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Arbeid for å fremme folkehelse er et 
prioritert område for denne regjeringen

Soria Moria-erklæringen: 

• Styrke arbeidet med forebygging i vid 
forstand 

• Satse sterkere på 
sykdomsforebyggende arbeid

• Redusere sosiale ulikheter i helse -
følge opp mål og strategier i 
folkehelsepolitikken
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Overordnede mål for 
folkehelsepolitikken

• Flere leveår med god helse 
i befolkningen som helhet

• Reduserte helseforskjeller mellom 
etniske grupper, sosiale lag og 
mellom kvinner og menn
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Helseutfordringer 

• Velferds- og livsstilssykdommer
– For lite fysisk aktivitet
– Et kosthold med for mye sukker 

og fett – for lite frukt og grønt
– Tobakksbruk
– Rusmiddelmisbruk

• Psykiske problemer og lidelser

• Sosiale ulikheter i helse
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Sosial ulikhet i helse

• Det er dokumentert betydelige sosiale 
ulikheter i helse i Norge - gjelder alle 
aldersgrupper og begge kjønn

• Mye tyder på at de sosiale ulikhetene i helse 
er i ferd med å øke

• Helsen i den norske befolkningen blir stadig 
bedre – men bedringen er størst blant de 
med høyest utdanning og inntekt

• Sosiale ulikheter i helse berører ikke bare de 
fattigste – det er en ”gradientutfordring”

• Sterk sosial gradient i helseatferd
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Andel dagligrøykere fordelt på utdanning, 
25-74 år, 1976-2005
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Folkehelsearbeid

• Folkehelsearbeid er en betegnelse for 
samfunnets samlede innsats for å styrke 
faktorer som virker positivt på folkehelsen og 
svekke faktorer som medfører helserisiko

• Arbeid for å fremme folkehelse omfatter 
innsats både innenfor helsesektoren – i 
helsetjenestene, og i andre samfunnssektorer 
for å skape gode oppvekst- og levekår som 
grunnlag for god helse i alle grupper i 
befolkningen   
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Ja takk, begge deler!

• Befolkningsstrategier – innsats rettet mot 
samfunnsforhold og miljøfaktorer som 
kommer hele befolkningen til nytte
– Gode oppvektsvilkår
– Gang- og sykkelveger
– Matvarepriser, frukt og grønt i skolen

– Helsestasjons- og skolehelsetjeneste

• Risikostrategier – målrettet innsats mot 
grupper med helserisiko 
– Inntekstssikring
– Målrettede livsstilstiltak og helsetjenester
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Svakheter ved folkehelsearbeidet

• Ad-hoc- og prosjektbasert
• Tilfeldig
• Svak politisk og administrativ forankring
• I liten grad en del av ordinære plan- og 

beslutningsprosesser 
• Svært avhengig av ildsjeler
• Avhengig av prosjektmidler
• Sårbart  
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Partnerskap for folkehelse – videre 
arbeid
• Forslag til budsjett 2007 vil gi rom for å inkludere 

alle fylker i partnerskapsordningen 

• Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør og 
planmyndighet utfordres fortsatt i pådriver- og 
lederrollen 

• Fylkesmannsembetet som formidler av statlig 
politikk og nasjonale satsinger – har en viktig rolle 
i å bidra med helsefaglig kunnskap, verktøy og 
metoder i det regionale og lokale arbeidet

• Desentralisering og samordning av tilskuddsmidler 
til lokale tiltak – forenkling og mer effektiv bruk 
av offentlige midler

• Nødvendig med samarbeid om videreutviklingen 
av partnerskap som arbeidsform
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Hvorfor fokus på planlegging og 
plansystemet?

• Løpet mot framtiden 
• Beslutninger som har betydning for 

befolkningens helse tas ofte utenfor 
helsesektoren

• Folkehelse krever sektorovergripende innsats 
Plan- og bygningsloven: verktøyet for 
sektorovergripende planlegging

• Plansystemet: arenaen for forankring, 
prioriteringer og samordning

• Helsesektoren har viktig kunnskap – denne 
kunnskapen må bringes inn i plan- og 
beslutningsprosesser
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Noen eksempler på

• muligheter
• tilbud
• tjenester

• som har til felles at viktige hensyn og behov 
må ivaretas i det kommunale planhierarkiet –
og med kopling til økonomiplanen 
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• Mangfold av byrom
• God tilgjengelighet
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Handlingsplanen for fysisk aktivitet
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Aktivitetsfremmende bo- og nærmiljøer
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Et stimulerende utemiljø 
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Barnehager – og mål om full 
barnehagedekning

§ 8 i forskrift om
miljørettet helsevern i
barnehager og skoler mv
• Ved valg av beliggenhet 

for ny virksomhet skal 
det tas hensyn til 
trafikkforhold, 
luftforurensning, støy, 
klimaforhold og 
risikofaktorer i miljøet, 
samt områdets 
utforming og topografi

• Hvordan kan 
kommunene ivareta 
kravene i forskriften? 
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Aktivitetsfremmende skoler 

• Lokalisering

• Infrastruktur

• Tilgang til 
naturområder

• Utforming av 
skolegård
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Planlegging må til for å møte 
framtidens pleie- og omsorgsbehov 
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Utjamning av sosiale helseforskjeller -
sjekkliste

• Er effekten av tiltaket avhengig av utdanning 
eller inntekt til de som er i målgruppen?

• Vil alle i målgruppa – uavhengig av inntekt, 
utdanning og yrke – kunne benytte seg av 
tiltaket? 

• Er prosjektet eller tiltaket som skal 
iverksettes like tilgjengelig for alle? 

• Finnes det kunnskap om fordelingseffekter 
som kan knyttes til tiltaket som skal 
iverksettes? 

• Bør tiltaket eller planen som skal iverksettes 
rettes mot hele befolkningen eller utvalgte 
grupper? 
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Hva kan helsesektoren bidra med?
Jf. kommunehelsetjenesteloven § 1-4

• Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 
• Medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt 

av andre offentlige organer
• Informasjon om forhold som har betydning for 

helsen

• Medvirke til utviking av metoder og 
sektorovergripende verktøy

• Gjøre tilgjengelig statistikk på kommunenivå –
eks. kommunehelseprofilnettportalen

• Styrke egen plan- og prosesskompetanse 

-> Helse i plan-prosjektet
-> I fokus på denne konferansen
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Lykke til med konferansen 
og med det videre arbeid!

Takk for oppmerksomheten!
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