides med masterstudenter for å evaluere utvalgte deler av
Østfoldhelsas virksomhet.
• Høgskolen i Østfold har gjennom HEPROGRESS forpliktet seg til å evaluere
deler av prosjektet.
• Det er søkt om støtte til evaluering av to prosjektet i Oslofjordfondet, blant
annet i samarbeid med Høgskolen i Østfold og Stiftelsen Østfoldforskning.
Begge ble avslått. I 2011 vil det bli gjort nye forsøk ved at minst en av
søknadene forbedres.
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5.Kommunalt
folkehelsearbeid
Prosjektet «Klar – ferdig – gå!», som drives av Grønn Hverdag, markeres med frukt og grønt til de minste.
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Kommunene har til sammen meldt inn 227 tiltak for
2010. Noen av disse relaterer seg til det samme prosjektet som kjøres flere steder, eksempelvis Aktiv på
dagtid. De kommunale aktivitetene gjengir ikke nødvendigvis helheten i det lokale arbeidet, men er i flere
kommuner bare noen utvalgte eksempler. Nedenfor
følger en oversikt fra de kommunene som har levert
rapporter:
Aremark kommune
1. Internasjonal kvinnegruppe –
Skape møteplasser/felleskap/integrering
2. V
 erdens dagen for Psykisk helse
3. Arbeidstrening – samarbeid med NAV
4. Håndarbeidscafè
5. B
 ygdecafè- Trivsel for beboere
i omsorgsboliger og sykehjem.
6. V
 isegruppe - Skape sosial trivsel
og fremme god psykisk helse.
7. Barn ut i naturen – Samarbeidsprosjekt
med lokal Jeger og fiske forening
8. F
 å naturen inn i stua - Bidra til at
eldre får naturopplevelser
9. Konserter som trivselstiltak - Bidra til sosialt
fellesskap.
10. Førstehjelpskurs for trenere i idrettsklubbene

Frivilligsentralen i Aremark skaper trivsel for eldre i omsorgsboliger og sykehjem. Denne aftenen hadde fokus på «naturen
inn i stua», med kåserier og fotografier av naturen i Aremark.
Visegruppa 1798 bidro med sang/allsang.
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Askim kommune
1. Sluttstilling av arbeidet med
lavo-dekning til skolenes utearealer
2. Gjennomført frivilligbørs - storsamling på
kulturhuset for alle lag foreninger, næringsliv og
kommune for inngåelse av avtaler
3. Videreføring av tilrettelegging for gruveguiding,
fysisk aktivitet og opplevelser knyttet til
Romsåsen i samarbeid med kultur og
næringslivet
4. Oppfølging av partnerskapsavtale for samarbeid
om friluftslivstilretteleggingen
5. «Fisk med oss» i regi av Askim og omegn
JFF hvor alle 6. klassene deltar
6. Gjenbruksstasjon opprettet i samarbeid Askim
kommune
7. «Aktiv på dagtid»
8. Vannflasker til alle barneskoler/barnehager
9. Arbeidet med å innstallere vannkjølere på
skolene tilknyttet fast vannett videreføres til alle
er etablert
10. S
 unn skolemat i kantinen på Løken
ungdomsskole
11. Grønn kantine» for kommunens aldersheim
12. D
 elta på fellesprosjektene i Østfoldhelsa og nye
satsningsområder, bl.a ressurgruppe ernæring
og fysisk aktivitet, spørreundersøkelsen om
helsetilstand, arbeidsgrupper i forbindelse med
fylkesplanen for folkehelse med mer

Aktiv på dagtid er et av folkehelseprosjektene som Askim
kommune deltar på. Foto: Trine Bakke Eidissen

Eidsberg kommune
1. Fokus på kosthold og fysisk aktivitet for voksne
med dagtilbud

18. Videreføre tverretatlig gruppe for barns uterom
19. «Summer Chill» – ferieprosjekt for barn
20. Kommunedelplan Fredrikstad byområde

2. Friskliv Indre Østfold

21. Konferanse Samhandlingsreformen

3. Verdensdagen for Psykisk helse

22. Cannabisavvenningskurs for ungdom under 18 år

4. Folkesti – Høytorp fort

23. Levekårsdata og helsedata på sonenivå

5. Frukt og grønt på ungdomsskoler

24. S
 pre informasjon gjennom presse, internett,
møter og konferanser, samt innen org.leddene

6. Motbakkeløpet
7. Språkstimulering – Biblioteket
8. Jentegruppe på ungdomsskolen
9. Fireårskontroll med fokus på språk
10. Dialogmøter med lag og foreninger

25. Innspill til fylkesplan, kommunale
handlingsplaner og budsjetter.
26. S
 amarbeide om fellesprosjekter og tiltak,
nettverksmøter, fagturer og konferanser,
rapportering og innspill til fylkeskommunen m.v.

11. Åpen barnehage – med fokus på integrering
12. «Snakke norsk gruppe»
13. Barnefattigdomsmidler
Fredrikstad kommune
1. «Gå til skolen»-aksjonen
2. Smart til Jobben
3. Minitrimkurs for ansatte
4. «Dytt»/skrittelleraksjon
5. Turområde Elingaard
6. Arbeidet med etablering av turstier videreføres.
7. Ivareta klubbeide anlegg og åpne for mer allmenn
bruk i lokalmiljøene
8. Arbeid rettet mot å få mer aktivitet og sunnere
kosthold i SFO

Fredrikstad kommune har arbeidet mye med
tilrettelegging av turstier, her ved Elingaard på
Onsøy.

9. Aktiv på dagtid
10. Gi uttalelser i forhold til aktuelle plansaker mht.
barn og unges sikkerhet, mulighet for fysisk
aktivitet, medvirkning mv.
11. Rutinemessig sikkerhetssjekk av lekeplasser og
lekeplassutstyr etter fastlagt program

Halden kommune
1. Ungdomshuset Domino - serverer frukt til alle
2. Ungdomshuset - Økt fysisk aktivitet

12. Brannforebyggende arbeid
13. Gjennomføring av kurs innen brannforebygging,
hjelpskurs, brannvernlederkurs og
varmearbeiderkurs
14. Uttale seg i byggesaker for å forebygge brann
på et tidlig stadium i prosjekteringsfasen
15. Det legges til rette for økt fokus på
helsefremmende tiltak i lokalsamfunn
16. Planlegge og utforme gode utearealer og
næranlegg
17. Forebygge mobbing; Dan Olweus, Zero, Steg for
steg

Halden Frivilligsentral er en viktig samarbeidspartner for Halden kommune i folkehelsearbeidet. Her arrangerer de dans
og bevegelse for barn og unge i Halden, et prosjekt støttet
av Østfoldhelsa.
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3. Åpen idrettshall for uorganisert ungdom
4. P
 lanlagte tiltak i form av rideturer, golf, minigolf,
overnattingsturer/ kanopadling etc. for
ungdomshusets medlemmer.
5. Gratis frukt til alle i ungdomsskolen
6. Fysisk aktivitet 1 time hver dag for 4-8. trinn
7. «Foreldreskolen», et tilbud til foresatte på 1.trinn
8. Informasjon og kunnskapsutveksling
9. Eldretrim i regi av virksomhet rehab og aktivitet
10. Strøsingelbokser
11. Halden kommune har hatt- og har stor satsing
på utbygging av gang og sykkelstier
12. «Natteravnene»

Hobøl kommune
1. Verdensdagen for Psykisk helse
2. Årlig tur for 10.klasse til Besseggen
3. Knapstafetten
4. Natteravn
5. Samling for funksjonshemmede m ledsagere.
6. Åpent hus
7. Rydding av dyregrav på Knapstad
8. Lagd parkeringsplass til Gaupesteinsmarka. Ved
inngangen til flotte turstier.
9. Utplassering av flere benker ved stiene i
Gaupesteinmarka

13. Maurtua åpen barnehage i regi av
familiesenteret

Marker kommune
1. «Grensepulsen»

14. Ressursteam barn og unge i skolen

2. Utstyr til trenings/styrkerom

15. Enhet Kultur bygger ny skatepark på 400 kvm
med tilstøtende Bowlsbane sentralt byen

3. Forebygge hjemmeulykker

16. Årlig Spill & Grill-festival

Moss kommune
1. Håndbok for eldre og trygdede i Moss

17. Mat fra mange land»
18. «Juleverksted»
19. «Håndarbeid- og strikkekafe»
20. «Helt halv tolv» og
21. «Visegruppa 1881»
22. Seminar om samspill mellom frivillige og
offentlig sektor
23. Dialogmøte: «Integrering gjennom arbeid»

2. Aktiv på Dagtid for aldersgruppen 18-67 som
mottar trygd eller er sykmeldt
3. Fysisk aktivitet i skolen, trivselsleder
4. Livredding – opplæring av skoleelever
5. Gå til skolen-prosjekter
6. Medvirkning i planprosesser. Bydelsmøter.
7. Samarbeidsforum for frivillige organisasjoner
8. Frivillighetspolitikk

Moss kommune
arbeider for å få barn
i mer fysisk aktivitet.

Halden kommune er kjent for nært samarbeid med frivilligheten, ikke minst gjennom Allsang på grensen. Her har Frivilligsentralen i Moss tatt med seg en gruppe på sangarrangementet.
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Sykkelkurs i Moss kommune for å forebygge ulykker.

Rakkestad kommune
1. «Aktiv på dagtid»

Rygge kommune
1. Aktiv på dagtid

2. Friskliv i Indre Østfold

2. Støttegruppe for barn av psykisk syke

3. Vedlikehold og utvikling av tur-stier i nærmiljøet

3. Informasjonsmøter om kosthold og helse

4. Tiltak mot overvekt for barn/unge

4. Støttetiltak i Åpen barnehage

5. Hjertetrim for eldre

5. Barn i likevekt

6. Samlivskurs

6. Trafikksikkerhetsplan

7. Åpen barnehage målgruppe innvandrere

7. Frivilligsentral

8. Prosjekt: mat, hygiene og sosialt samvær –
ungdomsskoleelever

8. Dansekurs – Jazzdanz og Hip hop for barn og
ungdom

9. Seniordans

9. Kulturkalenderen - Kultur gir helse

10. Drop-out i videregående skoler
11. Brannsikkering
12. Natteravn
13. Forebygge barneulykker
14. Prosjekt « Vold i nære relasjoner»
15. Forebygge fallulykker blant eldre
16. Trafikalt grunnkurs – Innvandrerungdom i
alderen 16 -25 år
17. Trafikkinformasjon og ulykkesforebygging
18. Frivillighetssentral
19. Frivillighetstiltak i regi av lions
20. Flere Friske Folk
21. Lundborgtrimmen

Med støtte av Østfoldhelsa arrangerer Rakkestad kommune
Trafikalt grunnkurs – Innvandrerungdom i alderen 16 -25 år.
Prosjektet er et samarbeid med Trygg Trafikk, Statens Vegvesen og Østfoldhelsa. Her øves det på livreddende førstehjelp
med kunstig åndedrett, hjertekompresjon og stabilt sideleie.

Rygge kommune har stort fokus på kultur gir helse-tiltak og
produserer en kalender som viser når tiltakene går av stabelen.
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Rømskog kommune
1. Gratis frukt til barn i barnehagen og barneskolen

Sarpsborg kommune
1. Markering av Verdens tobakksfrie dag

2. Gratis turorienteringskart.

2. Sunn mat på Friluftslivetsdag

3. S
 timulere bruk av blå merket løyper i skogen –
gå eller sykle

3. Aktiv på dagtid

4. Frisklivsprosjektet i Indre Østfold
5. Forlengelse av gang- og sykkelvei

4. SMART til Jobben – gå/syklekjøre kollektivt til
jobben

6. Grillplass for SFO og barnehage

5. Ulike tiltak i hht. Kommunedelplan for fysisk
aktivitet

7. Veibelysning

6. Markering av Verdensdagen psykisk helse

8. Motorsportbane

7. SANSOM

9. Musikk – og kulturskolen

8. Prosjektet «Føre var» ved legevakta

10. Fritidsklubb for barn og unge

9. Balanse- og styrketrening for hjemmeboende
eldre med risiko for fall

11. Småbarnscafé

10. R
 ullering av trafikksikkerhetsplan for Sarpsborg
2009 – 2012
11. S
 trøsand prosjektet for hjemmeboende eldre –
Fallforebyggende tiltak
12. Gå til skolen - kampanjer på barneskoler
13. S
 tavganggruppe og trimgruppe til hjemme
boende eldre
14. Aktiv skolevei ved flere barneskoler
15. U
 like fysiske trafikksikkerhetstiltak i hht
gjeldende trafikksikkerhetsplan
16. U
 like tiltak for å fremme punktavhold (Av og til
prosjektet)
17. A
 nsvarlig vertskap – Rusforebyggende tiltak i
samarbeid med politiet og skjenkenæringen
18. SLT-tiltak
19. Månedens tur
20. Senioruka

Folkehelsearbeidet i Rømskog får barn i aktivitet gjennom
orientering.

21. Friluftslivets uke
22. Flerkulturell mødregruppe
23. Flerkulturelt mannskor
24. Prosjektet Nærmiljøhuset

Råde kommune
1. Kostholdsprosjekt for eldre med begynnende
demensproblematikk

25. N
 ærmiljøprosjektet Østre bydel i samarbeid
med Sannesundsveien skole, kultursentret og
innbyggere i bydelen

2. Matombringing, utkjøring av frivillige

26. K
 urs for lærere, SFO-ansatte og
barnehageansatte i kystnært friluftsliv

3. Seniordans
4. Sandstrøing
5. Familiens hus
6. Diverse aktiviteter i Flerbrukshallen
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27. U
 like tiltak i regi av Frivillighetssentralen i
sentrum og i Skjeberg
28. F
 olkehelse i plan- tiltak Levekårskartlegging på
sonenivå

Trøgstad kommune
1. Prosjekt «Kom inn» – bakgrunn for et tverretatlig
engasjement var en rekke tragiske hendelser
blant ungdommer i Trøgstad over flere år
2. Prosjektet «Fritidslommer i skogen. Mestring for
alle!
3. Diverse tiltak som går fra år til år som har et
folkehelseperspektiv

Våler kommune
1. Dugnad islegging. Barna går på skøyter fra tidlig
barnehagealder.
2. Tidlig og aktivt bruk av skogen og fra tidlig
barnehagealder. Tilrettelagt skogslekeplass
3. Uteskole i småskolen. 1 times fysisk aktivitet hver
dag
4. Årlig skolefrokost med Svinndal helselag med
vektlegging av godt kosthold
Allidrettsdag og sykkeltur i Kalnesområdet var to av tiltakene
under Friluftslivets uke i Sarpsborg.

Spydeberg kommune
1. Opprettelse av elevkantine på ungdomsskolen
med sunn mat
2. Endring av kiosktilbudet på den kommunale
ungdomsklubben
3. Oppstart av fast konferansedag for ungdom
med psykisk sykepleier på Vollene kultur – og
miljøgård
4. Miljødag-turmasj for familier i regi av Vollene
kultur – og miljøgård

5. Deltakelse i folkehelsas Petter Puls
6. Trøsken IL`s skikarusell
7. Våk skole følger også opp lovpålagt fysisk
aktivitet for 5. og 6. trinn
8. Helsestasjon / skolehelsetjeneste:Tidlig
intervensjon for å oppdage og følge opp mødre
med depresjon Mestringsgrupper for barn som
har foreldre med enten rusproblemer eller
psykiske problemer.
9. 5000 refleksvester til gratis utdeling til alle
innbyggere i kommunen.
10. Informasjonskampanjer / refleksvester for
asylsøkere bosatt i transittmottak (Kasper og
Nordbybråthen)

5. Vinteraktivitetsdag for personer med
bistandsbehov i regi av Vollene kultur – og
miljøgård

11. « Turgruppe» for beboere på Helse- og
sosialsenteret / sykehjemmet.

6. Oppstart av planarbeid med universell utformet
tursti i sentrum

13. «Strøsand»

7. Brannforebyggende kurs for borettslag og private
8. ATV – kurs ungdom
9. Førstehjelpskurs for ansatte på Vollene kultur –
og miljøgård

12. «Våler seniordans».
14. F
 ornuftig bruk av beskyttelsesutstyr (skøyter,
sykkel, skateboard osv.)
15. B
 ygdekvinnelagets Leksekafè. Årlig
mobbeundersøkelse

10. Sandstrøaksjon

16. T
 rygg oppvekst for 7.klasse / samarbeid med
helsesøster i alle skoler

11. Montering av håndtak i gang, soverom og
våtrom for eldre

17. Z
 ippys venner for 1. og 2.klasse / samarbeid
med helsesøster

12. Utbygging av universell utformet
«mekkeverksted» for ungdommer og personer i
rehabilitering

18. Zero – nulltoleranse mot mobbing
19. F
 oreldrerådet arrangerer aktivitetskvelder med
spill og dans
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20. Leksehjelp for småskolen
21. «Husmannsplassprosjektet». Rydding og
vedlikehold av husmannsplasser (ca 50).
21. « Svinndaliaden»: Årlig samling med korpsmusikk
og idrettsaktiviteter
22. Årlig førjulsfest for pensjonister og trygdede.
23. Åpent Hus i regi av FAU for elever fra 1.-4. trinn

Skiptvet kommune
1. Bygget tre gang og sykkelstier
2. Plan for fysisk aktivitet er vedtatt
3. Vestgård skole –prosjekt mat brukes til å styrke
elevenes motivasjon og lærelyst
4. Miljøprosjekt blant ansatte - FYSAK

24. Sangsamlinger for skolens elever etter oppsatt
plan.
25. Lokalhistoriske temaer for alle klassene på
våren.
26. Lokale rockeband samlet til felles konsert på
Våk i juni 2010
27. Universell utforming - kommunalt prosjekt
med opplæring / kompetanseheving av
ansatte i helse, plan og byggesaksbehandler
og kommuneplanlegger,samt kartlegging av
kommunale bygg.
28. Våler / Svinndal Frivilligsentral :
a. Kafe mand., tirsd. og onsd.,
b. Middag hver tirsdag
c. Leksekafe
d. Strikkekafe
e. Bingo
29. Matkultur
30. Datakurs
31. Førstehjelpskurs
32. Utgir nærmiljøavis for Våk, Svinndal og
Kirkebygden, formidling av arrangementer,
turkart med mer.
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Skiptvet kommune har hatt fokus på friluftsliv i sitt folkehelsearbeid. Roy Sletner (bildet) har vært sentral i både stirydding
og opparbeiding av lavvo som blir flittig brukt av innbyggerne.

6.FRIVILLIG ARBEID FOR
FYSISK AKTIVITET
Frivillige organisasjoner har fått nærmere 500.000 kroner i støtte til lavterskelsaktiviteter som bidrar til fysisk aktivitet for befolkningen. Tilskuddsordningen skal
initiere eller videreutvikle samarbeid om lavterskelaktiviteter i regi av frivillige organisasjoner i lokalmiljøet.
Midlene skal fordeles til aktivitetstiltak som retter seg mot målgrupper som faller utenfor eksisterende aktivitetstilbud. Ett av målene et at dette skal bidra til å
utjevne sosiale helseforskjeller. Østfold fylkeskommune forvalter ordningen på
vegne av Helsedirektoratet.

Midlene for 2010 ble fordelt på følgende måte:
Nr
Søker
		
1
Fredrikstad frikirken speidergruppe
2
Norsk revmatikerforbund, Rakkestad
3
Fredrikstad Idrettsråd
4
NaaF, Østfold
Barnas stasjon – en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad
5
6
Rolvsøy Idrettsforening
7
Østfold Idrettskrets
8
I.L Kråkene
9
Olsen og Wilhelmsen
10
Stjernen Ishockey
11
Askim IF Trim
12
Cardio Club Fredrikstad
13
Miljørettet helsevern i Indre Østfold
14
Grønn hverdag
15
LHL Fredrikstad
16
LHL Askim
17
Tune IL
18
Forening for Kroniske Smertepasienter
19
Norsk Revmatikerforb.
20
Støtteforening for funksjonshemmede
21
Grålum Seniordans
22
Norsk revmatikerforbund, Askim
Sum

Tildelt
beløp
5.000
5.000
25.000
15.000
34.000
15.000
240.000
20.000
8.000
20.000
5.000
5.000
20.000
5.000
5.000
5.000
20.000
5.000
5.000
3.000
5.000
3000
483.000
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7.PARTNERSKAPSKONTAKTER

Kommune
Folkehelsekoordinator
		
		
		
		
Aremark
Steinar Kløverød
Askim
Lars Tore Martinsen
Eidsberg
Lene Dyrkorn
Fredrikstad
Bent Olav Olsen
Halden
Karin Oraug
Hobøl
Anne-Lise Ringerike
Marker
Bjørg Olsson
Moss
May Mollan
Rakkestad
Gunvor Halstvedt
Rygge
Trude Larsen Vold
Rømskog
Bjørg Tornby Nilsen
Råde
Sonja Rønneberg
Sarpsborg
Marit Pedersen
Skiptvet
Camilla Ekeli
Spydeberg
Sigmund Lereim
Trøgstad
Barbro Kvaal
Våler
Eline Uthus
Frivilligsentralene
Hanne Kristensen Aarebrot
Fylkesmannen
i Østfold
Solveig Hagelskjær
Høyskolen i Østfold
Bengt Morten Wenstøb
Kreftforeningen
Marianne van der Wel
Nasjonalforeningen
for folkehelse
Solveig Mo Helgesen
Sykehuset
i Østfold
Inngunn Olsen
Østfold Idrettskrets
Toril A. Johansen
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Prosentandel
i 2010 satt av
til jobben som
folkehelsekoordinator
0%
50%
50%
100%
100%
8%
5%
80%
0%
20%
5%
0%
100%
20%
50%
0%
25%
0%
55%
0%
100%
0%
0%
100%

Hvilke andre stillinger i
organisasjonen ivaretar
folkehelsekoordinator

Kommunalsjef
Rådgiver
Idrettskoordinator

Leder av familiesenteret
Virksomhetsleder familie og helse
Rådgiver
Leder av familiesentret
Kultursjef
Helse- og omsorgssjef
Rådgiver helse
Kultursjef
Prosjektkordinator
Kommunelege
Virksomhetsleder helse
Leder av Frivilligsentralene
Rådgiver
Høgskolelektor
Rådgiver forebyggende
Fylkessekretær
Seksjonsleder
Organisasjonssjef
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