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Søknad om støtte til prosjekt "Inkluderende Østfold - bedre levekår for alle"
Demografiske endringer, livsstilssykdommer og sosiale ulikheter i helse er forklaringer til at man venter økt
press på helse- og velferdssystemer som kan utfordre samfunnets bærekraft. Det er nødvendig å ta
forebyggende og helsefremmende grep for å møte utfordringene. Det samfunnsøkonomiske potensialet er
stort. I tillegg målbærer folkehelsearbeid grunnleggende verdier i vårt samfunn som rettferdighet og solidaritet.
Dette er satt på dagsorden av nasjonale myndigheter gjennom Samhandlingsreformen, og bl.a. ny folkehelselov
som følger opp reformen. Utjevning av sosiale ulikheter i helse er en viktig del av dette arbeidet. Det er
utfordrende for kommuner og fylkeskommuner å få sentrale målsettinger implementert i et lokalt effektivt
arbeid. Prosjektet «Inkluderende Østfold – bedre levekår for alle» tar mål av seg til å vise til og dokumentere
effektive måter for å få realisert de sentrale politiske målsettingene.
Østfold er et fylke med store helseutfordringer. Sosiale ulikheter i helse er dokumentert både innad i fylket og
internt i kommunene. I tillegg kommer Østfold dårlig ut sammenlignet med andre fylker. At sosiale ulikheter i
helse vedvarer mellom fylker er et rettferdighetsproblem, på samme måte som når ulikheter mellom og innad i
land og kommuner er det.
Fylkeskommunen har nå fått en lovpålagt legitimitet til å ta et ansvar for det helhetlige regionale
folkehelsegrepet. Med erfaring fra et bredt folkehelsearbeid over lang tid, søker nå Østfold om å bli et
forsøksfylke ved at prosjektsøknaden «Inkluderende Østfold – bedre levekår for alle» imøtekommes.
Vår største folkehelseutfordring er å redusere sosiale ulikheter i helse. Imidlertid er dette vanskelig, i likhet med
å følge opp «helse i alt-prinsippet» og ivareta fylkeskommunens pådriver- og samordneransvar i
folkehelsearbeidet. I Østfold, som i landets øvrige fylker, mangler vi virkemidler, kompetanse og ressurser.
Det gjøres allerede en rekke initiativ lokalt og regionalt hvor det igangsettes konkrete tiltak for å utjevne
forskjellene. En utfordring er imidlertid at den kompetanse og kunnskap som bygges opp forblir i kommunene.
Erfaringene overføres ikke til andre kommuner og aggregeres heller ikke til regionalt og nasjonalt nivå.
I tillegg igangsettes en rekke tiltak der man ikke måler effekt eller gjør forsøk på å finne indikasjoner på hvorvidt
tiltaket gir effekt eller ikke. Innsats for å samle og systematisere kunnskap om det som nytter prioriteres heller
ikke i stor grad. Etter hva vi kan se mangler det helhetlige lokale og regionale tverrfaglige tilnærminger for
hvordan sosiale helseforskjeller kan reduseres.
De stortingsmeldingene som handler om sosiale ulikheter i helse er preget av statlig innsats, universelle
velferdsordninger og strukturelle grep. Det fokuseres i mindre grad på lokalsamfunnenes egen kraft. Sentrale
grep alene kan ha en risiko for passivitet på lavere nivåer. Trolig er det et uforløst potensial i å utnytte lokal
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kreativitet og erfaringsbasert kunnskap når man skal vurdere hva man kan gjøre i praksis for å redusere
helseforskjeller i kommuner og fylkeskommuner. Disse perspektivene er også tydelig fremhevet i Verdens
Helseorganisasjon sin strategi, «Health 2020».
På denne bakgrunn ser vi et behov for at det utvikles lokale og regionale modeller som imøtekommer
utfordringer som er skissert ovenfor. En slik strategi kan i neste omgang bidra til at nytt og gjeldende lovverk og
stortingsmeldinger blir implementert på en enda bedre måte også i andre deler av landet. Det er derfor
mobilisert viktige lokale og regionale partnere i Østfold som ønsker å samarbeide med nasjonale myndigheter
om å redusere sosiale ulikheter i helse.
På vegne av følgende partnere oversendes det således en søknad om støtte til prosjekt «Inkluderende Østfold
– bedre levekår for alle»: NAV Østfold, Fagforbundet i Østfold, LO Østfold, Moss kommune, Østfoldhelsa,
Home-Start Familiekontakten, Landsgruppen for helsesøstre i Østfold, Høgskolen i Østfold, Ungt
Entreprenørskap i Østfold, INSPIRIA science center, Østfold fylkeskommune og kommunene Sarpsborg og
Fredrikstad. Når det gjelder de tre siste er deltakelse avklart administrativt, og politisk behandling finner sted i
februar. Vedtak om deltakelse blir oversendt fortløpende. Flere kommuner vil bli involvert skulle søknaden
aksepteres.
Det søkes om 15 millioner kroner for hvert av årene 2014 – 2016, totalt 45 millioner kroner. På nåværende
tidspunkt har partnerne forpliktet seg til å stille egenandeler til rådighet som tilsvarer 60 millioner kroner. Det er
lagt betydelig vekt på at prosjektet skal dokumenteres, gjennom omfattende følgeforskning og evaluering. Til
dette arbeidet vil prosjektet også få bistand fra University College London og Institute of Health Equity som
ledes av professor Sir Michael Marmot. Dette miljøet regnes som et av de ledende i verden på arbeid for å
redusere sosiale ulikheter i helse.
Forskningsansvarlig institusjon vil være Høgskolen i Østfold. Det er inngått en intensjonsavtale med høgskolen,
der det fremkommer at de går inn med seks millioner kroner av egne midler, som sin andel i totalbeløpet på 60
millioner kroner. Totalt er det planlagt evaluering for 15 millioner kroner, men intensjonen er å øke denne
rammen ytterligere ved å søke mer støtte fra forskingsfond. Det er ført samtaler med Universitetet for miljø- og
biovitenskap og Høgskolen i Vestfold om et samarbeid, blant annet med sikte på å søke forskingsfond om
ytterligere midler til å evaluere prosjektet. De to organisasjonene har derfor sendt intensjonserklæringer hvor
de støtter prosjektet og tilkjennegir interesse for et fremtidig samarbeid.
Det har ikke vært hensiktsmessig å utarbeide en endelig prosjektbeskrivelse nå, og alle deler av prosjektet er
åpen for revidering. Prosjektet bygger på en hypotese om at innsats for å redusere sosiale ulikheter i helse bare
kan lykkes gjennom et godt samarbeid på tvers av nivåer, sektorer og fag. Vi inviterer derfor nasjonale
myndigheter til å være med på prosjektutformingen og legge premisser for innhold og gjennomføring for å sikre
størst mulig grad av overføringsverdi til resten av landet.
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FOU-prosjektet Inkluderende Østfold – bedre levekår for alle
Bakgrunn for - og sammendrag av prosjektet
Demografiske endringer, livsstilssykdommer og sosiale ulikheter i helse er med på å øke presset på helse- og
velferdssystemene i framtiden. Dette er utfordrende for samfunnets bærekraft. Det gjøres mange
lokale/regionale folkehelsetiltak i denne sammenheng. Vi ser tre utfordringer:
1. Arbeidet er ikke samordnet godt nok, hverken internt i kommuner/fylkeskommuner eller mellom viktige
folkehelseaktører i fylket.
2. Kompetanse og kunnskap som bygges opp forblir i kommunene/fylkeskommunene, og erfaringer
hverken overføres til andre kommuner eller aggregeres til nasjonalt nivå.
3. Det gjøres en rekke initiativ hvor man hverken forsøker å dokumentere virkninger eller finne
indikasjoner på om tiltaket gir effekt. Evalueringer mangler.
Sammenlignet med andre fylker i Norge har Østfold fylke stor sosial ulikhet i helse, og statlige krav om å
redusere slike forskjeller øker. Prosjektet bygger på to hypoteser:
1. For å lykkes, må virkemidler og strategier på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå sees bedre i
sammenheng.
2. Det finnes en kraft og kreativitet lokalt /regionalt - som bør utløses for at nasjonale målsettinger skal
nås.
Folkehelselovens omfattende forventninger oppleves som utfordrende å etterleve. Prinsippet om «helse i alt vi
gjør» er komplekst og fordrer god ledelse og hensiktsmessig organisering. Kommuner og fylkeskommuner over
hele landet har behov for mer hjelp. Prosjektet vil utvikle lokale modeller som illustrerer måter folkehelseloven
kan følges opp på i praksis. Prosjektet skal også vise potensialet i fylkeskommunens nye lovpålagte rolle som
regional samordner og pådriver i folkehelsearbeidet, og utvikle en forskningsbasert modell som viser hvordan
arbeid med sosiale ulikheter i helse kan organiseres regionalt. I tillegg skal prosjektet imøtekomme råd og
forventninger fra WHO, og arbeide for å følge opp deres nye europeiske strategi «Health 2020»1. Dette sees i
sammenheng med det Europeiske partnerskapet, ledet av University College London og WHO, der Østfold deltar
som eneste norske fylke. Intensjonen er å få frem en økt forståelse av hvilken innsats som må til for å kunne
utgjøre en forskjell lokalt og regionalt i arbeidet for å redusere sosiale helseforskjeller. Prosjektet skal
intensivere og sikre bedre kvalitet på innsatsen for å redusere sosiale ulikheter i helse i Østfold.
Prosjektet bygger på tre pilarer; lokal og regional innovasjon, kunnskapsutvikling (kompetanseoppbygging og
forskningsbasert evaluering av tiltak og modeller) og oppfølging av folkehelselovens intensjoner.

Målsettinger og deltagere
Prosjektets formål: Gjøre Østfoldsamfunnet mer bærekraftig ved å redusere sosiale ulikheter i helse

Prosjektets hovedmål (HM):
1. Videreutvikle eksisterende og utvikle nye tiltak og modeller for å redusere sosiale ulikheter i helse lokalt
og regionalt.
2. Vise hvordan folkehelseloven kan følges opp i praksis gjennom å videreutvikle roller og tjenester lokalt
og regionalt for å etterleve prinsippet om helse i alt vi gjør.
3. Dokumentere virkningsfulle tiltak og modeller og formidle overføringsverdi til andre.

1(8)

Prosjektets delmål (DM)
1. Mobilisere viktige lokale og regionale aktører til samordnet og intensivert innsats for å redusere sosiale
ulikheter i helse.
2. Bygge opp kompetanse blant partnerne om sosiale ulikheter i helse, og utvikle forståelse om
problematikken og viktige verdier også i andre deler av samfunnet.
3. Følge opp folkehelselovens tiltaksplikt på en måte som bidrar til å redusere sosiale ulikheter i helse.
4. Utvikle lokale og regionale modeller for å realisere intensjonene i folkehelseforskriften.
5. Utvikle kunnskap om hva som skal til for å lykkes med å redusere sosiale helseforskjeller lokalt og
regionalt i Østfold.
6. Utvikle kunnskap om hvordan aktører på ulike nivåer og i forskjellige roller kan og bør øve innflytelse for
å øke intensiteten og kvaliteten på arbeidet for å redusere sosiale helseforskjeller.
7. Vise hvordan internasjonale og nasjonale krav, råd, strategier, virkemidler og forventninger kan
operasjonaliseres og samordnes på regionalt og lokalt nivå.

Deltagere og forskningsansvarlig: Østfold fylkeskommune, Moss kommune, NAV Østfold,
Fagforbundet, Ungt Entreprenørskap, INSPIRIA science center, HOME-Start Familiekontakten, Landsgruppen av
helsesøstre i Østfold, Østfoldhelsa, LO Østfold og kommunene Sarpsborg og Fredrikstad (med forbehold om
politisk samtykke).
Det er inngått en egen intensjonsavtale med Høgskolen i Østfold om at de blir forskningsansvarlige og går inn
med en egenandel i prosjektet på 6 millioner kroner. De skal utarbeide et helhetlig evalueringskonsept for
prosjektet og sikre høy forskningsmessig kvalitet på arbeidet. Videre skal de bidra med kompetanseoppbygging
og arbeide for at prosjektresultatene formidles på hensiktsmessige måter.

Innsatsområder og delprosjekter
Prosjektet har fem innsatsområder som må sees i sammenheng, og innenfor hvert av områdene er det planlagt
delprosjekter som er nummerert. Det er synliggjort hvilke prosjektmål (HM og DM) hvert enkelt retter seg mot.

A. Helse i alt i fylkeskommunen og innsats for å redusere sosiale ulikheter i helse som en
del av den regionale utviklingsrollen.
Innsatsområdet skal vise hvordan fylkeskommunens virkemidler og ansvarsområder kan bidra til å redusere
sosiale ulikheter i helse og hvordan samordning av nasjonale virkemidler kan gi en ekstragevinst. I tillegg skal det
fremskaffes en økt forståelse om hvilke organisatoriske og ledelsesmessige utfordringer «helse i alt» reiser på
regionalt nivå og hvordan disse kan imøtekommes i praksis.
Fylkeskommunenes lovpålagte folkehelseansvar er tre år gammelt. Arbeidet er komplekst og fylker er kommet
ulikt i oppfølgingen. Deres ansvar for helse i alt skiller seg fra kommunenes, eksempelvis omfatter loven den
regionale utviklingsrollen. Pådriver og samordneransvaret for regionalt folkehelsearbeid innebærer at et
mangfold av aktører som har ulike interesser, verdier, kompetanse, m.v. skal mobiliseres. Lykkes man, ligger det
en potensiell stor kraft i strategien, og en god folkehelse er en indikator på vellykket regional utvikling.
Imidlertid har det vært forsket lite på rollen. Fylkeskommunen har oppgaver som tjenesteprodusent og
samfunnsutvikler. Når fylkeskommunen skal fylle en rolle som regional samfunnsutvikler innenfor folkehelse, så
er mye av gjennomføringsansvaret tillagt andre aktører. Det krever en sammenheng mellom fylkeskommunens
to former for virkemiddelbruk: 1. Direkte styringsvirkemidler gjennom eierrollen, forvalterrollen og
myndighetsutøverrollen. 2. Indirekte virkemiddelbruk i form av tilrettelegging av gode og velfungerende
partnerskap, nettverks- og planprosesser. Fylkeskommunene har dermed en helhetlig styringskompetanse og
har således et potensial i å skape en bedre balanse i samfunnsstyringen gjennom det regionale
folkehelsearbeidet.
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Delprosjekter:
1. Oppfølging av folkehelseloven og utvikling og gjennomføring av en intern fylkeskommunal
folkehelsestrategi med et spesielt fokus på å redusere sosiale ulikheter i helse. (Mål: Alle).
2. Gjennom en teoretisk og praktisk tilnærming utredes hvordan den regionale utviklingsrollen kan
videreutvikles for å redusere sosiale ulikheter i Østfold. (Mål: HM1- HM3, DM 1-4, DM7).
3. Byutviklingsprosjektet: Fylkeskommunen etablerer veilednings- og koordineringsfunksjoner for en
byutvikling i alle fylkets byer med sikte på utjamning av levekår og sosiale ulikheter i helse i bydeler med
særskilte utfordringer (eksempelvis analyser, kompetanseoppbygging, planarbeid, samordning av nasjonale
virkemidler og konkrete tiltak). (Mål: HM1, HM3, DM 1-4, DM7).
4. Utvikle og evaluere en modell for organisering og ledelse av et regionalt folkehelsearbeid med et spesielt
fokus på å utjamne sosiale ulikheter i helse. (Mål: Alle).

B. Oppfølging av folkehelselovverk i tre forsøkskommuner
Innsatsområdet skal vise hvordan kommuner operasjonaliser bestemmelsene i folkehelseloven, viktige særlover
og folkehelseforskriften med sikte på å redusere sosiale ulikheter i helse. Det skal synliggjøre hvordan de kan
samordne nasjonale og regionale virkemidler med sikte på å utløse en ekstragevinst. Innsatsområdet skal
gjennom ekstern evaluering fremskaffe mer forståelse om hvilke organisatoriske og ledelsesmessige utfordringer
«helse i alt» reiser og hvordan disse kan håndteres i praksis. Sektorovergripende verktøy skal prøves ut. Det skal
arbeides for å øke sosial kapital, skape lærende prosesser, stimulere til mer frivillig innsats, fremme lokal
identitet, stimulere til en helsefremmende alderdom og utvikle modeller tuftet på prinsippet om proporsjonal
universalitet2 i utvalgte geografiske områder. Tidlig innsats vil også bli prioritert.
I folkehelsearbeidet er offentlige tjenester og velferdssamfunnet én bærebjelke som kan og bør videreutvikles,
blant annet gjennom mobilisering av sivilsamfunnet. Når Østfold ved inngangen til det 21. århundret står
overfor en teknologisk utvikling, globalisering, urbanisering og demografiske endringer vi ennå ikke vet
konsekvensene av, innebærer det både utfordringer og muligheter. Samfunnet består for eksempel av mange
vitale seniorer som har avsluttet arbeidslivet. Samtidig har vi et kunnskapssamfunn som rommer mange
opplyste borgere. Begge disse gruppene kan være positive til å stille sine ressurser til disposisjon for fellesskapet
hvis forholdene legges til rette for det. Det fordrer nye arbeidsmåter og tilnærminger i politikkutformingen. Ikke
minst blir det viktig å enes om viktige verdier i arbeidet med å redusere sosiale ulikheter i helse, ikke bare mot
frivilligheten, men også for å kunne lykkes med å involvere næringslivet (inklusive media). Fremtidens
folkehelsearbeid handler med andre ord også om å supplere tradisjonell forvaltning med nettverksbaserte
tilnærminger og partnerskapsstrategier, der ressurser mobiliseres og nærmiljøer gjøres mer robuste.
Kombinasjonen av ulike tiltak og strategier (eksempelvis regulerende/autoritative, medvirkende/overtalende),
kombinert med at gode erfaringer spres, ser ut til å gi større effekt enn om de innføres hver for seg2.
Det handler ikke bare om samarbeid på tvers, men også om å ta nivåovergripende strategier i bruk til det beste
for lokalsamfunnene («whole of society approaches» og «whole of government approaches») 3,4. Et eksempel
der slike tilnærminger er viktig er i byplanlegging, som prosjektet vier mye oppmerksomhet. Økt
luftforurensning er eksempelvis blitt koblet til depriverte områder i flere land, deriblant i Norge5, og boligsosial
politikk og gode samferdselsløsninger er temaer prosjektet vil arbeide med og hvor alle nivåer bør involveres.
Deler av folkehelsearbeidet har vært for tilfeldig, sektorisert og sårbart. Det kreves systematisk og langsiktig
innsats for å få til en samfunnsutvikling som reduserer de sosiale ulikhetene i helse vi ser i Østfold. Den nye
folkehelseloven etablerer et nytt fundament i arbeidet for å styrke det systematiske folkehelsearbeidet.
Oppgavene som er lagt til lokalt og regionalt nivå er utfordrende og bredt sammensatt. Det er usikkerhet i
hvordan dette ansvaret skal og kan ivaretas på en god måte. Det er også utfordrende å sikre dette i forhold til
nødvendigheten av et samordnet arbeid på tvers av sektorer og nivåer. Arbeidet må fokusere på
bakenforliggende faktorer – årsaker til at sosial ulikhet i helse er tilstede og er økende. Folkehelseloven har en
overordnet karakter som må sees i sammenheng med særlovgivningen skal nasjonal politikk kunne realiseres.
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Delprosjekter:
1. Helse i alt i Fredrikstad. (Mål: Alle).
2. Oppfølging av prosjekt Inkluderende Østfold i Sarpsborg kommune. (Mål: Alle).
3. Helse i alt i Moss med konsentrert innsats i geografiske utvalgte deler. (Mål: Alle).
4. Benytte og videreutvikle sektorovergripende verktøy i de tre kommunene som sikrer samordning og
koordinering av folkehelsearbeidet lokalt. (Mål: HM1, HM3, DM2, DM4).

C. En god start i livet (0-19 år).
Innsatsområdet skal øke andelen som gjennomfører og består videregående skole gjennom helhetlig og
systematisk innsats både lokalt og regionalt. Som en del av strategien legges det også vekt på å stimulere til
sunne levevaner og helsefremmende og støttende miljøer.
Tidlig innsats er en viktig strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller, i og med at slike ulikheter etableres tidlig
i livet. Barn og unge er således en viktig målgruppe. Våre forutsetninger for å leve et sunt og friskt liv blir til en
viss grad avgjort av foreldrenes valg og muligheter. Studier viser at alt fra barn og unges tannhelse, fedme til
allmenn helsetilstand påvirkes av mor og fars sosioøkonomiske status6. For mange målgrupper er imidlertid
livssituasjonen av en slik karakter, at gode levevaner naturlig nok får mindre oppmerksomhet enn andre viktige
utfordringer i livet.
Studier har vist at utdanning er en inngangsport til bedre levekår7. Det bidrar til bedre økonomi, arbeidsforhold
og status og setter mennesker i stand til å ta helsefremmende valg. Utdanning påvirker helsen i større grad enn
inntekt. Det er betydelig flere elever som faller ut av videregående skole som har godt utdannede foreldre, som
skyldes det store antallet med høyere utdanning i Norge. Svake grunnskolekarakterer og lavt utdannede
foreldre er like fullt to faktorer som øker risikoen for frafall fra videregående skole, og elever som ikke
gjennomfører er et like stort problem for samfunnet som for den enkelte8. For sistnevnte blir tilknytningen til
arbeidslivet vanskeligere da kunnskap og høyere utdanning vektlegges stadig mer. Å øke gjennomføringsgraden
på videregående skole gir mulighet til å kvalifisere seg for arbeidsliv og videre utdanning. Det gir grunnlag for å
klare seg selv og er en forutsetning for å redusere sosiale helseforskjeller. Studier har vist at arbeidsledigheten
er høyest blant dem som ikke fullfører videregående skole, og helsa er best blant yrkesaktive9,10. Sosiale
ulikheter i helse handler i liten grad om genetikk. Andre samfunnsarenaer der barn og unge deltar kan derfor
kompensere for eventuelle uheldige forhold i familien. Det tilsier at samfunnet bør gjøre disse arenaene mest
mulig helsefremmende og vektlegge utvikling av gode oppvekstmiljøer.
Delprosjekter:
1. Utarbeide og følge opp en regional kompetanseplan, der fylkeskommunens opplæringsavdeling er
prosjektleder. (Mål: HM1-2, DM1-2, DM7).
2. Gjennomføre og evaluere Krafttak for læring: Helhetlig innsats for å redusere bortvalg fra videregående
skoler. (Mål: Alle).
3. Videreutvikle folkehelsearbeidet ved vitensenteret INSPIRIA. (HM1, HM3, DM 1-5, DM7)
4. Utvikle og igangsette en kommunal strategi for tidlig innsats i Fredrikstad. (Mål: HM1-3, , DM1-3, DM7)
5. Prosjekt «Grytidlig innsats» rettet mot unge sårbare kvinner og mødre. Et konsept for innsats og støtte før,
under og like etter svangerskapet, i samarbeid med blant annet fagforeninger, kommunehelsetjenesten og
Landsgruppen av helsesøstre i Østfold. (Det pågår også samtaler med Jordmorforbundet og
Jordmorforeningen i Østfold som viser interesse for å delta). (Mål: HM1-3, DM1-3, DM7).
6. Prosjekt «Helsefremmende barnehager». (Mål: HM1-3, DM1-3, DM7).
7. Utvikle modeller for helsefremmende grunnskoler i Fredrikstad, samt utarbeide og følge opp en helhetlig
strategi i samme kommune der Helsefremmende barnehager, helsefremmende grunnskoler og
helsefremmende videregående skoler sees i sammenheng. (Mål: HM1-3, DM1-3, DM7).
8. Det utvikles og videreutvikles prosjekter i ordinær drift og som skal stimulere til sunne levevaner og sosial
kapital blant barn og unge (prosjekt «Bevegelsesglede», «Helhetlig arbeid for å forebygge rus og å styrke
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psykisk helse i Sarpsborg», «Videreutvikling av kostholds- og tannhelseprosjektet «Tanntimen», «Ung
frivillighet» og «Videreutvikling av Home-Start Familiekontakter»). (Mål: HM1-3, DM1-3, DM7).

D. Innsats for inkludering i arbeidslivet og bedring av levekår.
Innsatsområdet skal med utgangspunkt i den norske modellen intensivere og samordne innsats for å forebygge
utstøting fra arbeidslivet, samt bedre levekår for utsatte grupper.
Det er store helseforskjeller mellom de som er innenfor og de som er utenfor arbeidslivet11,12. Dette skyldes
delvis at det foregår en helsemessig seleksjon, der syke støtes ut av arbeidsmarkedet og risikerer å forbli uten
arbeid. Samtidig ser vi at utstøtingen fra arbeid er sosialt skjevfordelt9,13.
Sammenligner man med yrkesaktive ser en at helsetilstanden er dårligere blant nesten alle grupper i arbeidsfør
alder som befinner seg utenfor arbeidsmarkedet12. Særlig er forekomst av psykiske plager høy blant ikke
yrkesaktive14,15. Blant grupper utenfor arbeidslivet ser man mønstre av en gradient, der de som aktivt søker
arbeid ser ut til å ha gradvis bedre helse enn de som går på attføring/rehabilitering. Dårligst ut kommer
sosialhjelpsmottagere. Jo lenger man står uten arbeid, desto dårligere ser helsetilstanden ut til å bli, og det blir
vanskeligere å komme seg inn i arbeidslivet igjen. En svak arbeidslivstilknytning og langvarig ekskludering fra
arbeidslivet er hovedårsaken til fattigdom (inklusive barnefattigdom), som i seg selv bidrar til større sykelighet.
Personer med lav inntekt og kort utdanning er overrepresentert blant langtidssykemeldte, yrkeshemmede og
mottakere av uførepensjon16. Et viktig tiltak for å redusere helseforskjellene vil være å forebygge utstøting og
arbeide for et mer inkluderende arbeidsliv. Også arbeidsmiljøbelastninger synes å være sosialt skjevfordelt.
I EU-rapporten  ”The  contribution  of  health  to  the  economy  in  the  European  Union”  (2005)  blir  det  hevdet  at  det  
er sterke grunner til å investere i helse om Europas konkurransekraft skal kunne opprettholdes17. Den
vektlegger humankapital som økonomisk drivkraft på både individ- og samfunnsnivå, og den ser helse som en
del av humankapitalen. Fordi vekst og helse er gjensidig avhengig, er det avgjørende for regional utvikling at en
vektlegging av økonomisk vekst ikke forverrer folkehelsen. For Østfold betyr dette at arbeidslivets parter må
sette humankapital og folkehelse på dagsorden for å opprettholde og bedre sin konkurransekraft.
Delprosjekter:
1. Videreutvikling av NAV og strategien «Arbeid først». (Mål: HM1-3, DM1-3, DM7).
2. Helsefremmende arbeidsplasser. (Mål: HM1-3, DM1-3, DM7).
3. Inkluderende arbeidsliv (IA) - mot barn og ungdom. (Mål: HM1-3, DM1-3, DM7.
4. Bygge opp kunnskap og kompetanse blant viktige aktører i arbeidslivet om sammenhenger mellom
folkehelse, sosiale ulikheter i helse og verdiskapning. (Mål: HM2, DM1-2).

E. Kompetanseutvikling og kunnskapsbasert og systematisk folkehelsearbeid.
Innsatsområdet er delvis prosjektovergripende ved at nasjonale og internasjonale akademiske miljøer skal
dokumentere og evaluere prosjektet som helhet samt de enkelte innsatsområder med sikte på nasjonal
overføringsverdi. I tillegg skal innsatsområde E bidra til at det bygges opp nødvendig kompetanse blant
prosjektpartnerne.
De sosiale ulikhetene i helse er bl.a. et resultat av utilsiktede virkninger av tiltak og politikk. Et stykke på vei er
dette et kunnskapsproblem, f.eks ved at man ikke har klart å forutse fordelingseffekter. Det er derfor viktig å
evaluere gjennomførte tiltak, slik at kunnskap om effekter blir tilgjengelig for ettertiden18. Det vil være et bidrag
til læring, som blir viktig i organiseringen og ledelsen av et tverrfaglig og nivåovergripende folkehelsearbeid. Et
kunnskapsbasert og forsvarlig folkehelsearbeid fordrer kunnskap om tilstand, lokale og regionale ressurser og
årsakssammenhenger. Det omfatter også evne og vilje til å igangsette tiltak, hvor innsats for å finne effekter
eller indikasjoner på effekter prioriteres. Det er en fordel med oversikt over tilstand og årsaker før forebyggende
og helsefremmende grep tas. I et lokalt og regionalt folkehelsearbeid, må imidlertid intensjonene om
kunnskapsbasert folkehelsearbeid vektes mot behovet for å ivareta føre-var prinsippet. Samtidig må man ta
hensyn til at folkehelsearbeid er kontekstbasert, noe som tilsier at taus og lokal erfaringsbasert kunnskap også
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er viktig. Det fordrer utvikling av lokale og regionale systemer for helseovervåking og god statistikkformidling,
internkontroll, analyse og rapporteringsrutiner. En helseoversikt alene er ikke er tilstrekkelig. Systematikken i
arbeidet må også ivaretas ved å forankre arbeid for å redusere sosiale ulikheter i helse i plansystemet etter
plan- og bygningsloven. Her må mål og strategier utvikles gjennom gode prosesser forankret i demokratiske
strukturer, evt. i kombinasjon med partnerskapsstrategier.
Delprosjekter:
1. Deltagelse i det Europeiske partnerskapet, ledet av University College London. (Mål: HM1-3, DM1-2, DM4,
DM7).
2. Utvikling og oppfølging av en evalueringsdesign der University College London, Høgskolen i Østfold og
eventuelt andre norske, akademiske partnere samarbeider. Det legges opp til stor grad av
aksjonsforskning/følgeforskning. (Mål: HM1-3, DM2, DM4, DM5-7).
3. Dokumentere og evaluere i hvilken grad prosjektet og delprosjektene bidrar til å redusere sosiale ulikheter i
helse. (Mål: Alle).
4. Følge opp folkehelseforskriften ved å utvikle et sammenhengende system for oversikter over helsetilstand
lokalt og regionalt og for en mer omfattende helseovervåking. (Mål: HM1-3, DM1-5, DM7).
5. Utvikling og bruk av nye visualiseringsmetoder i arbeidet med folkehelsestatistikk i regi av Østfold Analyse.
(Mål: HM1, HM3, DM1-4, DM7).
6. Kompetanseoppbygging i prosjektet, som en oppfølging av en innledende analyse over behovet. (Mål:
HM1-3, DM1-2, DM7).
7. Østfoldhelsa etablerer og videreutvikle arenaer for kompetanseoppbygging, deriblant et nettverk av
folkehelseledere. (Mål: HM1-3, DM1-2, DM7).
8. Evalueringskonkurranse: Kommuner og frivillige inviteres til å melde inn prosjekter de mener bør evalueres
fordi de har nasjonal overføringsverdi og som vurderes av en forskerkomite. (Mål: HM3, DM5).
9. Høgskolen i Østfold tar ansvar for at det utarbeides minst to doktoravhandlinger som følger opp
befolkningsundersøkelser og fremskaffer mer informasjon om sosiale ulikheter i helse i Østfold. (Mål: HM13, DM2-5).
10. Høgskolen i Østfold skal etterleve prinsippet om «helse i alt» med særlig fokus på å gi studentene en ballast
til selv å kunne arbeide for å etterleve prinsippet når de skal ut i yrkeslivet. (Mål: Alle).

Tidsplan







Prosjektrigging (detaljplanlegging av delprosjekter, tilsetting av prosjektleder, mv): Første halvår 2014.
Kompetanseoppbygging av partnere: Første halvår 2014-jul 2014.
Prosjektets fulldriftsfase begynner i august 2014
Prosjektavslutning, mars 2017
Rapportering / opprydding, april-juni 2017
Prosjektslutt: Juli 2017.

Forventede resultater









Vitenskapelige artikler som publiseres i anerkjente tidsskrifter.
Doktoravhandlinger som fremskaffer mer forståelse om sosiale ulikheter i helse i Østfold.
Materiale som inngår i lærebøker innenfor organisasjon og ledelse og folkehelsearbeid.
Forskningsbasert kunnskap som benyttes i undervisningen på deltagende universiteter/høgskoler.
Tverrfaglige, tverrsektorielle og nivåovergripende modeller som viser hvordan folkehelseloven kan følges
opp i praksis.
Evalueringsdesign som også andre miljøer i Norge kan ta utgangspunkt i.
Informasjonsmateriell (brosjyrer, hefter, rapporter, nettsider m.v.) med sikte på å spre erfaringer til andre
folkehelseaktører i Norge.
Nasjonal folkehelsekonferanse i Østfold om prosjektets resultater.
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Smitteeffekt, der en intensivert innsats i Østfold og utvikling av en regional modell bidrar til at flere
fylkeskommuner/kommuner prioriterer en tilsvarende oppfølging.
Bedre kvalitet på folkehelsearbeidet i Østfold, f.eks. ved at nye folkehelsetiltak er videreutviklet eller
etablert og blitt kvalitetssikret gjennom rådgivning fra kompetente miljøer.
Gjennomføringsgraden på videregående skoler har gått opp.
En bærekraftig modell der parter i arbeidslivet har intensivert en samordnet innsats for å redusere sosiale
ulikheter i helse.
Levekår for barn og utsatte grupper, samt i geografiske innsatsområder i Moss, Fredrikstad og Sarpsborg, er
bedret.
Flere unge og voksne er blitt engasjert i frivillig arbeid.
Nærmiljøer i kommunene oppleves som mer inkluderende og støttende, ikke minst for sårbare grupper av
befolkningen.
Ved at store deler av prosjektet videreutvikler allerede etablerte strukturer og tiltak, og partene deltar med
egenandeler, sikres en bærekraft etter prosjektets slutt.
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Vedlegg 1
BESKRIVELSE AV UTVALGTE DELPROSJEKTER
A1

Oppfølging av folkehelseloven og utvikling og gjennomføring av en
intern fylkeskommunal folkehelsestrategi med et spesielt fokus på å
redusere sosiale ulikheter i helse

A2

Sosial ulikhet i helse som en del av den regionale utviklingsrolla.
Utredning.

B1

«Helse i alt» i Fredrikstad kommune

B2

Oppfølging av prosjekt Inkluderende Østfold i Sarpsborg kommune

B3

Helse i alt i Moss med konsentrert innsats i geografiske utvalgte deler

C2

Redusere frafall fra videregående skole: Krafttak for læring i Østfold

C3

Videreutvikling av folkehelsearbeid på INSPIRIA science center

C4, C6, C7 Helsefremmende barnehager og skoler
C8

Ung Frivillighet

C8

Ungdom og bevegelsesglede

C8

Helhetlig forebyggende løp for barn og unge (0-19 år)

C8

Videreutvikling av Tanntimen

C8

Videreutvikling av Home-Start Familiekontakter

D1

Videreutvikling av NAV og strategien «Arbeid først»

D2

Helsefremmende arbeidsplasser

D3

Inkluderende arbeidsliv (IA) - mot barn og ungdom

E1

Europeisk partnerskap for å redusere sosiale ulikheter i helse
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A1

Oppfølging av folkehelseloven og utvikling og gjennomføring av en
intern fylkeskommunal folkehelsestrategi med et spesielt fokus på å
redusere sosiale ulikheter i helse.

Formål: Videreutvikle og evaluere et kunnskapsbasert og systematisk folkehelsearbeid på regionalt nivå som
skal realisere intensjonene i folkehelseloven
Bakgrunn:
Helseovervåking: Fylkeskommunen har fra 1997 gjennomført folkehelseundersøkelser, mot både ungdom og
voksne. Den siste ble avsluttet i 2012. 17.340 svarte (38,3 %) og viser store sosiale ulikheter i helse. Kommunene
har fått lokale helseprofiler. Fylkeskommunen har en unik database med selvrapporterte og sammenlignbare
data til over 70.000 europeere fra åtte land. Arbeid med en ny undersøkelse i Polen er igangsatt med den
hensikt å fremskaffe mer informasjon om polske emigranters helsestatus i Norge. Det gjennomføres også
mindre helseovervåkingsprosjekter, eks. kartlegging av overvekt blant barn og unge i samarbeid med
kommunehelsetjenesten i 3 kommuner. Det samarbeides med Sykehuset Østfold om å frigjøre relevante data.
Østfold Analyse er en populær støttefunksjon som bistår kommuner med underlag til planlegging/analyser.
Planlegging og politikkutforming: Data benyttes aktivt som underlag for planlegging og politikkutforming.
Folkehelsearbeid er et av tre hovedsatsningsområder i fylkesplanen, Østfold mot 2050. Som eneste fylke har
den en tilhørende arealdel som er utformet også med et folkehelseperspektiv. Regional folkehelseplan for 20122015/24 gir ytterligere føringer for feltet. Arbeid for å redusere helseforskjeller er høyt prioritert. Partnerskapet
Østfoldhelsa er en arena for bl.a. koordinering og politikkutforming av det regionale folkehelsearbeidet. Alle
kommunene deltar, samt Høgskolen i Østfold, Sykehuset Østfold HF, frivilligsentralene, Østfold Idrettskrets og
Fylkesmannen. Det er utpekt et styre der kommunene er i flertall, bestående av fire ordførere og tre
fylkeskommunale politikere. Nestleder er en kommunal representant, mens styret ledes av en fylkeskommunal
politiker. Det er utarbeidet utkast til nye partnerskapsavtaler. Her er det foreslått at arbeid med å redusere
sosiale ulikheter i helse er et overordnet formål, og et nettverk med ledere fra partnerne som møtes for å
diskutere folkehelse skal opprettes.
Helse i alt: En rekke avdelinger og seksjoner i fylkeskommunen har høyt fokus på folkehelse. Fylkeskommunens
administrasjon består av tre avdelinger, regionalavdelingen, opplæringsavdelingen og samfunnsplanavdelingen.
Sistnevnte består av tre seksjoner, folkehelseseksjonen, kulturminneseksjonen og planseksjonen. Fire ganger i
året møtes en samordningsgruppe på folkehelse, bestående av politiske komiteledere, avdelingsdirektørene,
fylkesrådmann og med folkehelsesjef som sekretær.
Evaluering og dokumentasjon: Østfoldhelsa har tre ganger fått evaluert sitt folkehelsearbeid av eksterne
aktører. I tillegg er det samarbeidet med høgskoler og/eller masterstudenter om evaluering av større prosjekter.
For tiden arbeides det med søknad til Oslofjordfondet om «Helsefremmende videregående skoler», og det
arbeides for å realisere stipendiater som skal forske på resultatene fra Østfold Helseprofil 2011/12, med et
spesielt fokus på arbeid for å redusere sosiale ulikheter i helse. Folkehelsearbeid i Østfold brukes som cases i
ulike lærebøker på folkehelse og planlegging.
Prosjektinnholdet: Folkehelsearbeidet er kontekstbasert, og folkehelseforskriften må derfor følges opp
gjennom å lage en regional modell som ivaretar både lovens intensjoner og Østfolds behov. En helseoversikt
alene er ikke tilstrekkelig, det må legges til rette for helseovervåking. Det innebærer systematisk fremskaffing av
så vel selvrapporterte data om positive og negative faktorer, samt analyser og påfølgende tiltak. I arbeidet
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inngår ekspertgrupper, forskergrupper, m.v. i samarbeid med bl.a. Høgskolen i Østfold. Her vil det utvikles
systemer som gjør det mulig for høgskolen å benytte kunnskapen i undervisningen og i studentoppgaver.
Prosjektet vil arbeide for å sikre regelmessig rapportering til fylkesting og kommunestyrer om utviklingen innen
sosiale ulikheter i helse, og utvikle gode indikatorer som egner seg på lokalt og regionalt nivå. Det legges opp til
bruk av nettverksstrategier for å realisere intensjonene i folkehelseforskriften. Østfold Analyse vil arbeide
særskilt med visualiseringsverktøy for å kommunisere folkehelsestatistikk til målgrupper som ikke er trent til å
tolke data. Folkehelsearbeid i fylkeskommunen reiser andre problemstillinger enn i kommunene, og
fylkeskommunen vil derfor også være gjen-stand for forskning/evaluering. Systematisering av interne
fylkeskommunale data vil inngå i en tverrsektoriell folkehelsestrategi som skal ha et spesielt fokus på å redusere
sosiale ulikheter i helse. Denne vil også omfatte et internkontrollsystem om folkehelsearbeid, samt oppfølging
av folkehelseloven gjennom den regionale utviklingsrollen. - Søknaden er i seg selv et uttrykk for den potensielle
kraften som ligger i fylkeskommunenes pådriver- og samordnerrolle. Fylkeskommunens pågående arbeid med
og videre planer for belønningsordningen i samarbeid med Sarpsborg og Fredrikstad er et av flere eksempel på
dette. Det samme er pågående innsats for å få alle fylkets kommuner til å bruke lærdom fra Ny Giv på lavere
trinn enn ungdomsskolen.
Arenaer for prosjektinnsats: Østfold fylkeskommune.
Mulig overføringsverdi til andre aktører i Norge: Helseovervåking vil prioriteres i samarbeidet med UCL og
WHO. Deres kompetanse vil berike Østfold og kan ha overføringsverdi til andre fylker. En evaluering av regionalt
folkehelsearbeid kan fremskaffe ny forståelse i gjennomføringen av folkehelseloven som kan være til nytte også
for andre fylker og statlige myndigheter.
Økonomisk ramme og viktigste budsjettposter: Fylkeskommunen vil benytte arbeidsinnsats til
delprosjektet. Oppfølging av den tverrsektorielle folkehelsestrategien løses innenfor sektorenes ordinære
rammer.
Tidsramme, anslagsvis: 2014-2017
Prosjektleder og andre prosjektpartnere: Østfold f.kommune (prosjektleder), Østfoldhelsa, UCL,
kommunene, Høgskolen i Østfold, m.v.
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A2

Sosial ulikhet i helse som en del av den regionale utviklingsrolla.
Utredning.

Formål: Synliggjøre hvordan den regionale utviklingsrolla kan gi en merverdi i arbeidet for å redusere sosiale
ulikheter i helse og skape bærekraft.
Bakgrunn: En bærekraftig regional utvikling handler om en gjensidig avhengighet mellom økonomiske,
økologiske og sosiale komponenter. Det er viktig å skape en samfunnsutvikling som sikrer bærekraft som
balansegang mellom ulike kapitalformer og å synliggjøre interaksjonen mellom dem, som f.eks. sosial kapital
(Helse, ferdigheter, kunnskap og samfunnsånd m.v.), økonomisk kapital (infrastruktur, maskiner, kjøretøy,
bygninger m.v.) og økologisk kapital (luft, vann, naturressurser, m.v.).
Folkehelseloven pålegger fylkeskommunene å benytte den regionale utviklingsrolla i folkehelsearbeidet.
Fylkeskommunene gir rollen ulikt innhold, og det reiser problemstillinger da det regionale nivået gjennom
folkehelseloven er pålagt å bruke rollen blant annet til å redusere sosiale ulikheter i helse. Den blir ikke mindre
viktig etter WHOs nye helsestrategi «Health 2020», som anbefaler det regionale nivået om å ivareta «Whole of
government-approaches» og «Whole of society approaches». For å lykkes med dette er fylkeskommunens
helhetlige styringskompetanse viktig.
Når ulike fagmiljøer etter loven har ansvar for å arbeide for å redusere sosiale helseforskjeller gjennom den
regionale utviklingsrollen, reiser det behov for interne prosesser. Ikke bare må det skapes forståelse for
tematikken, det må også skapes en enhetlig forståelse for hvordan den regionale utviklingsrollen skal forstås.
Dette er viktig for en målretting av arbeidet.
Prosjektets innhold: Prosjektet skal gjennomføre en prosess i fylkeskommunen som skal bidra til å skape en
felles forståelse i ulike avdelinger og seksjoner av hvilket innhold den regionale utviklingsrollen skal tillegges.
Prosessen skal også belyse hvordan prinsippet om helse i alt og innsats for å redusere sosiale ulikheter i helse
skal følges opp i lys av den samme rollen. Refleksjon over viktige verdier og prinsipper for å redusere sosiale
ulikheter i helse er vesentlig. Dernest vil det bli sett i sammenheng med andre prosesser som gjennomføres
sammen med andre fylkeskommuner og Kommunal- og regionaldepartementet hvor intensjonen er å definere
innholdet i og forståelsen av den regionale utviklingsrollen på et mer generelt grunnlag. Gjennomføring av
prosessene inngår i en større utredning som dels vil være en refleksjon over egen praksis. Den vil også omfatte
en teoretisk del, samt de praktiske erfaringer fylket gjør seg i arbeidet for å benytte rollen til å følge opp
folkehelselovens krav om å redusere sosiale ulikheter i helse. Andre deler av hovedprosjektet, som er
utgangspunkt for mer forskningsbaserte tilnærminger, er ventet å gi en merverdi til dette delprosjektet.
Arena(er) for prosjektinnsats: Østfold fylkeskommune.
Mulig overføringsverdi til andre aktører i Norge: Et fylke som aktivt benytter den regionale
utviklingsrollen til å redusere sosiale ulikheter i helse kan ha smitteeffekt. Folkehelsearbeid er kontekstbasert,
og Østfold sin rolleforståelse vil ikke automatisk være hensiktsmessig å kopiere i andre fylker. Større
overføringsverdi har prosessen og erfaringer som gjøres. Ved at Østfold medvirker på arenaer i regi av KRD som
diskuterer den regionale utviklingsrollen, har prosjektet et potensial til å påvirke flere fylker til å øke fokuset på
folkehelsearbeid generelt, og innsats for å redusere helseforskjeller spesielt. Delprosjektet bygger på en
hypotese om at det i innsatsen for å redusere sosiale helseforskjeller finnes en potensiell kraft i den regionale
utviklingsrollen som i for liten grad er utløst. Det er ikke typisk for Østfold.
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Økonomisk ramme og viktigste budsjettposter: Kostnadene er relatert til arbeidsinnsats. De kommer i
tillegg til egenandelen til Østfold fylkeskommune som er synliggjort i budsjettet.
Tidsramme, anslagsvis:
2013:
Østfold fylkeskommune gjennomfører interne prosesser for å gi et innhold til den regionale
utviklingsrollen. Arbeidet med en tverrsektoriell folkehelsestrategi med et spesielt fokus på å
redusere sosiale ulikheter i helse påbegynnes. Her arbeides det særskilt med problemstillinger
knyttet til etikk og verdier.
2014
Det lages en delrapport over foreløpig status.
2014/2015: Det arbeides for å skape en felles forståelse for roller/oppgaver, profesjonelle ferdigheter og
profesjonelle dilemmaer. Arbeidet med den interne folkehelsestrategien sees i sammenheng med
disse prosessene.
2016:
Sluttrapporten ferdigstilles.
Prosjektleder og andre prosjektpartnere: Østfold fylkeskommune (prosjektleder), Østfoldhelsa.
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B1

«Helse i alt» i Fredrikstad kommune

Lokalt prosjektformål: I tråd med kommuneplanen og planprogram for kommunedelplan for folkehelse, skal det
utvikles og videreutvikles kommunale tiltak i alle sektorer for å utjevne sosial ulikhet i helse. Prosjektet tar som
sitt utgangspunkt folkehelsearbeid i et livsløpsperspektiv. Det skal utvikles metodikk for helsefremmende
grunnskoler (se egen beskrivelse), anvende sosiokulturelle stedsanalyser, styrke samarbeidet med det sivile
samfunn i lokalsamfunnene for å redusere sosial ulikhet i helse og utvikle og følge opp en strategi for tidlig
innsats for hele kommunen.
Prosjektene i Fredrikstad vil være en kombinasjon av tiltak som gjelder hele kommunen og tiltak som er
målrettet mot utvalgte levekårssoner. Soner velges ut med bakgrunn i kommunens levekårsrapport.
Planforankring: Kommuneplanens samfunnsdel, planprogram for kommunedelplan folkehelse, oppfølging av
Levekårsrapporten (utarbeides hvert andre år), Fylkesplanen «Østfold mot 2050» og Regional plan for
folkehelse i Østfold 2012-2015/2024. Folkehelse er tema i en lang rekke planer i Fredrikstad kommune f.eks.:
Områdeprogram for aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad, oppvekstplanen, trafikksikkerhetsplanen,
byområdeplanen og sykkelhovedplanen.
Organisering av folkehelsearbeidet: Fredrikstad kommune er i prosess med å utarbeide sin første
kommunedelplan folkehelse. Organiseringen av folkehelsearbeidet følger p.t denne. Kommunalsjef for Miljø og
samfunnsutvikling har prosjektansvar. Folkehelsekoordinator og en kommuneoverlege har delt prosjektledelse
og utarbeider planen sammen med en arbeidsgruppe som består av representanter for alle seksjoner.
Rådmannens ledergruppe er styringsgruppe og formannskapet er det politiske organ som behandler
folkehelsesaker. Levekår og folkehelse skal vurderes i alle saker som skal til politisk behandling og folkehelse er
derfor tema på kommunens interne saksbehandlerkurs.
Statusbeskrivelse, folkehelse og levekår: Fredrikstad er Østfolds største kommune med 76.000 innbyggere.
Kommunen består av et kommunesentrum og mindre lokalsamfunn i omlandet. Fredrikstad var tidligere et
industrisamfunn med Fredrikstad Mekaniske Verksted som en dominerende bedrift. I dag er Fredrikstad et
typisk postindustrielt samfunn med de utfordringene som følger med. For eksempel er arbeidsløsheten større
enn landsgjennomsnittet og både utdanningsnivået og gjennomsnittlig inntekt ligger under
landsgjennomsnittet. Disse og andre bakenforliggende faktorer er med på å forklare at Fredrikstad blant annet
har høyere drop-out fra videregående skole, dårligere leseferdigheter og lavere levealder enn gjennomsnittet
for landet. Det er til dels store geografiske variasjoner i levekårsutfordringene. Levekårsrapporten fra 2012 viser
bl.a. at vi på sonenivå har en barnefattigdomsandel som varierer mellom 1,7 % og 29,3 %, en
arbeidsledighetsandel som varierer mellom 1,8 % og 8,3 % og en andel med grunnskole som høyeste fullførte
utdanning mellom 20,5 % og 43,7 %.
Fredrikstad kommune er i 2013 midt i en prosess som involverer hele kommunen for å utvikle kommunens
første kommunedelplan for folkehelse. Denne er ferdig første halvår 2014 og skal ha følgende tema og
perspektiver jfr planprogrammet: Fysisk aktivitet, kosthold, skader og ulykker, tobakk, rus (inkludert alkohol),
psykisk helse, seksuell helse, stimulere utdanningsløpet, støtte til egenmestring, utjevne sosial ulikhet, fremme
integrering, universell utforming, frivillig innsats, kultur, utemiljø og møteplasser.
Planer for oppfølging av folkehelseforskriften: Kommunens arbeid med å følge opp folkehelseforskriften
inkluderes p.t i arbeidet med Kommunedelplan for folkehelse. Kommunedelplan folkehelse vil beskrive og
forankre hvordan dette arbeidet skal videreføres i planperioden.
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Prosjektets innhold i Fredrikstad kommune: Prosjektets innhold i Fredrikstad følger av de dokumenterte
utfordringer som Fredrikstad kommune har på sosial ulikhet i helse og den geografiske fordeling av dette. Utfordringer som på de fleste områder kan knyttes til utdanningsnivå, næringsstruktur og sosial arv. Prosjektene
er en kombinasjon av å jobbe strukturelt i forhold til de bakenforliggende årsakene (f.eks. utdanningsnivå) og å
arbeide på strukturnivå med de eksisterende livsstilsutfordringer.
1. Tiltak i alle kommunale sektorer – analysere eksisterende praksis og utvikle nye tiltak i alle sektorer med
tanke på å forebygge sosial ulikhet vs. å «avbøte» konsekvensene av sosial ulikhet. Kommunen fortsetter og
videreutvikler den kompetansebygging på temaet som er startet opp under arbeidet med folkehelseplanen.
Særskilt fokus i prosjektet på å vurdere hvilke tiltak som har rask effekt og bruke målemetoder for å monitorere
utviklingen. Målemetoder som gir styringsdata som er relevante i forhold til politiske prosesser er et
nøkkelverktøy for å gi folkehelse politisk relevans.
2. Utvikle strategi for tidlig innsats. Oppvekstplanen ble vedtatt 2012 og har «arbeide etter prinsippet om tidlig
innsats» som en sentral strategi for oppvekstsektoren. Tidlig innsats forstås både som tidlig innsats i alle barns
liv og tidlig inngripen når vansker oppstår eller avdekkes. I dette prosjektet vil tidlig innsats som det generelle
tilbudet til alle barn/foreldre ha hovedfokus. Oppvekstplanen gjelder først og fremst for oppvekstområdet, men
i prosjektet må hele kommuneapparatet og det sivile samfunn analyseres og aktiveres for å bryte de negative
aspektene ved den sosiale arven. Prosjektet bygger på samarbeidet med UCL i 2013 og vil inkorporere tiltak som
bygger på sterkt kunnskapsgrunnlag og som UCL og Fredrikstad kommune tilpasser en norsk
kommunevirkelighet. En integrert del av prosjektet er å få frem evaluerings- og målemetoder som måler
prosjektets effekt på faktorer som kan knyttes til sosial ulikhet.
3. Utvikle modeller for helsefremmende grunnskoler i Fredrikstad. Utarbeide og følge opp en helhetlig strategi i
Fredrikstad der Helsefremmende barnehager, helsefremmende grunnskoler og helsefremmende videregående
skoler sees i sammenheng (se egen beskrivelse). Her blir sammensatte tiltak og tverrfaglige tilnærminger viktig,
forankret i de systemer og strukturer som oppvekstsektoren er kjent med og opplever som sin ordinære drift.
Fysisk-sosial-emosjonell og kognitiv læring i et folkehelseperspektiv blir viktig.
4. Sosiokulturelle stedsanalyser for å høre folkets «stemme» og medvirke til «Empowerment». Faktorene bak
sosial ulikhet i helse kan også gi andre ulikheter enn de «smalt folkehelsemessige». Her tenkes det for eksempel
på ulikheter i deltakelse i det offentlige ordskiftet og ulike forutsetninger for å delta på samfunnets
medvirkningsarenaer. Ett eksempel er muligheten til å engasjere seg i plan- og byggesaker.
Sosiokulturelle stedsanalyser er en metode for å bringe andre perspektiver på bane enn de som vanligvis
kommer fram når en kommune, et annet offentlig forvaltningsorgan eller private aktører skal arbeide fram et
prosjekt som innebærer endring av det offentlige rom, enten det er planer eller konkrete byggesaker. Videre
kan vi undersøke hvordan sosiokulturelle stedsanalyser kan være et verktøy i steds- og områdeutvikling for å
bidra til utjevning av sosiale ulikheter i helse. Kan sosiokulturelle stedsanalyser utvide perspektivene i steds- og
områdeutvikling, og trekke inn utjevning av sosial ulikhet i helse? Kan sosiokulturelle stedsanalyser være
metoden for å høre de som ikke blir hørt og fremme inkludering? En særskilt utfordring er å sikre inkludering
slik at det ikke kun er de ressurssterke gruppene som involveres i de sosiokulturelle stedsanalysene.
Sosiokulturelle stedsanalyser inngår også som metode i pkt 5.
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5. Styrke samarbeidet med det sivile samfunn og næringslivet i lokalsamfunnene for å redusere sosial ulikhet i
helse i utvalgte områder av kommunen. Denne delen av prosjektet bygger på lokalsamfunnsutvalgsstrukturen i
Fredrikstad og på levekårsrapporten og arbeidet med å følge opp denne i alle sektorer.
Fredrikstad er inndelt i 21 lokalsamfunn, med hvert sitt lokalsamfunnsutvalg på ca. 10 medlemmer.
Lokalsamfunnsordningen skal videreutvikles i 2013, der hovedhensikten er å legge mer vekt på sosiokulturelle
forhold og vektlegge utvalgenes rolle som tilretteleggere og kontaktskapere opp mot velforeninger, idrettslag,
lokallag av landsdekkende organisasjoner og den enkelte innbygger. Bakgrunnen for dette er at sivilsamfunnet i
økende grad blir sett på som en ressurs og som en nødvendighet for å løse samfunnets totale behov for
velferdstjenester. Sivilsamfunnet er også anerkjent som en arena for å motvirke negative samfunnstrender som
isolering, inaktivitet og ikke-engasjement. Samtidig er det kjente utfordringer ved å bruke frivillige krefter i
denne typen arbeid, for eksempel:
 Temaene kan være viktige samfunnsoppgaver (eks: integrering, utjevning), men langt unna
organisasjonens primære oppgaver og selvforståelse (eks: organisere fotballtrening og –kamper).
 Oppgavene kan kreve en kompetanse som frivillige ikke har.
 Oppgavene kan kreve rutiner som det er arbeidskrevende å utarbeide og vedlikeholde.
 Arbeidet kan fordre en forpliktelse frivillige ikke kan/ønsker å forplikte seg til.
Prosjektet skal prøve ut potensialet i partnerskapet kommune-lokalsamfunn/sivilsamfunnet for å motvirke
sosial ulikhet i helse og stimulere til løft i utsatte levekårssoner i Fredrikstad kommune. Det er i liten grad
arbeidet systematisk for å finne hva som kan gjøre at et slikt samarbeid skal fungere. Prosjektet skal prøve ut
hva et partnerskap mellom sivilsamfunnet og kommunen krever av partene?
6. Helsefremmende alderdom er et viktig mål i dette prosjektet og bygger på arbeidet Fredrikstad kommune har
startet opp med å videreutvikle «Aktiv på dagtid» til å gjelde for 65+. Prosjektet heter «Flere Freske Folk» og har
som konkret mål å initiere lavterskelgrupper for fysisk aktivitet ved blant annet å utløse ressursene til de mange
vitale seniorene.
Mulig overføringsverdi til resten av landet er i hovedsak knyttet til:






Hvordan omsette levekårskartlegging til tiltak i det ordinære plan og budsjettarbeidet og hvordan
knyttes dette til arbeidet med planstrategi og kommunenes tiltaksplikt.
Utvikling av målemetoder for å monitorere utviklingen som gir kommunene lokale styringsdata.
De særskilte utfordringene som er knyttet til å arbeide med utjevning av sosial ulikhet i postindustrielle
samfunn vil ha særskilt relevans for andre slike kommuner i Norge.
Erfaringene med, og resultatene av, en samlet strategi for tidlig innsats har stor overføringsverdi da
dette er et område hvor kommunene har mange innsatsfaktorer for å utjevne sosial ulikhet i helse.
Det er forsket lite i folkehelsearbeidet på hvordan man skal få til gode organisatoriske løsninger mellom
kommune og sivilsamfunn. I delprosjekt 5 ligger det overføringsverdi til andre deler av landet på dette
viktige området.

Evaluering: Prosjektets evalueringsdesign vil ferdigstilles etter at søknaden eventuelt er innvilget. En intensjon
er å belyse problemstillinger relatert til organisasjon og ledelse av et lokalt folkehelsearbeid, tuftet på prinsippet
om helse i alt.
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B2

Oppfølging av prosjekt Inkluderende Østfold i Sarpsborg kommune

Lokalt prosjektformål: Levekårene skal bedres i utfordringssonene i sentrum og levekårsforskjellene reduseres.
Planforankring: Fylkesplanen for Østfold, Regional plan for folkehelse i Østfold 2012-2015, samt Kommuneplan
for Sarpsborg 2011 – 2023, innsatsområde Levekår hvor det står at levekårene skal bedres og
levekårsforskjellene utjevnes. I kommunens handlingsplan for perioden 2013-2016 fremheves det at satsingen
på bedre bymiljø må sees i sammenheng med levekårsutfordringene. Opprusting av sentrum og de østre
bydelene er viktig i et levekårsperspektiv og byutviklingsperspektiv
Sarpsborg kommune er med i Husbankens boligsosiale handlingsprogram. I begrunnelsen for søknaden til
Husbanken står det bl.a. at det er en målsetting å bedre levekårene og utjevne levekårsforskjellene. Boligsosialt
utviklingsprogram  og  aktivitet  A.1:  “Områdeutvikling  i  utfordringssoner  i  sentrum/østre  bydel”  i  samarbeid  med  
Husbanken er forankret i Boligsosialt handlingsprogram – program og aktivitetsplan 2012 – 2015, vedtatt av
plan og økonomiutvalget. Bystyret behandlet levekårsrapport høsten 2012 hvor det bl.a. ble vedtatt å legge den
til grunn for kommunal planlegging og bruke den til å bedre situasjonen i områder med dårlige levekår og til å
utjevne levekårsforskjeller. Det ble også vedtatt at rådmannen skal ha fokus på å utvikle gode indikatorer i
forhold til levekår og få kunnskap om forhold knyttet til folkehelse og selvopplevd helse.
Statusbeskrivelse, folkehelse og levekår: Levekårsrapporten som ble vedtatt av bystyret høsten 2012 viser at
det store flertallet av befolkningen i Sarpsborg har gode levekår. Imidlertid preges noen områder av opphopning
av levekårsutfordringer. Disse områdene har en overrepresentasjon av innbyggere med svært lav inntekt, lav
utdanning, som er langtidsledige og sosialhjelpsmottakere. Innvandrere er og overrepresentert i disse sonene.
Det er rimelig å anta at geografiske forskjeller i helse i stor grad er sammenfallende med geografiske forskjeller i
levekår.
Mens  levekårskartrapporten  er  basert  på  statistiske  data,  sier  innbyggerundersøkelsen  “Østfold  Helseprofil  
2011-2012”  noe  om  opplevelse.  Innbyggerundersøkelsen  viser  for  Sarpsborg  sin  del  at  71,5  %  har  svært  god  
eller ganske god helse. Det er en tydelig variasjon i forhold til alder, utdanning og arbeidstilknytning.
Planer for oppfølging av folkehelseforskriften: Det er nedsatt en tverrfaglig statistikkgruppe for å ivareta kravet
om helseoversikt og oversikt over faktorer som påvirker helsa. Hensikten er å samle lokale data fra så vel helse
og sosial, oppvekst, teknisk, kultur og samfunnsplanlegging for å få et helhetlig bilde. Disse dataene skal også
inngå i den regionale oversikten. Bystyret har vedtatt at levekårsrapporten skal være førende for kommunale
planer og for prioritering av tiltak. Sjekklister for å sikre folkehelse i alle planer (reguleringsplaner,
oversiktsplaner og samfunnsplaner) brukes, evalueres og videreutvikles.
Organisering av folkehelsearbeidet: Sarpsborg er med i Østfoldhelsa - et viktig faglig folkehelsenettverk og en
arena for samordning og politikkutforming av regionalt folkehelsearbeid. Folkehelsekoordinator er organisert på
planavdelingen og deltar i ulike tverrfaglige team på rådgivernivå for å ivareta folkehelseperspektivet. Plan og
økonomiutvalget (formannskapet) er folkehelseutvalg og behandler folkehelsesaker. Sarpsborg kommune har
foreløpig ikke utviklet organisatoriske systemer for tverrsektorielt folkehelsearbeid.
Prosjektets innhold i Sarpsborg kommune: “Helse  i  alt  vi  gjør”  er  et  viktig  prinsipp  i  folkehelseloven.  Det  
innebærer at kommunen skal bruke alle sine sektorer til å fremme helse og forebygge uhelse. I prosjektet
ønsker  vi  å  sikre  “helse  i  alt  vi  gjør”  gjennom  bruk  av  sjekklister  for  folkehelse  i alt planarbeid. Sjekklisten skal
evalueres og videreutvikles i prosjektperioden. I tillegg ønsker vi lære av Fredrikstad og Moss som har innført
folkehelsekonsekvenser i alle politiske saker. Samordning av tiltak som drar i samme retning blir viktig. Det er
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nedsatt en tverrfaglig statistikkgruppe for å ivareta folkehelselovens og folkehelseforskriftens krav om
helseoversikt  og  oversikt  over  faktorer  som  påvirker  innbyggernes  helse.    “Helse  i  alt”  er  først  og  fremst  relatert  
til utfordringer innen organisasjon og ledelse. Intensjonen er å belyse disse problemstillinger gjennom dette
levekårsprosjektet. Et delmål vil være å utvikle organisatoriske systemer for folkehelsearbeid på strategisk nivå.
Prosjektet er en oppfølging av dokumenterte utfordringer i Sarpsborg og således en oppfølging av kommunens
tiltaksplikt i henhold til Folkehelseloven. Ved å delta i samarbeidet om å redusere sosiale ulikheter i helse i
Østfold ønsker Sarpsborg å fokusere på det levekårsrapporten har kartlagt; det er soner i sentrum med
opphopning av levekårsproblemer. Dårlige levekår er en faktor som påvirker folks helse. Videre ønsker vi å
fokusere på kompetanseutvikling, kunnskapsbasert og systematisk folkehelsearbeid ved å utvikle indikatorer (på
kommunenivå/sonenivå) med overføringsverdi. Flere kommuner har gjennomført levekårskartlegginger de siste
årene, men med noe ulike indikatorsett. Statistisk sentralbyrå har ingen gjennomført praksis på hvilke
levekårsdata kommunene kan få. Det er en ambisjon å komme fram til et robust sett med indikatorer som gjør
at Sarpsborg kan sammenligne seg med seg selv over lang tid og med andre kommuner. Det er også et mål å
utvikle  et  “tilstrekkelig”  datasett.  I  dette  arbeidet  ønsker vi å samarbeide med forskningsmiljøene.
Vi ønsker å satse på tre tilnærminger (figuren nedenfor illustrerer den helhetlige tilnærmingen i prosjektet):




Områdetilnærming, dvs. å se fysiske og sosiale tiltak i sammenheng (helhetlig tilnærming) og se ulike
satsinger som miljø/Fremtidens byer inn i dette arbeidet
Arenatilnærming (for eksempel helsestasjon, barnehage og skole)
Lokale grupperettede tiltak
Oppfølging av levekårskartleggingen i perioden 2013 - 2016

Tusenårsjubileet
Kreativ byutvikling

Boligsosialt utv.
program,
områdeutvikling

Sentrumsutvikling mot
2016

Framtidens byer
(den sosiale dimensjonen)

Bedre bymiljø
(miljømessig, sosial og
estetisk

Belysningsplan

Ny sentrumsskole

Ny sentrumsbarnehage

Belønningsordningen
Gågata

Helhetlig
forebyggende
løp for barn og
unge (0-19 år)

Parker og plasser
Kulås, Tarris, St. Marieplass
Glengshølen

Parallelt med disse tiltakene skal det jobbes med nærmiljømobilisering, særlig mobilisering av innvandrere og
andre marginaliserte grupper. jfr. tiltak i kommunedelplan for mangfold og inkludering. Innvandrere er
overrepresentert i utfordringssonene. Gjennom prosjektet skal det utvikles strategier for innbyggermedvirkning
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i utfordringssonene med særlig vekt på aktiv og likeverdig medvirkning for å øke deltakelse i demokrati og
samfunnsliv, Innvandrergruppene deltar i mindre grad i dugnader og demokratiske prosesser. Det er en
ambisjon å utvikle mestrings- og medvirkningskompetanse blant innvandrere. (Det er jo ikke slik at den som tier
samtykker)
Delprosjekt Helhetlig forebyggende løp for barn og unge (0-19 år) som inngår i dette prosjektet beskrives under
C8.
Mulig overføringsverdi til resten av landet: Prosjektet vektlegger samordning av ulike nasjonale og regionale
virkemidler. Vi vil se Framtidens byer, Belønningsordningen, Husbankens boligsosiale handlingsprogram,
fylkeskommunes virkemidler innen folkehelse og levekår i sammenheng med egne virkemidler og tiltak. Dette
kan ha overføringsverdi til andre kommuner.
Systematisk arbeid med å utjevne levekårsforskjeller, dermed også helseforskjeller, gjøres i en lokal kontekst.
Det som fungerer i enkelte bydeler i Sarpsborg, vil ikke automatisk fungere i andre kommuner men tilsvarende
problematikk. Det vil trolig være overføringsverdi i forhold til utviklingen av et robust indikatorsett for å måle
levekår og folkehelse som vi ønsker å få til i samarbeid med akademia og Fredrikstad kommune - som også har
gjennomført en levekårskartlegging på sonenivå.
Erfaringene med å følge opp levekårskartleggingen – gi den en praktisk verdi – kan også ha overføringsverdi. Det
er en håndfull kommuner som har gjennomført slike systematiske kartlegginger. Disse kommunene vil kunne
dra nytte av våre erfaringer når det gjelder oppfølging i form av tiltak.
Arbeidet med å utvikle en lokal modell for helseovervåking, den kunnskap og de ideer og erfaringer som gjøres,
kan ha overføringsverdi til andre kommuner. Sarpsborg vil videreutvikle/prøve ut/gjøre seg erfaringer med
verktøy for tverrsektorielt folkehelsearbeid. Det legges mye vekt på medvirkning av grupper med lav sosioøkonomisk status. Dette er i tråd med folkehelseloven og en utfordring for de fleste kommuner. Her kan vårt
arbeid ha overføringsverdi.
Evaluering: Evaluering  av  prosjektet  vil  bli  lagt  opp  i  samarbeid  med  akademia/”Marmot-miljøet”.  Det  skal  
foretas en levekårskartlegging på sonenivå både i 2014 og i 2016. Den vil også indikere om vi nærmer oss målet
om utjevning av levekårsforskjeller. Intensjonen er i  samarbeid  akademia/”Marmot-miljøet”  å  få  evaluert  
bruken  av  våre  sjekklister  for  å  sikre  “helse  i  plan”.
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B3

Helse i alt i Moss med konsentrert innsats i geografiske utvalgte deler

Lokalt prosjektformål: Gjøre mossesamfunnet mer bærekraftig ved å redusere sosiale ulikheter i helse.
Planforankring: Fylkesplanen for Østfold, Regional plan for folkehelse i Østfold 2012-2015 / 2024,
Kommuneplan for Moss 2011-2022 – Del 1 (mosseregionens felles plangrunnlag), der levekår og folkehelse er et
prioritert satsingsområde, hvor et aktivt folkehelsearbeid kan medvirke til prosesser som bedrer levekårene,
med vekt på sosial og kulturell integrering. Kommuneplan for Moss 2011-2022 – Del 2 med kommune-planens
arealdel, med omformings- og utviklingsområder knyttet til Nordre bydel og sentrumsområdet. Kommunal
planstrategi 2012-2015 - Det skal lages en overordnet Plan for levekår med handlingsplaner innen folkehelse og
frivillighet, rus- og psykisk arbeid, integrering, boligsosial utvikling og oppvekstplan for barn og unge.
Statusbeskrivelse – folkehelse og levekår: Moss er et godt sted å bo, men det er store ulikheter mellom de som
beskriver sin helse som god eller svært god. I Østfold helseprofil 2011, der 932 mossinger deltok, beskriver 81 %
sin helse som god eller svært god blant de yrkesaktive mot 42% av de som er arbeidsledige eller trygdet.
Folkehelseprofil 2012 for Moss viser at sammenlignet med landet for øvrig har Moss flere personer med
grunnskole som høyeste utdanning, høyere andel personer i husholdninger med lav inntekt, høyere
arbeidsledighet og høyere andel utføretrygdede under 45 år. Færre fullfører videregående skole enn det som er
vanlig i landet for øvrig. Flere personer bruker legemidler mot psykiske lidelser, som blant annet angst og
depresjon. Hjerte- og karsykdommer, KOLS og astma hos voksne er mer utbredt enn i landet for øvrig, basert på
bruk av legemidler. Utbredelsen av type 2-diabetes, målt ved bruk av legemidler, ser også ut til å være høyere
enn ellers i landet. Selv om alle grupper i landet har fått bedre helse, har helsegevinsten vært størst for personer
med lang utdanning og høy inntekt. Helseforskjellene de siste 10 årene har økt, både når det gjelder fysisk og
psykisk helse for både barn og voksne.
Styrings- og informasjonshjulet som ble utgitt årlig fram til 2008, og senere Norgeshelsa, har vist betydelige
levekårsforskjeller mellom bydelene i Moss. Statistikk for 2000 –2008 viser at Sentrum og Nordre bydel har de
største levekårsutfordringene. Med utgangspunkt i levekårsdata for Moss er utjevning av sosiale helseforskjeller
en viktig målsetting. I Handlingsplan 2013-2016 påpekes det at forebygging, folkehelse og sosial rettferdighet er
viktige stikkord for kommunens prioritering.
Planer for oppfølging av folkehelseforskriften: Moss kommune har deltatt i prosjektet HEPROGRESS, der en
opplevelsesbasert folkehelseundersøkelse har gitt informasjon om hvordan befolkningen opplever egen helse.
Som oppfølging skal dataene analyseres og gi innspill til videre prioritering. Folkehelseprofil 2012 for Moss og
kommunehelsestatistikk gir også nyttig informasjon om helsetilstanden i befolkningen. Gjennom arbeidet i en
administrativ levekårsgruppe i Moss vises særlig oppmerksomhet på trekk ved utviklingen som kan skape eller
opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. Det er også etablert tverrfaglige
bydelsteam som gir viktige innspill på utfordringer i de enkelte bydeler. For å imøtekomme flere av disse
utfordringene, legges det opp til et samarbeid med høgskoler/universitet nasjonalt og internasjonalt for å bygge
opp kompetanse og legge til rette for systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid.
Organisering av folkehelsearbeidet: Politisk forankring: I valgperioden 2011-2014 er det et borgerlig
styringsflertall med H (ordfører), FRP (varaordfører), KRF og V. På oppfordring fra ny ordfører ble det fra høsten
2011 innført vurdering av folkehelsekonsekvenser som mal i alle saker til politisk behandling. Dette har fått mye
oppmerksomhet i andre kommuner og fylker, også gjennom i det internasjonale prosjektet HEPROGRESS.
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Administrativ koordinering og samordning: Med bakgrunn i tilgjengelig statistikk og befolkningsundersøkelser
som viser hvilke levekårsutfordringer kommunen står overfor, er det etablert ei administrativ tverrfaglig og
tverrsektoriell  ”levekårsgruppe”.    Rådmann  og  kommunalsjef  deltar  i  denne  gruppa,  som  ble  etablert  etter  en  
politisk bestilling fra bystyret. Det er foretatt en kartlegging av pågående og planlagte tiltak som kan bidra til
utjevning av sosiale helseforskjeller. Som oppfølging foretas en vurdering av hvilke tiltak som antas å gi god
effekt og som bør videreutvikles eller styrkes. Det er et mål å styrke det forebyggende og helsefremmende
arbeidet for blant annet å redusere presset på den kommunale helsetjenesten. Dialog med sivilsamfunnet:
Kommunen løser ikke levekårsutfordringene alene, men i et samarbeid med sivilsamfunnet. I forbindelse med
planarbeid inviteres næringsliv og befolkningen til medvirkning og medinnflytelse. Det er også etablert et
”frivillighetsforum”,  der  representanter  for  lag  og  organisasjoner  og  kommunens  administrasjon  møtes  jevnlig.
Helse i alt – delprosjekter i Moss kommune: Prosjektene er en oppfølging av dokumenterte utfordringer i Moss
og en oppfølging av kommunens tiltaksplikt. I Moss har det i mange år vært faglig og politisk interesse for
folkehelsearbeidet og kommunen har deltatt i et tett samarbeid gjennom partnerskapet med Østfoldhelsa.
Kommunen har særlig lagt vekt på alle sektorers ansvar for folkehelsa og organisert folkehelsearbeidet etter
dette prinsippet.
Tilgjengelig statistikk og levekårsundersøkelser vil bidra til å bli mer treffsikker i forhold til valg av tiltak som kan
føre til bedre folkehelse og utjevning av helseforskjeller.
Med utgangspunkt i Handlingsplan 2013-2016 for Moss kommune legges det opp til følgende delprosjekter:
1. Nærmiljøutvikling i Nordre bydel: Som en oppfølging av arbeidet i det tverrfaglige bydelsteamet i Nordre
bydel er det opprettet en rekke gratis tiltak for å bidra til et godt oppvekstmiljø og utjevning av sosiale
helseforskjeller. Det er etablert et teaterprosjekt for barn og aktivitetstilbud for ungdom. Det er etablert
åpen barnehage for hjemmeværende med førskolebarn og det arrangeres treff for eldre i skolen i
samarbeid med elever og frivilligsentralen.
I Handlingsplan 2013-2016 er følgende nye tiltak vedtatt:
 Delmål: Sosial rettferdighet og livskvalitet for alle
 Eksempel på tiltak: Etablere ny lekeplass i området Skredderveien/Åvangen
 Delmål: Barn og unge skal vokse opp i utviklende miljøer og bidra aktivt i lokalsamfunnet.
 Eksempel på tiltak : Forskjønnelse/lekeplass/åpne og tilgjengeliggjøre Trolldalbekken.
Formål: Mobilisering av innbyggerne og organisasjoner for utvikling av det fysiske miljøet i Nordre bydel ut
fra  prinsippet  om  ”helse  i  alt”.    Styrke  eierskap  og  tilhørighet  hos  lokalbefolkningen  gjennom  gode  prosesser  
der både barn, unge og voksne kan medvirke og komme med innspill.
2. Sentrumsutvikling: Moss står overfor svært store omstillinger og endringsprosesser i de nærmeste årene, og
arbeidet kan få betydelige folkehelse- og fordelingskonsekvenser. Resultatet av disse prosessene vil prege
byutviklingen  i  årtier.  Tiden  er  inne  for  å  ”samle  trådene” og vurdere utviklingen av byens sentrum i et
kortsiktig og langsiktig perspektiv gjennom rulleringen av sentrumsplanen i 2013. Sentrumsplanen skal følge
opp målsetningene og strategiene i kommuneplanen og legge til rette for en kompakt og miljøvennlig
byutvikling. Det legges opp til en utadrettet arbeidsform og en bred medvirkning der ulike aktører trekkes
aktivt inn. Det etableres et prosjektkontor og utstillingslokale i sentrum der planarbeidet kan fremstilles
etter hvert som resultater foreligger og der terskelen for å ta kontakt fra publikum er lav. Statistikk for bydel
sentrum har vist av det er utfordringer i forhold til levekår. Det tverrfaglige bydelsteamet har opprettet en
rekke lavterskeltiltak for å styrke oppvekstmiljøet. Det er igangsatt fritidsaktiviteter for barn og ungdom,
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gratis utlån av utstyr, utradisjonell gjennomføring av foreldremøter spesielt tilrettelagt for
minoritetsspråklige.
I Handlingsplan 2013-2016 er følgende nye tiltak vedtatt:
 Delmål: Kompakt by- og tettstedsutvikling som ivaretar stedskvaliteter og knappe arealressurser.
 Eksempel på tiltak: Ved oppfølging av Sentrumsplanen velges ett eller flere områder der det fokuseres
på  ”helse  i  alt”.  Relaterte  tiltak:  Etablere  nye  barnehageplasser  i  sentrum,  styrke  sentrum  ved  å  ruste
opp og etablere lekepark på Kirketorget, plan for opprustning og videreutvikling av sentrumsområdet.
Formål: Moss står overfor store muligheter til å tenke nytt og utvikle et levende sentrum for kommende
generasjoner. Dette skal gjøres i et helhetsperspektiv  der  det  tenkes  ”helse  i  alt”  ved  utvikling  av bomiljøer,
næringsetableringer og sentrumsaktiviteter. Dette kan skje sammen med andre bykommuner og f.kommunen.
Samarbeid på tvers av kommunegrenser: Det ligger en stor verdi i det regionale plangrunnlaget i
kommuneplanens samfunnsdel, som er et viktig strategisk dokument for utvikling av mosseregionen
(Moss, Rygge, Råde og Våler). Kommuneplanene i mosseregionen er utformet gjennom administrativt og
tverrpolitisk samarbeid over kommunegrensene, samt gjennom medvirkning med andre offentlige
myndigheter, organisasjoner, innbyggere og næringsliv. Slikt samarbeid er uvanlig i norsk sammenheng.
Kartlegging og videreutvikling av folkehelsearbeid for å redusere sosiale ulikheter i helse
Moss kommune har innført vurdering av folkehelsekonsekvenser i alle saker som skal politisk behandles. Dette
er en utfordring, da det er vanskelig å kunne si med stor sikkerhet og kunnskapsbasert hvilke konsekvenser en
sak vil få for folkehelsa, og særlig om den bidrar til å redusere sosiale ulikheter i helse. Det er likevel positivt at
rådmann som forslagsstiller og politisk nivå som beslutningstaker må stille seg dette spørsmålet.
Moss  forsøker  å  implementere  læring  i  folkehelsearbeidet  gjennom  å  tenke  ”helse  i  alt”.  Kartlegging  og  
evaluering av etablerte lavterskeltiltak, tilgjengelig statistikk og levekårsundersøkelser vil gi økt kunnskap og
bidra til mer treffsikkerhet i.f.t. valg av tiltak som kan føre til bedre folkehelse og utjevning av helseforskjeller.
Moss arbeider med Krafttaket for grunnleggende ferdigheter for å øke gjennomføringsgraden på videregående
skoler. Kommunen har også vært tidligst ute i Norge med Ny Giv.
Mulig overføringsverdi til resten av landet
 Gjennom felles samfunnsdel for kommunene i mosseregionen (Moss, Rygge, Råde, Våler) vil
folkehelseplanarbeidet styrkes. Levekår og folkehelse og strategier for å redusere sosiale ulikheter i helse er
et av flere prioriterte områder. Prosjektet vil arbeide for å dokumentere hvilke resultater og effekter et slikt
plansamarbeid kan medføre i et folkehelseperspektiv. Kommunen er ikke kjent med at tilsvarende grep er
gjort andre steder i landet.
 Moss kommune foretar en systematisk kartlegging over hvilke tiltak de har/skal igangsette for å redusere
sosiale ulikheter i helse, med en tilhørende vurdering av hva som ser ut til å gi effekt og således bør
videreutvikles. Denne prosessen har en karakter som andre kommuner kan lære av og adoptere.
 Sentrumsutviklingen har et stort omfang. Det vil bli gjort store investeringer, og det legges opp til betydelig
involvering av sivilsamfunnet. Erfaringer som høstes i forhold til folkehelse og utjevning av sosiale ulikheter i
helse kan ha overføringsverdi til andre norske byer som står foran større byutviklingsprosjekter.
 Oppfølging av folkehelseloven i forhold til oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer og bidra til å
systematisere lokale data til regional helseoversikt.
Evaluering: Evalueringsdesign vil ferdigstilles etter at søknaden ev. innvilges. En intensjon er å belyse problemstillinger relatert til organisasjon og ledelse av et lokalt folkehelsearbeid, tuftet på prinsippet om helse i alt.
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C2

Redusere frafall fra videregående skole: Krafttak for læring i Østfold.

Formål: Øke andelen som gjennomfører og består videregående skole i Østfold.
Bakgrunn: Utdanningsnivået i Østfold er lavt målt opp mot andre fylker (se vedlegg 2). Østfold er også under
landssnittet for elever som fullfører videregående på normert tid og i.f.t. grunnskolepoeng ved inntak til
videregående. Den viktigste faktoren for gjennomføring av v.g.s. er kunnskapsgrunnlaget elevene opparbeidet
seg i grunnskolen.
Østfold-planen «Krafttak for læring 2012-2016» skal sikre langsiktighet og systematikk. Den er avgrenset til
forhold som direkte berører kvalitetsutfordringer i den 13-årige grunnskoleopplæringen. Den skal supplere
skolenes ordinære arbeid, særlig innen områdene læringsmiljø, læringsarbeid og læringsresultater.
Organisasjons- og lederutvikling har vært, og er, viktige grep for å øke andelen som gjennomfører og består
videregående. Det er fulgt opp gjennom et styringssystem, som bl.a. annet har avstedkommet resultatmål for
fullført/bestått og bortvalg for hver videregående skole som skolelederne måles opp mot. Det ser ut til at den
helhetlige innsatsen i Østfold er i ferd med å betale seg tilbake ved at andelen som fullfører videregående
opplæring er i ferd med å gå opp. Dette må riktignok vurderes over en noe lengre periode.
Prosjektinnholdet: Prosjektet består både av oppfølging og videreutvikling av igangsatt arbeid, samt initiering av
helt nye grep. Arbeidet har to strategiske hovedområder:
1. Kvalitetsutvikling i grunnskoleopplæringen – med særlig vekt på samarbeidet mellom kommunene og Østfold
fylkeskommune. Østfold var eksempelvis det første fylket som implementerte Ny Giv i alle kommuner.
2. Kvalitetsutvikling i videregående opplæring med særlig vekt på elevtjenesten, minoritetsspråklige, lærlinger
og læreplasser, gode overganger, oppfølgingstjenesten, elever og utvikling av skolens systemer og rutiner. Også
videreutvikling av konseptet helsefremmende videregående skoler til å omfatte alle skolene blir en viktig del av
arbeidet med å redusere bortvalg fra videregående opplæring. Det samme blir målrettet innsats mot
minoritetsspråklige, eksempelvis videreutvikling av innføringsklasser for minoritetsspråklige, innføring av
fadderordninger og forebygging av tvangsekteskap. Statistikk viser at det er flest elever fra denne gruppen som
slutter i videregående opplæring i Østfold. Det vil i tillegg igangsettes tiltak for å sikre flest mulig lærlinger
lærlingeplasser, eksempelvis jobbsøkerkurs, bedre oppfølging av lærlinger i bedrifter, lokale pilotprosjekter, mer
tilpasset bruk av lærekandidatordning, m.v. Østfold har allerede gode resultater med bruk av sommerskole, og
vil videreutvikle dette og i større grad forsøke ut ordninger med leksehjelp.
Gode/trygge overganger er viktig for gjennomføring av videregående opplæring, både fra ungdomsskole til
videregående men også fra Vg2 til en læreplass. En rekke tiltak er allerede på plass. Eksempler på dette er
innenfor elevtjenesten, som er en støttefunksjon for elevene og som er særs viktig for de som står i fare for å
avbryte opplæringen, eller trenger annen ekstra oppfølging. Av konkrete grep kan nevnes partnerskap for
karriereveiledning, der kommunene og fylkeskommunen samarbeider om gode rådgivningstjenester. Østfold er
også eneste fylke med sosialfaglige rådgivere på alle videregående skoler.
Prosjektet vil legge stor vekt på forskningsbasert evaluering og dokumentasjon av viktige sider ved skolenes
arbeid for å øke gjennomføringsgraden på videregående skoler. Blant annet vil det vektlegges å synliggjøre
suksesskriterier basert på tidligere og nye erfaringer og videreutviklingspotensial i samarbeidet mellom
fylkeskommunen og kommunene. Her vil f.eks. nybrottsarbeid sammen med Sarpsborg og erfaringer for å løse
overgangsutfordringer ha interesse ut over fylkets grenser.
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Arenaer for prosjektinnsats: Alle videregående skoler i Østfold, samt samarbeid med grunnskoler og kommuner
vedrørende forebyggende arbeid for å redusere bortfall fra videregående.
Mulig overføringsverdi til andre aktører i Norge: Østfold er trolig et av de fylkene som har prioritert arbeid for
å fullføre videregående opplæring mest, og samtidig gitt det et folkehelseperspektiv. Det er ikke selvsagt at
fylkeskommunenes opplæringsavdelinger anser seg som, og fyller rollen som, en regional utviklingsaktør slik
tilfellet er i Østfold. Det kan derfor være behov for et fylke som viser hvordan denne måten å tenke på kan gi en
merverdi.

Økonomisk ramme og viktige budsjettposter per år for årene 2014-2016 (Ny Giv ikke inkludert) (i mill.):
 Sosialfaglige rådgivere:
2.5
 Sommerskolen:
1
 Gratis frokost/frukt/grønt:
3,5
 Leksehjelp:
0,8
 Utdanningsvalg:
1,3
 Alternative opplæringsmodeller:
0,2
 Partnerskap for karriereveiledning:
1,4
 Info.overføring til kommunene:
0,2
 Helsefremmende skoler:
1
 TOTALT
11,9

Tidsramme, anslagsvis:
2013-2016:
Gjennomføring av krafttaket
2014:
Utvikling av en evalueringsdesign
2014-2016:
Evaluering
Prosjektleder og andre prosjektpartnere: Østfold fylkeskommune (prosjektleder), kommunene i Østfold, NAV,
m.v.
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C3

Videreutvikling av folkehelsearbeid på INSPIRIA science center

Formål: Mobilisere skoler til økt folkehelseinnsats, bygge opp deres kompetanse og bidra til å redusere bortvalg fra
videregående skoler.

Bakgrunn: INSPIRIA er et av 8 populærvitenskapelige opplevelses- og læringssentre i Norge innen
naturvitenskap, matematikk og teknologi. Ved å stimulere til læringslyst for alle og videreutdanning, dreier
senterets kjernevirksomhet seg om å motvirke sentrale bakenforliggende faktorer som i neste omgang kan
resultere i sosiale ulikheter i helse. Besøkende lærer ved å eksperimentere. I 1. driftsår var 30 000 elever fra
Østfold på besøk. Antallet er et uttrykk for at senteret er blitt godt mottatt i skolene. Det tilbys også ulike
lærerkurs for grunnskoler på tvers av fagtema.
INSPIRIA sin hjørnesten er skolesatsing med tildeling av tid til alle skoler i Østfold, gratis transport, høyt
utdannete formidlere og 6 velutstyrte skolelaboratorier. En skoledag innebærer et undervisningsprogram som
læreren har valgt og som klassen må jobbe med både før og etter besøket. Før de drar hjem, utforsker de den
interaktive utstillingen. Senteret har 3 satsningsområder; helse, miljø og energi. Helseperspektivet
gjennomsyrer alle tilbud. INSPIRIA er det første vitensenteret i Norge som har helse, nærmere bestemt
folkehelse, som et hovedsatsningsområde. INSPIRIA har undervisningsprogrammer for barnehage til
videregående skoler som favner ulike tema innen fysisk og psykisk helse. I tillegg tilbys kurs for lærere,
helsesøstre, sosialfaglige rådgivere og temahelger for befolkningen. Det skreddersys undervisningsopplegg for
eksempelvis Ny Giv-elever, etniske minoritetsgrupper, flyktninger, overvektige barn, lærlinger fra 10. klasse for
å nevne noen. Evalueringer fra lærere sier det samme: Rammene og pedagogikken treffer også de sårbare, -de
motiveres og inspireres. Utdanningstilbudet fra INSPIRIA er derfor ikke bare rettet i forhold til
helsedeterminanter, men også i forhold til determinanter for sosiale ulikheter i helse.
Skoleprogrammer på helse er forankret i Kunnskapsløftet og nasjonale helsefremmende mål. Det er helt
sentralt at arbeidet bygger på skolenes egen opplevelse av utfordringer, samt tar utgangspunkt i deres ordinære
drift og strukturer. Kun slik vil INSPIRIAs arbeid gis bærekraft og forsterke det folkehelsearbeidet som skoler skal
drive, på kort og lang sikt. Metoder er vanligvis aktivitetspedagogikk kombinert med kunnskapsbaserte metoder
som bygger på bl.a. teknikker/elementer fra kognitiv atferdspsykologi og positiv psykologi, f.eks. fra
Motiverende Intervju og øvelser fra Mindfulness. Undervisningstilbud samordnes med folkehelsearbeid på
andre Østfoldarenaer slik at synergieffekter kan oppnås (Jfr. Bronfensbrenners økologiske modell).
Undervisningen samt de interaktive utstillingene har som mål å fremme nysgjerrigheten hos barn og unge til økt
kunnskap og ønske om å søke høyere utdanning. INSPIRIRA er en positiv kunnskapsarena og en ikkestigmatiserende arena og har som andre vitensentre i verden unike tilbakemeldinger ift de elever som ikke
opplever skolen som en mestringsarena: Barn som sliter med ulike diagnoser, som den mest høylytte og
ukonsentrerte eller den mest innesluttede i klassen, de som sliter med motivasjon for skolearbeid, de opplever
alle mestring, inspirasjon og motivasjon til mer læring på vitensentrene.
Utdanning kan gi både en generell helseeffekt, men også en spesiell i forhold til utjevning av sosiale
helseforskjeller. Undersøkelser over hele Europa har vist at det er tett forbindelse mellom utdanning og helse:
Jo lavere utdanningsnivået er, desto dårligere er helsestatusen som voksen og omvendt (Cavelaars, Kunst og
Geurts, 1998) Utdanning og skoleprestasjoner er ikke likt fordelt i samfunnet. Ofte har mennesker som lever
under vanskelige forhold, både dårligere skoleprestasjoner og mindre tilgang til utdanning av god kvalitet. Disse
bratte utdanningsgradientene er en tragedie, også i et helseperspektiv, fordi et velfungerende
utdanningssystem har stort potensial for å bedre helsen (generelt) og redusere sosiale helseulikheter (spesielt).
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Utdanning har tradisjonelt vært en viktig vei ut av fattigdom. Det har også vært en kanal for sosial mobilitet. Økt
kontroll over eget liv er et viktig resultat av utdanning. Utdanningssystemer har en viktig rolle i å forberede
barna for livet. Utdanning gir dem de kunnskapene og ferdighetene de trenger. Imidlertid er flere av INSPIRIAS
brukere i en livssituasjon, der andre utfordringer i livet gjør det vanskelig å vektlegge utdanning. - Også derfor er
INSPIRIAS pedagogikk, og kompetanseoppbygging av yrkesgrupper som møter barn, viktig.
Prosjektinnholdet: Det skal utredes hvordan INSPIRIA kan videreutvikle sitt folkehelsearbeid, blant annet for å
imøtekomme nye utfordringer i Østfold som avdekkes gjennom helseovervåking.
Arenaer for prosjektinnsats: Barnehager, Grunnskoler og videregående skoler i Østfold.
Mulig overføringsverdi til andre aktører i Norge: Det er årlige, nasjonale samlinger for formidlere fra
vitensentrene der undervisningsprogram, opplegg og kurs utveksles. Det er derfor mulig å overføre erfaringer
via vitensenternettverket til skoler i andre regioner. En rekke av de programmer som INSPIRIA utvikler kan
benyttes av skoler i andre landsdeler.
Økonomisk ramme og viktigste budsjettposter: Fylkeskommunen vil behandle en eventuell fortsatt finansiering
for å videreutvikle INSPIRIAs folkehelsearbeid. Det er ikke lagt inn i prosjektets egenandel og vil i så fall øke
samlet ramme til prosjektet, skulle det bli vedtatt.
Tidsramme, anslagsvis: 2014: En videreutvikling av INSPIRIAs folkehelsearbeid utredes. 2015: Med forbehold
om politisk samtykke, en intensivert folkehelseinnsats ved INSPIRIA 2014-2017: Dokumentasjon av innsatsen.
Prosjektleder og andre prosjektpartnere: INSPIRIA (prosjektleder), fylkeskommunen, Østfoldhelsa, Østfolds
kommuner, Sarpsborg kommune.
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C4, C6 og C7

Helsefremmende barnehager og skoler

Beskrivelsen dekker tre delprosjekter: A. Utvikling av helsefremmende barnehager i Østfold. B. Utvikle modeller
for helsefremmende grunnskoler i Fredrikstad. C. Utarbeide og følge opp en helhetlig strategi i Fredrikstad der
Helsefremmende barnehager, helsefremmende grunnskoler og helsefremmende videregående skoler sees i
sammenheng.
Formål: Redusere sosiale helseforskjeller og bedre skoleprestasjoner gjennom tverrfaglige og tverrsektorielle
tiltak i barnehager og skoler
Bakgrunn: Gjennom folkehelseloven er kommunene pålagt å bruke alle relevante kommunale tjenester for å
redusere sosiale helseforskjeller. Barnehager i Østfold brukes av om lag 87 % av barnebefolkningen 1 – 5 år, noe
lavere for 1 og 2-åringene og høyere for de eldste i barnehagen. Grunnskolen gir tilbud til så godt som alle barn
og unge i alderen 6 – 16 år. Om lag 95 % av alle 16-åringer begynner i videregående skole i Østfold. Barnehage
og skole er derfor arenaer som egner seg til å arbeide med utjevning av sosial ulikhet, ettersom man når en stor
andel av aktuell aldersgruppe.
Opplæringslovens § 9A slår fast at skolen er en helsefremmende arena. Samtidig vet vi at den innretningen som
dagens grunnskole har i Norge, der foreldres og barns arbeidstid matcher dårlig, og barn skal gjøre en del av sitt
daglige arbeid utenfor en setting der en er sikret kvalifisert veiledning, bidrar til å opprettholde og forsterke
sosial ulikhet mellom grupper av befolkningen. Det ligger godt til rette for at grunnskolen skal kunne være en
arena for utjevning. Når videregående skoler opplever at mange elever ikke fullfører innen normert tid, så ligger
trolig noen av løsningene i forebyggende og helsefremmende grep som må tas allerede i grunnskolen og i
barnehagen.
Prosjektinnholdet: Prosjekt Helsefremmende barnehager og skoler har tre hovedinnretninger; utvikling av
helsefremmende barnehager i et samarbeid mellom barnehageeiere i alle kommuner i Østfold, utvikling av en
modell for helsefremmende grunnskoler i den største kommunen Fredrikstad, og utvikling av en helhetlig
strategi for helsefremmende barnehager, grunnskoler og videregående skoler i Fredrikstad.
Helsefremmende arbeid i barnehager og skoler kan utøves gjennom fire ulike innfallsvinkler; gjennom utvikling
av systemer og strukturer i barnehagen/skolen, gjennom undervisningen, gjennom tilrettelegging av det fysiske
og det sosiale miljøet i barnehagen/skolen eller gjennom særskilte tiltak. Fysisk, sosial, emosjonell og kognitiv
læring i skoler og barnehager blir med andre ord viktig. Helsefremmende arbeid i barnehager og skoler må i
størst mulig grad utøves innenfor det ordinære arbeidet som gjøres i virksomheten, det må i minst mulig grad
oppfattes som en tilleggsbelastning, skal man lykkes med å gjøre endringer.
Det er sammenhenger mellom skoleprestasjoner og levevaner. Arbeid bør derfor også knyttes til ernæring,
fysisk aktivitet, trivsel og livskvalitet og forebygging av mobbing. Eksempel på arbeid innenfor fysisk aktivitet kan
være tilrettelegging av skolegårder for fysisk aktivitet, utvidet pause midt på dagen som benyttes til fysisk
aktivitet, skolering av assistenter og lærere i tilrettelegging for fysisk aktivitet for inaktive barn, tilpassing av
kroppsøvingsfaget slik at flere elever opplever bevegelsesglede, en time fysisk aktivitet hver dag, vedtektsfesting
av barnehagens og skolens arbeid med fysisk aktivitet, samarbeid med lokale idrettslag, uteskole og fysisk
aktivitet i alle fag.
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Delprosjektets omfang, nivåovergripende karakter og tverrfaglighet tilsier at detaljene må legges på et senere
tidspunkt. Et vellykket arbeid forutsetter sammensatte grep, fra det strategiske og overordnede i politisk og
administrativ ledelse, til den daglige operative oppfølgingen i skoler og barnehager. For å redusere sosiale
helseforskjeller i barnehagen er det for eksempel antatt å være viktig med gratis kjernetid/ åpne barnehager,
gode overganger fra barnehage til grunnskole, samarbeid med helsestasjon / familiesenter og tidlig
språkstimulering. På grunnskolenivå er videreføring av gode erfaringer med Ny Giv på 10. trinn og
videreutvikling til lavere klassetrinn aktuelle temaer. Dette er spørsmål som vil bli drøftet nærmere i den videre
prosjekteringen. Herunder hører også videreutvikling av tverrsektorielle modeller for samarbeid helseutdanning. Arbeidet må sees i sammenheng med «Krafttak for læring» og den regionale kompetanseplanen som
er under utarbeidelse.
Arenaer for prosjektinnsats: Delprosjekt A gjennomføres i regi av Østfoldhelsa. Delprosjekt B og C er tenkt
gjennomført i Fredrikstad kommune som forsøkskommune. Erfaringer som høstes må ha overføringsverdi til
øvrige kommuner.
Mulig overføringsverdi til andre aktører i Norge: Prosjektet tar mål av seg til å utvikle ny kunnskap om
organisering, muligheter og utfordringer for å gjøre virksomheter for barn og unge mer helsefremmende.
Prosjektet vil bidra til å oppfylle utfordringer og krav i Lov om barnehager, Opplæringsloven og Lov om
folkehelse.
Økonomisk ramme og viktige budsjettposter per år for årene 2014-2017 (i mill.): Det er satt av 5,4 millioner til
prosjektet «Helsefremmende barnehager» for hele perioden, hvorav en stor del vil bli benyttet til
prosjektledelse. Arbeid på grunnskolenivå i Fredrikstad dekkes innenfor kommunens rammer til prosjektet.

Tidsramme, anslagsvis:
Vår 2014:
Avklaring av deltakende barnehager/kommuner, grunnskoler og videregående skoler,
utarbeidelse av mål, strategier og handlingsplaner
Høst 2014:
Oppstart av arbeidet, realisering av handlingsplaner, gjennomføring av tiltak
2015-2017:
Gjennomføring av tiltak
2014-2017:
Evaluering
Prosjektleder og andre prosjektpartnere: Østfold fylkeskommune, Østfoldhelsa og Fredrikstad kommune. Flere
kommuner vil bli invitert til å delta i arbeid med å utvikle helsefremmende barnehager.
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C8

Ung Frivillighet

Formål: Motivere ungdom til å engasjere seg i frivillig arbeid, rekruttere de som varige medlemmer i
ungdomsorganisasjoner og jobbe holdningsskapende for å motivere de til å ta et samfunnsansvar i fremtiden.
Bakgrunn: Frivilligheten er i endring. Andelen av Norges befolkning som gjør frivillig arbeid har gått ned fra 58
prosent i 2004 til 48 prosent i 2009. Størst er nedgangen blant unge menn. Likevel er Norge fortsatt i
verdenstoppen i frivillighet. Det er i stor grad de eldre som holder frivilligheten i gang, mens ungdom faller fra.
Både globalisering og økende innvandring har bidratt til et økende kulturelt mangfold. Det utfordrer de fleste
frivillige organisasjoner som er tuftet på et sett av verdier og normer som kan være fremmede for noen
minoriteter. Samtidig er det frivillige organisasjonslivet en anledning til å bygge broer mellom minoritets- og
majoritetsbefolkning.
Nye arenaer for frivillighet fremstår i takt med den teknologiske utviklingen. Det er også store forskjeller mellom
ulike inntektsgrupper, mellom de som er på innsiden og utsiden av arbeidsmarkedet og mellom by og land.
Videre ser organisasjonslivet ut til å være sterkere preget av organisert individualisme enn før med tendenser til
at individer oppfører seg mer som forbrukere enn samfunnsborgere i det frivillige organisasjonslivet. Bånd
mellom organisasjon og deltaker blir færre og løsere, frivillig arbeid blir mer uforpliktende og
motivasjonsgrunnlaget knyttes i større grad til selvutvikling og selvrealisering. To andre utviklingstrekk innen
frivilligheten viser en større tendens til frivillighet uten medlemskap og at det er en vridning mot å donere
penger fremfor tid. Det siste er uheldig for folkehelsen, da frivillig deltagelse i seg selv er viktig for den enkeltes
helse.
Det er gjerne en lav terskel for å delta i frivilligheten (avhengig av kontingent), alle er velkomne som støtter
formålet, alle har like stor innflytelse (for eksempel i motsetning til et AS) og ledelsen må stå til ansvar for
medlemmene på årsmøtet. Organisasjoner fungerer som skoler i demokrati, samarbeid og solidaritetstenkning.
Det bygger sosiale nettverk og motvirker sosial isolasjon. Der det ikke er organisasjonsliv, står det dårlig til med
demokratiet. Flere forskere mener at jo mer integrert vi er i vårt lokalsamfunn, desto mindre sjanse har vi for å
erfare alt fra forkjølelse til hjerteinfarkt, slag, kreft eller depresjon. Dette dreier seg om et samfunns sosiale
kapital, som også har positive konsekvenser på så ulike forhold som lav kriminalitet og utdanningsnivå. Også
samfunnsøkonomien nyter godt av lokalsamfunn med sterk sosial kapital og god folkehelse. Det vil resultere i
mindre sykefravær, mer overskudd til å gjøre en god jobb når man faktisk er på arbeid samtidig som de med god
helse har høyere inntekt, høyere forbruk, står lengre i arbeid og betaler ergo mer skatt. Personer med god helse
er også mer tilbøyelig til etterutdanning og til å starte småbedrifter. De belaster kommunale velferdstjenester i
mindre grad. Personer med god helse er også mer aktive i frivillig arbeid.
Prosjektinnholdet: Ungdom skal læres opp i rollen det frivillige organisasjonslivet har i Norge og gis kompetanse
til å besitte verv i ungdomsorganisasjoner. De skal gis forståelse for de verdier som kjennetegner frivilligheten,
og de skal gis opplæring om hvilke forventninger samfunnet har til de i fremtiden som ansvarlige
samfunnsborgere – både i og utenfor arbeidslivet (eksempelvis, «gjør din plikt, krev din rett»). Med
utgangspunkt i UE-modellen, skal ungdom læres opp til å ta ansvar i frivillige organisasjoner. Som en oppfølging
av arbeidet etableres det rekrutteringskampanjer i samarbeid med lokale lag og foreninger, der det forsøkes å
holde på ungdommen i organisasjonslivet. Med utgangspunkt i økende innvandring til Østfold, vil prosjektet
legge stor vekt på assimilering og inkludering. Prosjektet innarbeides som en del av det nye valgfaget i
Kunnskapsløftet, «Innsats for andre».
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Arenaer for prosjektinnsats: Prosjektet er tenkt å gjennomføres i 2-3 kommuner. Innsatsen settes inn på
ungdomsskoletrinnet og forsøkes ut på anslagsvis 8 ungdomsskoler.
Mulig overføringsverdi til andre aktører i Norge: UE-modellen er etablert i alle landets fylker, og hvis prosjektet
viser seg vellykket vil den kunne tilpasses bruk også i andre fylker. Fordi det er sammenhenger mellom
folkehelse, frivillighet og verdiskapning kan denne type arbeid også være med på å synliggjøre hvordan aktører i
næringslivet kan drive folkehelsearbeid som også virker gunstig på konkurransekraft.
Økonomisk ramme og viktigste budsjettposter: Det må lønnes en prosjektleder som utvikler og leder
prosjektet. Noe mindre driftsmidler må påregnes. I tillegg kommer arbeidsinnsats og egenandeler fra lokale
frivillige organisasjoner og skoler som ikke er innarbeidet i egenandelen som er synliggjort i prosjektbudsjettet.
Det er satt av 0,9 millioner til prosjektet.
Tidsramme, anslagsvis:
2014:
Første halvår: Rekruttering av prosjektleder og detaljprosjektering i samarbeid med lokalt
foreningsliv og skoler. Andre halvår: Prosjektoppstart.
2014-2016:
Gjennomføring av prosjektet og evaluering.
2014-2017
Evaluering
Prosjektleder og andre prosjektpartnere: Ungt Entreprenørskap (prosjektleder), Østfoldhelsa og Østfold
fylkeskommune. Flere kommuner vil bli involvert i prosjektperioden.
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C8

Ungdom og bevegelsesglede

Formål: Bidra til å redusere sosiale ulikheter i helse ved å øke fysisk aktivitet blant ungdomsskoleelever i
Østfold.
Bakgrunn: I prosjektet «Helsefremmende videregående skoler i Østfold», er det er det jobbet med
sammenhenger mellom anstrengt forhold til kroppsøvingsfaget og bortfall fra videregående skole. Erfaringer fra
videregående skole kan også overføres til arbeid med faget i grunnskolen.
Andel ungdommer som er fysisk aktive går ned i ungdomskolen. Fysisk aktivitet forebygger overvekt/fedme,
kreft, hjerte- og karsykdommer og bedrer psykisk helse. Det er behov for kunnskapsformidling og
holdningsskapende innsats for å øke ungdoms bevegelsesglede og aktivitetsnivå. Grunnlaget for god helse
legges i barne- og ungdomsårene. Kun 50 % av 15-åringene er fysisk aktive 60 minutter daglig. En OECD-rapport
fra 2009 plasserer Norge blant den tredelen av landene som har lavest fysisk aktivitets-nivå blant 11 – 15
åringer. Sammenlignet med aldersgruppen 65-85 år bruker 15-åringene en større del av dagen til stillesitting. I
tillegg øker forekomsten av overvekt og fedme. Fysisk inaktivitet er knyttet til sosiale ulikheter i helse, rammer
sosialt skjevt, og medvirker til økte helseforskjeller mellom befolkningsgrupper. Andelen av befolkningen som er
fysisk aktive, øker jo høyere sosioøkonomisk status. Det samme gjelder for deltakelse i organisert, fysisk
aktivitet og for organisasjonsmedlemskap. Skolen når alle barn og unge på tvers av sosiale skiller. Det er en
sentral arena for å skape holdninger, gode aktivitetsvaner og til å utjevne sosiale forskjeller i levevaner og helse.
Det er samtidig en positiv sammenheng mellom økt fysisk aktivitet og skoleprestasjoner, og økt fysisk aktivitet
har i stor grad positiv effekt på konsentrasjon, hukommelse, atferd i klasserommet og på det sosiale miljøet. Alle
INSPIRIAs programmer handler om å imøtekomme skolenes egenopplevde behov, og understøtte etablerte
strukturer i skolene, samt innsatsområder de allerede er pålagt å jobbe med.
Prosjektinnholdet: Forsøk på videregående nivå i Østfold der kroppsøvingsfaget fokuserer på bevegelsesglede
fremfor konkurranseaspekter har vakt nasjonal interesse på grunn av gode resultater. Erfaringer herfra vil bli
benyttet til å videreutvikle tilsvarende fagområder i grunnskolen. «Ungdom og bevegelsesglede» er et prosjekt
som retter seg mot vanlig ungdom på ungdomstrinnet samt mot ungdom og lærere tilknyttet det nye valget
«Fysisk aktivitet og helse». Gjennom aktivitetspedagogikk og helsefremmende øvelser, skal undervisningen
bevisstgjøre og lære elevene om egen helseatferd og betydningen av fysisk aktivitet. Bevegelsesglede vil være i
fokus da dette er et positiv begrep som når en bredere andel av ungdomsgruppen, versus fysisk aktivitet som
mange ungdom ikke identifiserer seg med da begrepet ofte representerer ren trening og konkurranser. Delmål
1: Utvikle, tilby og gjennomføre helsefremmende undervisningsprogram til ungdomsskoleelever forankret i
Kunnskapsløftet og nasjonale føringer på helse. Delmål 2: Utvikle og tilby lærerkurs for ungdomsskolelærere
som har valgfaget «Fysisk aktivitet og helse». Målet med kurset er kompetanseheving og bevisstgjøring rundt
metodikk og øvelser for å fremme helseatferd og bevegelsesglede for ungdommer. Delmål 3: Prøve ut og
evaluere metoder og øvelser som skal fremme fysisk aktivitet og bevegelsesglede (god fysisk helse og god
psykisk helse (positiv helse). Delmål 4: Videreutvikle samarbeidet med lærernettverk på ungdomstrinnet og
INSPIRIA knyttet til undervisning på helse.
Prosjektet har to parallelle målgrupper: 1. Undervisningstilbud rettet mot ungdomsskoleelever som direkte
målgruppe (utvalget representerer ungdomspopulasjon som helhet). 2. Undervisningstilbud til lærere som
direkte målgruppe, og ungdomsskoleelever indirekte (populasjon med spesielt interesserte ungdommer på
valgfaget «Fysisk aktivitet og helse»). Det legges opp til en prosess og resultatevaluering (kunnskapsmål og
motivasjonsmål pre- og post undervisning) fra begge målgrupper.
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Arenaer for prosjektinnsats: Undervisningsprogrammet vil tilbys på INSPIRIA samt lokalt på aktuelle
ungdomskoler. Det anslås 30 klasser fra ungdomskoler i forskjellige kommuner i Østfold. Lærerkursene knyttet
til valgfaget «Fysisk aktivitet og helse», tilbys alle ungdomskoler. Kartlegginger i Østfold har avdekket
geografiske opphopninger av overvektsproblematikk og andre levekårsutfordringer. Prosjektet vil rette innsats
for å rekruttere skoler fra områder med spesielle behov.
Mulig overføringsverdi til andre aktører i Norge: Prosjektet «Ungdom og bevegelsesglede» vil ha stor
overføringsverdi til alle ungdomskoler i Norge. Undervisningsprogrammet vil ha standardisert formidlingstekst
og en lærerveiledning med for og etterarbeid som lærere kan kurses opp i og gjennomføre med egen klasse.
Lærerkurset er lagt opp slik at lærerne i størst mulig grad skal få kompetanse og opplæring i praktiske øvelser og
metoder med helsefremmende mål. Dette vil utgjøre en «verktøy-kasse» av pedagogiske verktøy de kan dra
nytte av og videreformidle til kollegaer. INSPIRIA er et av åtte regionale vitensentre i Norge og det er årlige
samlinger for formidlere der man utveksler undervisningsprogram, opplegg og ulike kurs. Det vil derfor være
en reell mulighet å sikre overføring av prosjektet via vitensenternettverket til ungdomskoler i andre regioner

Økonomisk ramme og viktigste budsjettposter:
Prosjektutvikling, drift, og ledelse:
300.000kr ---- Undervisning og lærerkurs: 300.000 kr. -----600.000,-

Totalt:

Tidsramme, anslagsvis:
Vår 2014:
Utarbeidelse av detaljert prosjektbeskrivelse og utvikling av undervisningsoppleggene
Høst 2014:
Prosjektoppstart med undervisning
Hele 2015:
Undervisning og lærerkurs
Vår 2016:
Undervisning
2014-2016
Evaluering
Prosjektleder og andre prosjektpartnere: INSPIRIA (prosjektleder) og kommuner og skoler avklares i den videre
prosjektplanleggingen.
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C8

Helhetlig forebyggende løp for barn og unge (0-19 år)

Formål: Å styrke barn og unges psykiske helse, redusere frafall i videregående skole, forebygge rusbruk og
kriminalitet. Det er også et mål å bedre skoleprestasjonene og redusere sosiale helseforskjeller.
Bakgrunn:
Sarpsborg kommune deltok i Ungdomsundersøkelsen Østfoldhelsa 2008 som viste at 28 % av jentene og 9 % av
guttene i 10. klasse har symptomer på psykiske plager. (Fylkestallene er 31 % og 13 %). Rus, psykisk helse og
kriminalitet heger ofte sammen. Utfordringen i Sarpsborg er at det er mange gode tiltak, men det mangler
helhetlig forebyggende strategi for barn og unge, og vi vet ikke om tiltakene vi setter inn har effekt.
Helsestasjon, skole/barnehage velger forebyggende program og/eller lager egen versjon, innsatsen er ikke
samordnet, og det er tilfeldig hva det enkelte barn får. Prosjektet er et eksempel på oppfølging av
folkehelselovens intensjon om «helse i alt», utjamningsprinsippet og tiltaksplikt i forhold til dokumenterte
utfordringer.
Prosjektinnholdet:
Prosjektet skal utvikle en helhetlig forebyggende strategi – for alle barn, dvs. en universell tilnærming. Imidlertid
skal prosjektet kun gå i en skolekrets. Dette fordi kommunen ikke har kapasitet til å kjøre det i alle
helsestasjoner, barnehager og skoler. Siden prosjektet også har til hensikt å redusere sosiale helseforskjeller, er
sentrum skolekrets valgt ut som geografisk område. I denne skolekretsen fins det en helsestasjon, flere
barnehager, en barneskole, en ungdomsskole og en videregående skole. På bakgrunn av erfaringene Sarpsborg
kommune gjorde med prosjekt Nærmiljøhuset, skal det arbeides videre med å få til et robust tverrsektorielt og
tverrfaglig samarbeid oppvekst - helse – kultur og sivilsamfunn. Det skal lages en status for målgruppa, med
datainnhenting fra de nevnte sektorer. I tillegg skal det gjennomføres en ungdomsundersøkelse (UngData).
Videre skal det foretas en kartlegging over hva som tilbys barn og unge av forebyggende program på de ulike
arenaene og hvem som får disse. Videre ser man på hvordan det tverrsektorielle samarbeidet er i dag i
sentrumsområdet. På bakgrunn av denne kartleggingen, skal det arbeides systematisk med å få til et robust
tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.
Arenaer for prosjektinnsats: Prosjektet er tenkt gjennomført som en integrert del av Sarpsborg kommunes
prosjekt  “Styrke  byutvikling  i  utfordringssoner  i  sentrum  øst  for  å  redusere  levekårsforskjeller”.  Det  er  tenkt  å  
utvikle et helhetlig forebyggende løp for barn og unge (0-19 år) gjennom sentrum helsestasjon, barnehager i
nevnte utfordringssoner, i Sandesundsveien barneskole, Kruseløkka ungdomsskole og St. Olav vgs. Alle disse
utdanningsarenaene ligger i soner med opphopning av levekårsutfordringer.
Mulig overføringsverdi til andre aktører i Norge: Hvis prosjektet viser seg vellykket vil metoden kunne tilpasses
og brukes i andre kommuner. Det vil også kunne være en modell for hvordan kommuner kan arbeide for å
oppfylle  kravene  i  folkehelseloven  om  tverrsektoriell  innsats  og  “helse  i  alt”.  
Økonomisk ramme og viktigste budsjettposter: Prosjektet er allerede finansiert, og er derfor ikke lagt inn i den
økonomiske rammen til Inkluderende Østfold.
Tidsramme, anslagsvis: Prosjektet er i en oppstartsfase og vil løpe ut 2015.
Prosjektleder og andre prosjektpartnere: Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, INSPIRIA og KoRus øst.
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C8

Videreutvikling av Tanntimen

Formål: Bidra til at elevene får en positiv holdning til munnstell, sunt kosthold og tobakksforebygging ved å øke
kunnskapen til elevene.
Bakgrunn: Tannhelsen blant barn og ungdom i Østfold kan karakteriseres som god. Tall fra SSB viser at Østfold
er bedre enn landsgjennomsnittet (tabell 1). Selv om Østfold scorer høyt når det måles gjennomsnittlig
«friskhet», så finnes det områder/bydeler og befolkningsgrupper som er betydelig dårligere enn gjennomsnittet.
Tabell 1. Prosentvis andel som ikke har hatt karies

I 2006 startet tannhelsetjenesten et prosjekt i samarbeid med
Helsekilden, nå en del av INSPIRIA science center, om
2011
Østfold
Landet
tannhelseundervisning på barneskolene. Tre klassetrinn, 2., 4. og
5-åringer
82,2 %
80,7 %
12-åringer
57,6
%
54,7 %
7. trinn på alle barneskolene i Østfold ble plukket ut for å være
18-åringer
19,9 %
17,7 %
med i prosjektet. De siste 5 skoleårene har 55 av Østfolds
barneskoler mottatt denne undervisningen og samlet sett har ca
45.000 barn fått opplæring. Utvelgelsen av skoler er gjort i tråd med nasjonale retningslinjer for å utjevne
sosiale helseforskjeller. Tannhelsestatistikk fra 2005, 2006 og 2007 ble lagt til grunn, og de skolene med
flere/mange barn som har kariesangrep i flere enn 4 tenner, er de skolene som nå får undervisning.
En undersøkelse om «Røyking og sosial ulikhet i Norge» av Lund et al (2005) viste at lavere sosioøkonomiske lag
var kraftig overrepresentert blant røykerne. Disse har lavere gjennomsnittlig debutalder og større aksept for
passiv røyking, samt færre har regler for å begrense røyking hjemme. Lund konkluderte med at den sosiale
gradienten i utbredelsen av røyking representerer en stor utfordring i målsettingen om å redusere fremtidig
ulikhet i helsestatus i befolkningen. Han mener det er et behov for målrettede intervensjoner mot lavere sosiale
lag, men at kunnskapsgrunnlaget for å utvikle slike tiltak er svakt.
Grunnlaget for gode vaner må legges tidlig i livet for å sikre det enkelte barn god helse og for å redusere
forskjellene i helseatferd. Forhold i barndommen har stor betydning for helsen senere i livet.
Undervisningen er i dag basert på INSPIRIAs vitensenterpedagogikk (aktivitetspedagogikk: «learning by doing
and reflections»). Læringsmålene er tilpasset de forskjellige trinnene, slik at det er en utvikling i læringsmålene
fra 2. til 7. trinn. Tannhelsetjenestens tannpleiere og noen tannhelsesekretærer har fått opplæring i den
pedagogiske modellen og utfører undervisningen i team på to og to personer.
Evalueringer i form av skriftlig umiddelbar tilbakemelding fra elever og lærere er samlet inn og gjennomgås
hvert år. Så langt er tilbakemeldingene utelukkende positive fra både lærere og elever. Tilbakemeldinger fra
tannleger og tannpleiere viser at elevene husker mye av det som er undervist i Tanntimen, og det finnes
eksempler på at tannlegen/tannpleieren har sett en betydelig forbedring i tannpussen hos enkeltindivider når
de har vært til undersøkelse på tannklinikken.
Prosjektinnholdet: Eksisterende undervisning er tenkt utvidet og videreutviklet til et samarbeidsprosjekt med
helsestasjonene på anslagsvis 8-10 skoler i 3 utvalgte kommuner, deriblant Fredrikstad. Læringsmålene utvides
til å omfatte mer om kosthold samt tobakksforebygging. Tannpleier og helsesøster vil samarbeide om
undervisningen på de utvalgte skolene. Med dette håper vi at elevene selv settes i stand til å ta de riktige
valgene. Prosjektet illustrerer hvordan tannhelsetjenesten kan fylle både en regional pådriver-, utvikler- og
samordnerrolle i folkehelsearbeidet.
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Arenaer for prosjektinnsats: Barneskoler i 3 kommuner i Østfold.
Mulig overføringsverdi til andre aktører i Norge: Tannhelsetjenestene skal drive utadrettet forebyggende
arbeid til de gruppene som er prioritert i tannhelsetjenesteloven, deriblant barn og unge fra 0-18 år.
Folkehelseloven fordrer samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene og dersom prosjektet viser seg vellykket vil
en overføring av denne undervisningsmetoden til andre tannhelsetjenester i landet vil være mulig.
Tannhelsetjenesten i Østfold har igjennom flere år hatt et samarbeid med tannpleierutdanningen ved UiO om
opplæring av studenter i denne pedagogiske modellen. Studentene har fått opplæring samt fått prøve
undervisningen på en barneskole under veiledning av tannpleier.
Økonomisk ramme og viktigste budsjettposter: Kostnadene er relatert til arbeidsinnsats (3 tannpleiere og 3
helsesøstre) mot cirka 8- 10 skoler. Totalt over tre år vil det bli benyttet 1,5 millioner kroner til arbeidet.
Tidsramme, anslagsvis:
Vår 2014:
Videreutvikling av innhold og opplæring av helsesøstre og tannpleiere.
Høst 2014-2016:
Igangsetting av undervisning på utvalgte skoler.
Høst 2015:
Foreløpig evaluering for eventuell utvidelse til å gjelde flere skoler eller eventuelt flere
kommuner.
2014-17:
Dokumentasjon og evaluering.
Prosjektleder og andre prosjektpartnere: Østfold fylkeskommune, tannhelsetjenesten (prosjektleder), utvalgte
kommuner i Østfold.
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C8

Videreutvikling av Home-Start Familiekontakter

Formål: Videreutvikle Home-Start som en metode som kan bidra til å redusere sosiale ulikheter i helse.
Bakgrunn: Home-Start Familiekontakten (HSF) er et lavterskeltilbud, som er i kontakt med mange familier som
representerer en del av den sosiale ulikheten innenfor helse. Familiene selv eller representanter fra
hjelpeapparatet -i nært samarbeid med familien - tar kontakt med koordinator og melder sine behov.
Hovedfokus er at hverdagen med små barn er god, men travel og utfordrende. Av og til er det små forskjeller
som kan gjøre at vi mestrer hverdagen bedre. -Enten man trenger en å snakke med, praktisk hjelp, råd i
oppdragelse av barn/ en støttespiller eller leksehjelp. Mange behøver også bistand til å utvide sitt sosiale
nettverk gjennom samvær med andre. HSF retter seg mot familier der ett av barna må være under skolepliktig
alder. HSF treffer mange forskjellige familier, med ulike utfordringer i sitt familieliv.
Tidlig innsats handler om å optimalisere barnets oppvekstmiljø tidligst mulig, med sikte på å utvikle en robust
psykisk helse og forebygge skjevutvikling. Barns psykososiale og fysiske helseutfordringer blir ofte åpenbare for
omgivelsene først etter noen år på skolen eller i ungdomsårene. Det er imidlertid godt dokumentert i
longitudinelle studier at slike problemer har sine forløpere i førskolealder. Gjennom veiledning allerede i
svangerskapet og/eller i barnets første leveår, kan familier få hjelp tidligere.
Flere nordiske studier viser at barn og unges helse er sosialt skjevt fordelt (Gradientutfordringen, Sosial- og
helsedirektoratet 2005). Barn er mer utsatt for å få psykiske plager hvis de er barn av foreldre med ikke-vestlig
minoritetsbakgrunn, barn av enslige forsørgere, barn av voldelige foreldre, barn av foreldre med rus- og/eller
psykiske problemer. I husholdninger med lavt utdanningsnivå og hvor barn vokser opp med bare én
omsorgsperson, er det høyere forekomst av astma, allergi og eksem. Tilsvarende er det flere overvektige barn i
disse husholdningene. Det er også flere barn som er fysisk aktive og har et regelmessig kosthold i familier med
høy inntekt (Sosial ulikhet i helse. En faktarapport, Folkehelseinstituttet 2007).
Faktorer som påvirker de sosiale forskjellene i forekomst av psykiske plager er lav tillit til egen mestringsevne,
følelse av maktesløshet, lite sosial støtte, dårlig fysisk helse og negative livshendelser. Dette bidrar til å skape
sosial ulikhet i psykisk helse, viser en studie fra Folkehelseinstituttet. Den konkluderer videre med at individuelle
karaktertrekk, som lav tillit til egen mestringsevne, og faktorer knyttet til selve livssituasjonen, som lite sosiale
støtte, økonomiske problemer og følelse av maktesløshet, begge bidrar til sosial ulikhet i psykisk helse. Det ser
ut til at opplevelsen av maktesløshet står sentralt og påvirkes av både individuelle og sosiale forhold.
I Norge foreligger det lite forskning på Home- Start sin betydning og rolle i arbeidet for å redusere sosiale
helseforskjeller, og det er ønskelig at prosjektet fremskaffer mer forskningsbasert dokumentasjon om hvordan
denne metoden kan øve innflytelse.
Prosjektinnholdet: Målet med prosjektet vil være å videreutvikle Home-Start i Østfold som en folkehelseaktør,
deriblant bygge opp kunnskap og kompetansen til frivillige og brukere. Arbeidet med å styrke deltakernes
forutsetninger til å håndtere dagliglivets utfordringer, med sikte på å bidra til å redusere sosiale ulikheter i
helse, skal styrkes. Det er et ønske om å stimulere til bruk av egne ressurser, ved å støtte og styrke den enkelte i
forhold sin egen livssituasjon. Det legges også vekt på å styrke det tverrfaglige arbeidet til Home-Start,
eksempelvis gjennom samarbeid med helsestasjoner, INSPIRIA og i forhold til andre frivillige krefter. Utvikling av
nye, og videreutvikling av eksisterende, møteplasser vil stå sentralt med sikte på å inkludere viktige målgrupper
bedre i lokalsamfunnet. Prosjektet skal legge vekt på bærekraft, slik at det arbeid som igangsettes skal resultere
i varig kunnskap og bærekraftige møteplasser i Østfold for familier som trenger å styrke sin sosiale kapital.
Arenaer for prosjektinnsats: Prosjektet er tenkt gjennomført i de 6 kommunene som har Home-Start
avdelinger. De lokale Home-Start kontorene vil samarbeid med lokale aktører og INSPIRIA.
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Mulig overføringsverdi til andre aktører i Norge: Det er pr i dag 34 HSF-kontorer i Norge, hvorav 6 ligger i
Østfold. Målet er at det skal være et tilbud i alle kommuner. I så fall er det viktig med mer forskning som kan gi
mer innsikt i metodikkens potensial
Økonomisk ramme:
2014: kr. 200 000,- 2015: kr. 200 000,- 2016: kr. 200 000,-. Til sammen kr. 600 000,Tidsramme, anslagsvis:
2014:
Detaljert prosjektplanlegging og oppstart av prosjektet.
2015-2016:
Gjennomføring
2014-2016:
Evaluering
Prosjektleder og andre prosjektpartnere: Home-Start Moss, Home-Start Sarpsborg, Home-Start Fredrikstad,
Home-Start Askim og Home-Start Rygge og Våler. Fylkeskommunen, tilhørende kommuner, INSPIRIA. Et
eventuelt samarbeid med frivilligsentraler vil bli vurdert i den detaljerte prosjektplanleggingen.
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D1

Videreutvikling av NAV og strategien «Arbeid først»

Formål: Videreutvikle NAV som folkehelseaktør og redusere sosiale ulikheter i helse ved tiltak for å bedre
inngangen til arbeidslivet for utsatte grupper.
Bakgrunn: NAV kommer ofte inn i bildet etter at mennesker har fått utfordringer. Det er behov for å finne en
hensiktsmessig balanse mellom rettighetslovgivningen som ivaretar enkeltindivider og folkehelsearbeidet som
har et befolkningsperspektiv hvor man bl.a. ønsker å styrke folks ressurser før problemer oppstår. Folks helse er
kanskje den største ressursen i samfunnet. Arbeid og helse henger tett sammen. Å ha et arbeid er for de fleste
et gode som bidrar til økt livskvalitet. Det å være i arbeid er i seg selv bra for helsen, og det bedrer levekårene
for arbeidstakeren selv og for hans / hennes familie. Gjennom arbeidet får vi brukt våre ressurser, vi inngår i et
sosialt fellesskap og vi er i stand til å forsørge oss selv. Arbeid gir den enkelte muligheter til utvikling, og det å
kunne utvikle seg er en helsefremmende faktor.
Samhandlingsreformen og den påfølgende lovgivningen har fokus på forebygging og helsefremmende arbeid.
Tiltak for å få flere og utsatte grupper inn i arbeidslivet, er derfor gode og nødvendig tiltak for å ivareta
målsettingene i samhandlingsreformen om en bærekraftig samfunnsutvikling. Høy yrkesdeltakelse er et sentralt
mål i årene framover. At arbeid gir inntekt er viktig i forhold til andre sentrale målsettinger. For å redusere
omfanget av barnefattigdom er for eksempel det viktigste virkemiddel å legge til rette for økt familieinntekt.
Intensjonen ved etablering av NAV kontorene var en dør inn for alle brukergrupper. Innenfor denne døren skal
det i prinsippet være kunnskap om og muligheter til å spille på alle virkemidler som disponeres av stat og
kommune. Gjennom helhetlig innsats har NAV oppnådd gode resultater. Eksempler på dette er
kvalifiseringsprogrammet, Arbeidslivssenteret og aktivt IA-arbeid, samt arbeid i forhold til fremmedspråklige og
assimilering.
Prosjektinnholdet: Prosjektet vil innledningsvis prioritere å utrede hvilke utfordringer og muligheter som finnes
i NAV-systemet, når formålet er å bli bedre på folkehelsearbeid. Blant annet legges det vekt på å synliggjøre
strukturelle utfordringer som må løses nasjonalt. Det vil også bli satt fokus på kompetansebygging av NAVansatte, for å berede grunnen for en fremtid der NAV Østfold skal bli enda flinkere enn i dag på å arbeide
forebyggende og helsefremmende. Prosjektet tar mål av seg å bygge videre på de gode erfaringene fra arbeidet
som er gjort til nå. Her blir det viktig å videreutvikle innsatser for å sikre en kraft og intensitet som sikrer at
arbeidet kan utgjøre en forskjell. Sentralt i prosjektet vil være å bedre utsatte gruppers levekår med særlig fokus
på barnefattigdom. Tiltak for lavinntektsgrupper, hvor det er barn med i bildet, vil utredes og gjennomføres.
Forebygging av arbeidsledighet blant ungdom vil også vektlegges, og delprosjektet vil kobles opp mot
delprosjektet «Krafttak for læring».
Styrking av kompetanse hos NAV-ansatte vil bli prioritert, bl.a. empowerment, arbeidsmarkedskompetanse og
videreutvikling av metoder for arbeidsrettet brukeroppfølging. Prosjektet skal ha fokus på arbeidslivets behov
og brukernes muligheter. En utfordring prosjektet skal ivareta er å endre fokus fra individrettede tiltak til
grupperettet arbeid, der dette er hensiktsmessig (videreutvikle NAV som folkehelseaktør).
Arenaer for prosjektinnsats: Prosjektet er tenkt gjennomført i 1-2 kommuner.
Mulig overføringsverdi til andre aktører i Norge: Utfordringer med arbeidsliv, levekår og barnefattigdom
gjelder alle landets fylker og kommuner, men i varierende grad. Østfold har utfordringer i sin næringsstruktur,
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og har forholdsvis store lavlønnsgrupper. Fylket har også store innvandringsgrupper. Dette innebærer også
muligheter for å iverksette tiltak som er målrettet, og som skal følges tett opp. Dette gir erfaringer som alle
øvrige fylker og kommuner kan ta inn i sitt arbeid. Prosjektet bygger også på en hypotese om at det er et
uforløst potensial i NAV-systemet til å arbeide helsefremmende, og ikke minst for å redusere sosiale
helseforskjeller. I prosjektet skal vi synliggjøre de positive sidene ved folkehelsearbeidet, og den merverdi dette
kan gi ved aktive arbeidsrettede tiltak.
Økonomisk ramme og viktige budsjettposter for årene 2014-2017 (i mill.):
Totalt kr 2 mill. Fordelt til utredning og kompetansebygging, til prosjektledelse, og til driftsmidler. I tillegg kan
det komme eventuelle tiltaksmidler fra NAV.

Tidsramme, anslagsvis:
2013:
Folkehelsearbeid legges inn i NAV sine interne kompetanseplaner for 2014
Vinter/Vår 2014:
Utredning av NAV som en folkehelseaktør
Høst 2014:
Utarbeidelse av handlingsplan i NAV for hvordan utredningen kan følges opp
Høst 2014:
Prosjektleder er tilsatt eller utpekt.
Vår 2015:
Utarbeidelse av felles handlingsplaner mellom partene i arbeidslivet
2015-2016:
Realisering av handlingsplanene
2014-2017:
Evaluering
Prosjektleder og andre prosjektpartnere: NAV (prosjektleder), parter i arbeidslivet, Østfold fylkeskommune
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D2

Helsefremmende arbeidsplasser

Formål: Redusere sosiale helseforskjeller ved å intensivere og samordne helsefremmende innsats tuftet på den
norske modellen
Bakgrunn: Helsefremmende arbeidsplasser tar ofte utgangspunkt i de positive sidene ved å ha arbeid. Arbeid gir
oss mulighet for selvrealisering, det gir oss inntekt og identitet, selvrespekt, tilhørighet og glede. Dermed er det
å ha arbeid også viktig i arbeidet med å utjevne sosiale ulikheter i helse. Helsefremmende arbeidsplasser skapes
når arbeidsplasser tar hensyn til den enkeltes behov, ressurser og potensial, og utvikles gjennom deltakerstyrte
prosesser. Målene i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) handler om å redusere sykefraværet,
å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og hindre utstøting fra arbeidslivet, samt å øke avgangsalderen
fra yrkeslivet.
«Den norske modellen» beskriver ett trepartforhold i hvordan arbeidslivet i Norge er organisert, i ett samspill
mellom arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og stat/politiske myndigheter.
Østfold har utfordringer knyttet til arbeidslivet, både gjennom sin næringsstruktur og gjennom forholdsvis høy
andel som står utenfor arbeidslivet. I norsk sammenheng har Østfold høy arbeidsledighet. For å sikre et
bærekraftig arbeidsliv er det nødvendig å få økt andelen østfoldinger som deltar i det daglige arbeidslivet.
Prosjektinnholdet: Gjennom prosjektet om helsefremmende arbeidsplasser skal det utvikles en bærekraftig
struktur for å bygge opp en felles plattform for handling. Denne skal bygge på trepartssamarbeidet beskrevet i
«Den norske modellen». IA-arbeidet skal ligge til grunn. Prosjektet forankres i IA-rådet. Prosjektet vil vurdere
hvordan IA-rådet evt. kan videreutvikles for å ivareta prosjektets formål. Prosjektet skal styrke kompetanse om
folkehelsearbeidet hos partene i arbeidslivet.
Arenaer for prosjektinnsats: Prosjektet er tenkt gjennomført i 2 kommuner og i forhold til parter i arbeidslivet i
så vel offentlig som privat sektor.
Mulig overføringsverdi til andre aktører i Norge: Prosjektet tar mål av seg til å utvikle nye
samarbeidskonstellasjoner i folkehelsearbeidet, spesielt i et systematisert samarbeid med parter i arbeidslivet.
Erfaringene fra dette arbeidet vil gi en merverdi, som vil kunne gi effekt også i øvrige av landets kommuner og
fylkeskommuner. Ikke minst tas det sikte på å synliggjøre at partene har en fellesinteresse i å samarbeide for å
styrke arbeidstakeres helse, og som ikke er unikt for Østfold.

Økonomisk ramme og viktige budsjettposter for årene 2014-2017 (i mill.):
Det er satt av 2,5 millioner kroner til prosjektet i perioden. I tillegg kan det komme eventuelle tiltaksmidler fra
NAV.

Tidsramme, anslagsvis:
Vår 2014:
Utarbeidelse av detaljert prosjektbeskrivelse, inklusive valg av kommuner og arbeidsplasser
Høst 2014:
Etablering av samarbeidsorganer, utarbeidelse av en handlingsplan, oppstart av tiltak
Høst 2014:
Tilsetting av en prosjektleder
2015-2016:
Realisering av handlingsplanene
2014-2017:
Evaluering
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D3

Inkluderende arbeidsliv (IA) - mot barn og ungdom

Formål: Prosjektet skal arbeide for å skape et mer inkluderende samfunn og arbeidsliv gjennom
holdningsskapende overfor barn og ungdom.
Bakgrunn: IA har en lang historie i Østfold, og den første IA-sertifiserte bedriften i Norge var Norske Skog
Saugbrugs i Halden. Det var dessuten Ungt Entreprenørskap Østfold i samarbeid med NHO Østfold og NAV
Østfold som utviklet IA for ungdomsbedrifter.
Ungt Entreprenørskap (UE) gir elever i videregående skole erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge
rammer. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle ungdomsbedriften med lærer som veileder
og en mentor fra lokalt næringsliv. Elevene arbeider ut fra en reell idé og realiserer denne gjennom produksjon,
markedsføring og salg. En ungdomsbedrift registreres i Brønnøysundregisteret via Ungt Entreprenørskap som en
egen juridisk enhet.
I samarbeid med NAV, gir Ungt Entreprenørskap ungdomsbedrifter anledning til å IA-sertifisere sine bedrifter.
Elevene inngår samarbeidsavtale med NAV, der de forplikter seg til å ha fokus på trivsel, inkludering og
mestring. Bedriftene lager mål og tiltak innenfor områder som fravær, trivsel, kommunikasjon, samarbeid,
mestring med mer. Forskning gjennomført av Østlandsforskning viser at ungdomsbedrifter som var aktive i IAprosjektet hadde klart lavere fraværsandel sammenlignet med ungdomsbedrifter som ikke deltok i IAprosjektet. Elever i ungdomsbedrifter som var aktive i IA-prosjektet opplevde dessuten høyere grad av
inkludering, anerkjennelse og medvirkning sammenlignet med elever i ungdomsbedrifter som sto utenom IAprosjektet. (ØF- rapport nr.: 08/2009, Trivsel og fravær i videregående opplæring).
IA arbeidet for ungdomsbedriftene starter med et IA-seminar. Her får elevene en presentasjon av hva IA er
samtidig som de begynner å lage sine egne IA mål innenfor en rekke områder. For at IA arbeidet ikke skal bli et
«stunt» som fort blir glemt, er det viktig å utvikle verktøy for å kvalitetssikre at IA arbeidet blir et
gjennomgående tema gjennom hele UB-året. Ungt Entreprenørskap Østfold gir, som en av få fylkesforeninger,
også studentbedrifter i høyere utdanning og elevbedrifter i ungdomsskolen mulighet til å IA-sertifisere sine
bedrifter. Årlig etableres ca. 450 elev-, ungdoms- og studentbedrifter i Østfold. Målet er å IA-sertifisere 50 % av
elev- og ungdomsbedriftene og 100 % av studentbedriftene. IA-sertifisering foregår primært på høsten, eller
kort etter etableringsfasen.
SMART er et pedagogisk program, utviklet for barneskolen (5.-7. trinn), som gir elevene erfaring med og
kunnskap om hvordan de kan utvikle nye løsninger på problemer de finner i nærmiljøet eller blant folk de
kjenner. Underveis må de gjøre undersøkelser, søke kunnskap og tenke kreativt. Programmet er basert på
elevaktiv læring. Elevene er med andre ord selv aktive i å definere problemområder, forske på mulige løsninger
og bruke sitt nettverk, for å finne løsninger som kommer til nytte for dem selv og andre. Her er det vesentlig at
elevene lærer og høster erfaringer utenfor skolen og at lærer har rollen som veileder i prosessen. SMART kan
med fordel brukes for å ha fokus på trivsel og inkludering.
Prosjektinnholdet: Prosjektet vil arbeide for å øke andelen ungdomsbedrifter (videregående trinn) og
elevbedrifter (grunnskole) som blir IA-sertifisert og at dette er noe man arbeider med hele året. SMARTprogrammet skal videreutvikles for å sikre større fokus på trivsel og inkludering. I samråd med eksterne
evaluatorer vil det bli vurdert om en tilsvarende forskning som den som ble foretatt i regi av Østlandsforskning
bør gjentas i Østfold for å se om tilsvarende resultater oppnås her.
Arenaer for prosjektinnsats: Arbeidet i regi av UE er et tilbud til alle skoler i Østfold.
33(49)

Vedlegg 1: 34(36)
Mulig overføringsverdi til andre aktører i Norge: Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende
organisasjon som i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og
ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Det er etablert egne foreninger i alle fylker med ansvar for
implementering av entreprenørskapsarbeidet i eget fylke. Når det utvikles nye programmer i et av fylkene, er
det kort vei til spredning, erfaringsdeling og implementering i andre fylker.
Økonomisk ramme og viktigste budsjettposter:
Prosjektutvikling, drift, og ledelse:
750 000kr
Driftsmidler:
150 000 kr
Tidsramme, anslagsvis:
Vår 2014:
Utarbeidelse av detaljert prosjektbeskrivelse
Høst 2014:
Prosjektoppstart
Høst 2016:
Avslutning og videreføring av erfaringer
2014-2017:
Evaluering
Prosjektleder og andre prosjektpartnere: Ungt Entreprenørskap (prosjektleder) og interesserte skoler avklares i
den videre prosjektplanleggingen.
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E1

Europeisk partnerskap for å redusere sosiale ulikheter i helse (20132014)

Formål: Å utvikle et effektivt partnerskap mellom et utvalgt antall byer i WHO Healthy Cities og nasjonale
nettverk og University College London (UCL). En hensikt er å utvikle sammenhengende strategier,
politikkområder og praktiske grep som forhåpentligvis vil vise seg å redusere lokale helseforskjeller. Et mål er
også å sørge for en fremskyndet innsats på feltet, samt få mer kunnskap om hvilket omfang av tiltak som er
nødvendig for å redusere sosiale ulikheter i helse i et område.
Bakgrunn: WHO Europa og UCL har invitert medlemmer av nettverket Healthy Cities til å ta del i et europeisk
partnerskap for å fremskynde innsatsen for å redusere sosiale ulikheter i helse. Et tilsvarende partnerskap er
allerede etablert i England. Østfold fylkeskommune har meldt seg inn, sammen med kommunene Sarpsborg og
Fredrikstad. Også Innherred deltar fra Norge.
Prosjektinnholdet: Gjennom samarbeid med UCL, Verdens Helseorganisasjon og andre partnere i de to
partnerskapene skal Østfold hente inspirasjon og kunnskap til å bli flinkere til å redusere sosiale ulikheter i
helse. Deltagelsen forplikter de tre Østfold-organisasjonene til å fremstå som gode eksemplarer på god praksis
og samhandling for å styrke helsen lokalt og aktivt formidle gode eksempler internasjonalt. De som deltar i
partnerskapet er forventet å arbeide for å bli ledende i sine land på arbeid for å redusere ulikheter. Dette
innebærer blant annet at følgende skal gjøres:
A. Sammenstille, oppdatere og spre relevante data, helsetrender og kunnskap om feltet slik at strategisk viktig
informasjon formidles til viktige aktører.
B. Utvikle lokal bevissthet om sosiale ulikheter i helse og skape effektivt samarbeid på tvers av nivåer og
sektorer. Dette må sees i sammenheng med utvikling av langsiktige visjoner og forpliktelser for handling.
C. Skape kapasitet og evne til å gjennomføre en lokalsamfunnsbasert tilnærming med sikte på mobilisere og
engasjere nærmiljøer i utvikling for å redusere sosiale ulikheter i helse. (Her legges det også vekt på å
fokusere på lokalsamfunnenes styrker og ressurser).
D.  Utvikle  en  planlegging  for  kommunen/fylkeskommunen  tuftet  på  prinsippet  om  ”helse  i  alt”.  
E. Implementere effektiv evaluering og overvåking for å vurdere effektiviteten til intervensjonene og
fremskynde/intensivere fremdriften for å redusere sosiale ulikheter i helse.
Deltagerne har forpliktet seg til å vise engasjement for å implementere samordnet, systematiske tiltak i og på
tvers av de viktigste etatene i organisasjonen i samsvar med de anbefalinger som ligger i globale og europeiske
gjennomganger.  Dette  må  forankres  i  en  handlingsplan  som  utarbeides  med  UCL’s  veiledning.  Handlingsplan  må  
bygge på oppdatert, internasjonal kunnskap på feltet. Videreutvikling av partnerskapsstrategier (også med
involvering fra næringsliv og sivilsamfunn) regnes som vesentlig, ikke minst på lokalt nivå.
Medlemmene i partnerskapet vil få tilgang på kompetansen til UCL. Det inkluderer konferanser på internett,
samt opp til 6 dagers konsultasjon. UCL og Østfold fylkeskommunen har allerede blitt enige om at skulle
prosjektsøknaden til Helse- og omsorgsdepartementet få gjennomslag, så vil de være med på å utvikle
evalueringsdesign sammen med de norske akademiske partnere som involveres. Østfold vil i løpet av våren gå i
dialog med University College London for nærmere å detaljere innholdet i samarbeidet, som antas å gå inn i en
fulldriftsfase fra høsten 2013. Detaljene er ikke avklart, men aktuelle samarbeidstemaer kan være utvikling av
lokale indikatorer for å imøtekomme folkehelseforskriftens forventninger om kunnskapsbasert arbeid for å
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redusere sosiale ulikheter i helse, samt bistand i opprustning av depriverte områder – eksempelvis gjennom
«whole of society approaches» og «whole of government-approaches».
Arenaer for prosjektinnsats: Østfold fylkeskommune og kommunene Sarpsborg og Fredrikstad.
Mulig overføringsverdi til andre aktører i Norge: Østfold har stilt seg positiv til å formidle kunnskap og
erfaringer gjennom Sunne Kommuner. Skulle søknaden til HOD bli godkjent, har Østfold også stilt seg positive til
å formidle prosjektet til et bredere publikum. Ved å samarbeid med andre europeiske miljøer som er langt
fremme, er det grunn til å tro at Østfold vil høste kunnskap som kan være av interesse for kommuner og
fylkeskommuner også utover Østfolds grenser. Det er også grunn til å anta at de norske akademiske partnerne
som deltar, vil høste mye inspirasjon og innsikt fra UCL. Ikke minst ligger det et potensial i utviklingen av
prosjektets evalueringsdesign hvor UCL bidrar med sin kompetanse.
Økonomisk ramme og viktige budsjettposter: Til sammen går Østfold fylkeskommune og de to kommunene inn
med cirka 220.000,- kroner i medlemsavgifter. I tillegg kommer kostnader til oversetting, transport og opphold
som er stipulert til cirka 230.000,- kr. Dette er ikke lagt inn i egenandelene i prosjektet, men kommer som et
tillegg.

Tidsramme, anslagsvis:
2013, Første kvartal: Utarbeidelse av en fremdriftsplan sammen med UCL
2013, første halvår:
Utarbeidelse av handlingsplaner blant de tre partnerne
2013, andre halvår:
Gjennomføring av handlingsplaner og rådgivning fra UCL. Med forbehold om
godkjenning av søknaden til HOD, utvikling av en evalueringsdesign.
2014:
Oppfølging av handlingsplanen og evaluering av arbeidet.
Prosjektleder og andre prosjektpartnere: Østfold fylkeskommune og kommunene Sarpsborg og Fredrikstad.
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Vedlegg 2
Statistikk
FOU-PROSJEKTET INKLUDERENDE ØSTFOLD – bedre levekår for alle
Statistikkgrunnlag
Østfold fylke består av 18 kommuner1 og befolkningen utgjør omtrent 6 % av Norges befolkning1,2 (278352 pr. 1.
januar 20121). Østfold fylke har hatt årlig befolkningsvekst siden 19972.
Sammenlignet med andre fylker i Norge er sosiale ulikheter i helse utbredt i Østfold. Folkehelseinstituttet har
publisert folkehelseprofiler over fylkene i år 2012. Denne statistikken over ulike folkehelseindikatorer viser at
Østfold ligger dårligere an enn landet for øvrig på 17 av 34 indikatorer3. De handler om levekår, skole, helse og
sykdom. Østfold fylkeskommune har også gjennomført egne befolkningsundersøkelser i kommunene med
hensikt å gi et helhetlig bilde av helsen og livskvaliteten i befolkningen. Resultatene fra folkehelseprofilene gir
en indikasjon på utbredelsen av folkehelseproblemer og hvilke sosiale grupper som er mest sårbare og utsatte.
Den siste helseprofilen viser for eksempel at andelen personer som opplever helsen sin som god minsker med
økende alder, og først og fremst blant menn med lav utdannelsesnivå4.
Statistisk sentralbyrås årbok fra 2012 viser at antallet anmeldte lovbrudd er høyere enn landet for øvrig1.
Antallet anmeldte lovbrudd trenger ikke reflektere opplevelsen av samfunnet eller si noe om at det er mere
lovbrudd i Østfold enn i landet for øvrig, uten reflekterer kanskje bare befolkningens vilje til å anmelde.

Befolking og levekår
Østfold har en lavere forventet levealder for menn sammenlignet med landet for øvrig3. Østfold fylke har også
en høyere andel eldre personer2,3 og lavere andel yrkesaktive i aldersgruppen 16-66 år2.
Folkehelseinstituttet sin helseprofil fra 2012 viser til data på arbeidsledighet fra 2010 og da er arbeidsledigheten
i Østfold høyere enn landsgjennomsnittet3, og Østfold Analyse sitt statistikkgrunnlag fra 2011 viser at andelen
registrerte arbeidsløse i aldersgruppen 16-24 år er høyere sammenlignet med andre fylker2. Dette speiles også i
at Østfold har flest husholdninger med lav inntekt sammenlignet med landet for øvrig2,3. Flere ulike datakilder
viser også at andelen uføretrygdede i alderen 16-66 år2 eller lavere enn 45 år3 er høyere for Østfold enn fylkene
for øvrig. Lang tid uten arbeid gir dårligere helsetilstand, og det blir da også vanskeligere å komme tilbake i
arbeid. Sosialhjelpsmottakere er derfor utsatte og sårbare. Sammenlignet med andre fylker har Østfold størst
andel sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen 20-66 år, både i forhold til andelen innbyggere i motsvarende
aldersgruppe og i forhold til det totale antallet innbyggere2. Andelen barn med barnevernstiltak i aldersgruppen
0-17 år i Østfold er også høyere enn gjennomsnittet for alle fylker, og Østfold er blant de seks norske fylkene
med høyest andel barn med barnevernstiltak2.

Utdanning
Sosiale ulikheter i helse etableres tidlig, og barn og unge er en viktig målgruppe. Sammenlignet med landet for
øvrig er andelen 5.-klassinger på laveste mestringsnivå i lesing høyere3 og færre fullfører videregående skole
enn det som er vanlig i landet for øvrig3. Utdanning er en inngangsport til bedre levekår6,7. Det bidrar til bedre
økonomi, arbeidsforhold og status og setter mennesker i stand til å ta helsefremmende valg. Svake
grunnskolekarakterer og lavt utdannede foreldre er to faktorer som øker risikoen for frafall fra videregående
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skole8. Studier har vist at arbeidsledigheten er høyest blant dem som ikke fullfører videregående skole, og helsa
er best blant yrkesaktive8,9,10. Østfold fylke har en lavere andel elever med direkte overgang fra grunnskole til
videregående opplæring, sammenlignet med øvrige fylker2, og grunnskole som høyeste utdanning er vanligere i
Østfold enn i øvrige deler av landet3. Dette speiles også i at Østfold har en lavere andel av befolkningen med et
utdanningsnivå på 1-4 år fra universitet eller høyskole, sammenlignet med andre fylker2.
Østfold sin helseprofil fra 2011-20124 viser at de med høyest utdannelse også opplever helsen sin som god i
større grad enn de med lavere utdannelse. Resultatene viser også en tydelig sosial gradient hvor flest blant de
med lav utdannelse opplever håpløshet i relasjon til fremtiden. Blant de med lavest utdannelsesnivå, er det
relativt få som rapporterer om god arbeidskapasitet, også blant de unge.

Helse og sykdom
Flere østfoldinger, sammenlignet med øvrige landet, bruker legemidler mot psykiske lidelser som blant annet
angst og depresjon3. Dette kan reflektere det høyere antallet arbeidsledige i Østfold da psykiske plager er mer
vanlig blant ikke yrkesaktive. Basert på antall pasienter behandlet i sykehus er hjerte og karsykdom mer utbredt
enn i øvrige fylker. Likeledes, basert på bruk av legemidler, er kols og astma høyere i aldersgruppen 45-74 år og
diabetes høyere i aldersgruppen 30-74 år blant østfoldinger sammenlignet med øvrige fylker3.
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Vedlegg 3

Økonomi

Foreløpig budsjett
Inntekter (2014-2017)
Støtte Helse- og omsorgsdep.
Egenandel Østfold fylkeskommune

(i mill.)
45
40,85

Egenandel Sarpsborg kommune

4,5

Egenandel Fredrikstad kommune

4,5

Egenandel Moss kommune

4,5

Høgskolen i Østfold, egenandeler *
Sum
Utgifter (i mill.)

6
105,35
2014

2015

2016

2017

Sum

Sarpsborg kommune

1

3

3

2

9

Fredrikstad kommune

1

3

3

2

9

Moss kommune

1

3

3

2

9

1,05

5,05

Østfold fylkeskommune
Prosjektledelse

1

1,5

1,5

Byutvikling, ledet av planseksjonen

0,6

0,6

0,6

1,8

Tannhelseprosjektet

0,5

0,5

0,5

1,5

11,9

11,9

11,9

35,7

Krafttaket
Folkehelseseksjonen, frigjøring av medarb.

1

1

1

0,5

3,5

Helsefremmende barnehager

0,6

1,6

1,7

1,5

5,4

Kompetanseoppbygging

0,4

0,4

Formidling av resultater / infomateriell

0,8

0,1

0,2

0,3

0,6

Ungt Entreprenørskap, ung f.het

0,3

0,3

0,3

0,9

INSPIRIA, bevegelsesglede

0,2

0,2

0,2

0,6

UE, IA-avtalen

0,3

0,3

0,3

0,9

0,6

4,5

Andre partnere

Innsats i arbeidslivet

0,7

1,6

1,6

Home Start/frivilligsentraler

0,2

0,2

0,2

2

4,5

6

2,5

15

0,6

0,6

0,3

1,5

34,3

35,6

13,55

105,35

Evaluering

0,6

Prioritert område, ikke detaljert
Tidlig innsats, 0-2 år **
Sum

21,9

* Det er inngått en intensjonsavtale med forskningsansvarlig Høgskolen i Østfold, der de signaliserer at de vil gå inn med minst seks
millioner kroner i egenandel. Prosjektet vil i tillegg arbeide for å finne flere eksterne midler til evaluering, eks. via forskningsfond.
** Det vil inngås samarbeid med en kommune, som ønsker å prioritere særskilt utvikling av modeller for innsats før, under og like
etter svangerskapet med sikte på å redusere sosiale helseforskjeller.
NB! Budsjettet kan ikke sluttføres på dette stadiet av prosjektet. Det må sees i sammenheng med en mer detaljert
prosjektplanlegging. Dernest signaliserer noen partnere, som eks. NAV Østfold, at de vil bidra med egenandeler, selv om omfanget
foreløpig ikke er avklart. Dessuten har fylkeskommunen mulighet til å gå inn med ytterligere 7,2 millioner i tillegg til de 40,85).
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Vedlegg 4
Politisk sak til komite for oppvekst, kultur og helse
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Utvalgssaksnr.

Deltakelse i prosjekt "Inkluderende Østfold - bedre levekår for alle"
Vedlegg:
Prosjektbeskrivelse og følgebrev til Helse- og omsorgsdepartementet

Bakgrunn for saken
17. april 2012 behandlet opplærings-, kultur- og helsekomiteen politisk sak 33/2012 «Samarbeid med statlige
myndigheter om å utvikle gode modeller for å redusere sosiale ulikheter i helse».
Følgende vedtak ble fattet:
Østfold fylkeskommune har som målsetting å bli et pilotfylke for å redusere sosiale ulikheter i helse. I dette
inngår å sikre statlig støtte til utvikling av gode modeller for å redusere sosiale ulikheter i helse. Arbeidet for å nå
dette målet settes i gang snarest mulig både administrativt og politisk.
Det er søkt Helse- og omsorgsdepartementet om støtte til forsknings- og utviklingsprosjektet «Inkluderende
Østfold – bedre levekår for alle» (2014-2017) med forbehold om politisk samtykke. Prosjektet følger opp den
regionale folkehelseplanen, samt fylkesplanen for «Østfold Mot 2050», jfr. vedlegg 1.
Fylkesrådmannen fant, i samråd med komiteleder, det hensiktsmessig å sende søknaden innen utgangen av
januar, for å sikre at søknaden er kjent i departementet før de starter sitt budsjettarbeid for 2014.
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Fakta
Sammenlignet med andre fylker i Norge har Østfold fylke stor sosial ulikhet i helse, og statlige krav om å
redusere slike forskjeller øker. Prosjektet bygger på to hypoteser:
1. For å redusere sosiale ulikheter i helse må virkemidler og strategier nasjonalt, regionalt og lokalt settes i
sammenheng.
2. Det finnes en kraft og kreativitet lokalt og regionalt som bør utløses for at nasjonale målsettinger skal
nås.
Folkehelselovens omfattende forventninger oppleves som utfordrende å etterleve for både kommuner og
fylkeskommuner. Prosjektet er ment å utvikle lokale og regionale modeller som synliggjør måter de statlige
forventningene kan følges opp på i praksis, med overføringsverdi til resten av landet. Det skal også intensivere
og bedre kvaliteten på folkehelsearbeidet i Østfold.
Følgende organisasjoner har besluttet å stille seg bak søknaden: Østfoldhelsa, Ungt Entreprenørskap i Østfold,
LO Østfold, Fagforbundet i Østfold, INSPIRIA science center, HOME-Start Familiekontakten, Landsgruppen av
helsesøstre i Østfold, NAV Østfold og Moss kommune. I likhet med Østfold fylkeskommune, må Fredrikstad og
Sarpsborg behandle søknaden politisk før de formelt blir partnere. Det er også inngått en intensjonsavtale med
Høgskolen i Østfold om at de skal bli forskningsansvarlige. Det er ført samtaler med Universitetet for miljø- og
biovitenskap og Høgskolen i Vestfold om et samarbeid, blant annet med sikte på å søke forskingsfond om
ytterligere midler til å evaluere prosjektet. De to organisasjonene har derfor sendt intensjonserklæringer hvor
de støtter prosjektet og tilkjennegir interesse for et fremtidig samarbeid. Det er foreslått at Østfold
fylkeskommune leder prosjektet.
Prosjektet bygger på tre pilarer; lokal og regional innovasjon, kunnskapsutvikling (kompetanseoppbygging og
forskningsbasert evaluering av tiltak og modeller) og iverksettelse av folkehelselovens intensjoner. Prosjektets
formål er å gjøre Østfoldsamfunnet mer bærekraftig ved å redusere sosiale ulikheter i helse. Hovedmålene er:
4. Videreutvikle eksisterende og utvikle nye tiltak og modeller for å redusere sosiale ulikheter i helse lokalt
og regionalt.
5. Vise hvordan folkehelseloven kan følges opp i praksis gjennom å videreutvikle roller og tjenester lokalt
og regionalt for å etterleve prinsippet om helse i alt vi gjør.
6. Dokumentere virkningsfulle tiltak og modeller og formidle overføringsverdi til andre.
.
Prosjektet har fem innsatsområder:
1. Helse i alt i fylkeskommunen og innsats for å redusere sosiale ulikheter i helse som en del av den
regionale utviklingsrollen.
2. Oppfølging av folkehelselovverk i tre forsøkskommuner
3. En god start i livet (0-19 år).
4. Innsats for inkludering i arbeidslivet og bedring av levekår.
5. Kompetanseutvikling og kunnskapsbasert og systematisk folkehelsearbeid
Det er planlagt 30 delprosjekter, som er kategorisert innunder de fem innsatsområdene. I tillegg til å realisere
prosjektets mål skal de imøtekomme minst ett av følgende kriterier:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Være i samsvar med faglige anbefalinger
Ha nasjonal overføringsverdi
Harmonisere med lovverk og sentrale forventninger
Harmonisere med viktige lokale og regionale planer
Se ut til å gi resultater med erfaringsbaserte begrunnelser
Være innovative, men på en måte som kan sannsynliggjøre bærekraft etter prosjektets slutt.
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Flere av de innovative grepene som er foreslått, handler derfor om en videreutvikling av pågående arbeid som
allerede er implementert i driftsorganisasjoner. Andre utviklingsoppgaver handler om rolleforståelse og nye
organisatoriske løsninger som ikke nødvendigvis vil ha en stor kostnadsramme.
Økonomi
Prosjektet har en ramme på 105 millioner kroner. Det er foreslått å søke Helse- og omsorgsdepartementet om
45 millioner kroner til prosjektet som vil vare i 3 ½ år. Egenandelen til Østfold-partnerne som er med er foreslått
å være 60 millioner. Da er også egenandelen til Høgskolen i Østfold lagt inn (6 millioner). Det samme er
egenandeler til kommunene Fredrikstad og Sarpsborg, basert på innspill fra rådmennene. I tillegg har NAV
signalisert at de vil bidra, men de ønsker å komme tilbake til omfanget skulle prosjektet bli realisert.
Fylkeskommunens egenandel er på om lag 40 millioner kroner. En stor del av dette er ressurser som skal brukes
på å gjennomføre «Krafttak for læring 2012-2016». De statlige midlene som fylkeskommunen har mottatt til Ny
Giv-arbeid er her ikke lagt inn. Det store bidraget fra «Krafttaket» tilsier at denne delen av prosjektet må bli
gjenstand for god evaluering, også med sikte på å formidle overføringsverdi til andre deler av landet. I partneres
egenandeler inngår både friske midler, arbeidsinnsats og allerede igangsatt arbeid.

Fylkesrådmannens vurdering
Søknaden er et uttrykk for hvor omfattende fylkeskommunens lovpålagte rolle som regional pådriver og
samordner i folkehelsearbeidet er. Det ligger mye arbeid bak det å mobilisere partnere til en felles innsats. De
mange aktørene på feltet, som helst bør samordnes, har ulik kompetanse, interesser, legitimitet og økonomiske
forutsetninger som kompliserer arbeidet. Samtidig uttrykker søknaden også at det ligger en potensiell kraft i
fylkeskommuner som tar folkehelseloven på alvor.
En annen utfordring er å etterleve prinsippet om helse i alt. Tverrsektorielt og nivåovergripende arbeid er
komplekst. Sektorer og yrkesgrupper som hverken har kompetanse eller mye interesse av folkehelsearbeid skal
motiveres til å gjøre en innsats. Dette skal skje i et landskap der arbeidsdagen allerede er travel og økonomien
er utfordrende. Det er derfor behov for å utvikle forskningsbaserte modeller som hjelper kommuner og
fylkeskommuner å følge opp folkehelseloven i praksis. Det foreslås derfor 15 millioner kroner til evaluering.
Intensjonen er at rammen skal økes ved å søke eksterne finansieringskilder.
Prosjektbeskrivelsen er utformet på en måte som ikke er for detaljert og må anses som foreløpig. En forklaring
er at det er viktig med bedre planprosesser for at sluttresultatet skal bli godt. Det er også ønskelig å invitere
nasjonale myndigheter til å ta del i den mer detaljerte prosjektplanleggingen. Det siste begrunnes med at de har
mye relevant kompetanse. Samtidig bygger prosjektet på en filosofi om at skal man lykkes med å redusere
sosiale ulikheter i helse er det viktig med et godt samarbeid på tvers av nivåene. Det skal også bidra til å
realisere politiske målsettinger i stortingsmeldingen om folkehelse som behandles før sommeren. Da kan heller
ikke endelig prosjektbeskrivelse fullføres nå.
Fylkesrådmannen har foreslått en egenandel fra de fleste av partnerne. Det har særlig vært en utfordring for
kommunene. Det er blant annet lagt inn arbeid som enten er igangsatt eller er planlagt startet opp. Når
pågående innsatser er lagt inn, er det imidlertid en intensjon om at dette skal videreutvikles. I tillegg utrykker
disse delene av prosjektet at det handler om grep som på ulike måter kan ha en nasjonal overføringsverdi.
Flere kommuner har ønsket å delta, men for å kunne håndtere planleggingsprosessen har omfanget blitt
avgrenset. Derimot er ingen blitt ekskludert og mange kommuner har deltatt i planleggingen. Fylkeskommunen
kan frigjøre ytterligere 1,8 millioner kroner til prosjektet per år. Dette er midler som i henhold til sak i
Opplæring, kultur og helsekomiteen 16.10.2012 (PS 92/2012) om revidert partnerskapsavtale for Østfoldhelsa
foreslås avsatt årlig til partnerskapet Østfoldhelsa. Styret i Østfoldhelsa skal innstille på bruken. Flere kommuner
kan involveres gjennom bruk av disse midlene.
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Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Forslaget til prosjektbeskrivelse for «Inkluderende Østfold – bedre levekår for alle» godkjennes.
2. Østfold fylkeskommune leder prosjektet.
3. Midler til prosjektet dekkes innenfor eksisterende budsjettrammer.

Sarpsborg, 28.1.2013

Atle Haga

Elisabeth Dahle

fylkesrådmann

fylkesdirektør
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Vedlegg 5
Prosjektorganisering, forankring og rolle- og
ansvarsfordeling
Prosjektorganisering
Prosjekteier:
Prosjektleder:
Styringsgruppe:
Delprosjekter:

Østfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Settes ned av en representant fra hver av partnerne (med mulig
unntak for akademiske partnere og partnere med mindre roller i prosjektet).
Ledes av ulike aktører.

Fylkeskommunens rolle og ansvar:
1. Rekruttere kompetent prosjektleder, lede hovedprosjektet og enkelte delprosjekter.
2. Ta ansvar for sine deler av prosjektet som er uttrykt i den foreløpige prosjektbeskrivelsen.
3. Forplikte seg til å dokumentere og spre erfaringer i Østfold, innad i prosjektet, og eventuelt i resten av
landet hvis dette er et ønske fra nasjonale myndigheter.
4. Spre / videreformidle erfaringer og kunnskap internasjonalt (som en del av samarbeidet med Verdens
Helseorganisasjon og University College London).
5. Lede prosjektstyret
6. Legge til rette for kompetanseoppbygging av egne ansatte
7. Forplikte seg til å ta del i prosjektets fellesarenaer og i det samlede arbeidet.
8. Gi innspill til evalueringsdesignet.
9. Stille seg til rådighet for forskning og evaluering, etter forespørsel fra høgskolene/universitetet.
10. Stille data til rådighet for forskning.

Østfoldhelsas rolle og ansvar:
1. Delta i prosjektstyret
2. Sikre en hensiktsmessig involvering av partnerne i Østfoldhelsa.
3. Være en arena for informasjonsformidling, erfaringsutveksling og kompetanseoppbygging som
realiserer prosjektets målsettinger.
4. Gi innspill til evalueringsdesignet.
5. Stille seg til rådighet for forskning og evaluering, etter forespørsel fra evalueringsansvarlig.
6. Forplikte seg til å ta del i prosjektets fellesarenaer og i det samlede arbeidet.

Kommunenes (Moss, Fredrikstad og Sarpsborg) roller og ansvar:
1.
2.
3.
4.

Ta ansvar for sine deler av prosjektet som er uttrykt i den foreløpige prosjektbeskrivelsen.
Gi innspill til evalueringsdesignet.
Stille seg til rådighet for forskning og evaluering, etter forespørsel fra evalueringsansvarlig.
Forplikte seg til å dokumentere og spre erfaringer i Østfold, innad i prosjektet, og eventuelt i resten av
landet hvis dette er et ønske fra nasjonale myndigheter.
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5. Forplikte seg til å ta del i prosjektets fellesarenaer og i det samlede arbeidet.
6. Delta i prosjektstyret
7. Legge til rette for kompetanseoppbygging av egne ansatte om folkehelse og innsats for å redusere
sosiale ulikheter i helse.

NAVs rolle og ansvar
1. Ta ansvar for sine deler av prosjektet som er uttrykt i den foreløpige prosjektbeskrivelsen.
2. Legge til rette for kompetanseoppbygging av egne medlemmer om folkehelse og innsats for å redusere
sosiale ulikheter i helse.
3. Stille seg til rådighet for forskning og evaluering, etter forespørsel fra evalueringsansvarlig.
4. Forplikte seg til å spre erfaringer i Østfold, innad i prosjektet, og eventuelt i resten av landet hvis dette
er et ønske fra nasjonale myndigheter.
5. Videreutvikle sitt tjenesteapparat for å arbeide helsefremmende og bidra til å redusere sosiale ulikheter
i helse.
6. Delta i prosjektstyret
7. Forplikte seg til å ta del i prosjektets fellesarenaer og i det samlede arbeidet.

LO’s	
  og	
  Fagforbundets	
  rolle og ansvar
1. Ta ansvar for sine deler av prosjektet som er uttrykt i den foreløpige prosjektbeskrivelsen.
2. Stille seg til rådighet for forskning og evaluering, etter forespørsel fra evalueringsansvarlig.
3. Legge til rette for kompetanseoppbygging av tillitsvalgte for bedre å kunne arbeide helsefremmende og
delta i arbeidet for å redusere sosiale ulikheter i helse.
4. Forplikte seg til å spre erfaringer i Østfold, innad i prosjektet, og eventuelt i resten av landet hvis dette
er et ønske fra nasjonale myndigheter.
5. Delta i prosjektstyret
6. Forplikte seg til å ta del i prosjektets fellesarenaer og i det samlede arbeidet.

Ungt Entreprenørskaps, Home-Starts og INSPIRIAs rolle og ansvar
1. Ta ansvar for sine deler av prosjektet som er uttrykt i den foreløpige prosjektbeskrivelsen.
2. Stille seg til rådighet for forskning og evaluering, etter forespørsel fra evalueringsansvarlig.
3. Forplikte seg til å dokumentere og spre erfaringer i Østfold, innad i prosjektet, og eventuelt i resten av
landet hvis dette er et ønske fra nasjonale myndigheter.

Landsgruppen av helsesøstre i Østfold sin rolle og ansvar
1. Være medansvarlig for arbeidet med prosjekt «Grytidlig innsats» og bidra med sin kompetanse og
erfaringer.
2. Stille seg til rådighet for forskning og evaluering, etter forespørsel fra evalueringsansvarlig.
3. Være arenaer for informasjonsformidling, erfaringsutveksling og kompetanseoppbygging som realiserer
prosjektets målsettinger.
4. Ta del i prosjektets fellesarenaer og i det samlede arbeidet.
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Høgskolen i Østfold sin rolle og ansvar
1. Være forskningsansvarlig og sikre høy forskningsmessig kvalitet på arbeidet
2. Utarbeide et helhetlig evalueringskonsept for prosjektet
3. Arbeide for at kunnskapen formidles gjennom akademiske informasjonskanaler (tidsskrifter, lærebøker,
undervisning, m.v.)
4. Ta del i kompetanseoppbygging av partnere
5. Forplikte seg til å spre erfaringer i Østfold, innad i prosjektet, og eventuelt i resten av landet hvis dette
er et ønske fra nasjonale myndigheter.
6. Forplikte seg til å ta del i prosjektets fellesarenaer og i det samlede arbeidet.
7. Høgskolen i Østfold gis anledning til å delta i prosjektstyret som observatør
8. Ta ansvar for sine deler av prosjektet som er uttrykt i den foreløpige prosjektbeskrivelsen.

Forankring
Prosjektet skal samsvare med nasjonal folkehelsepolitikk og ivareta en rekke lover, strategier og planer - med
særlig vekt på følgende:















Health 2020
Phase V og VI i WHO Healthy Cities
Den kommende stortingsmeldingen om
folkehelse
(St.meld. nr. 20, 2006-2007)Nasjonal
strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller
St.meld. nr. 9 (2006–2007) Arbeid, velferd
og inkludering
St.mld. nr 47 (2008-2009)
Samhandlingsreformen
St.meld. nr. 29(2010-2011)  ”Felles  ansvar  
for eit godt og anstendig arbeidsliv.
St.meld. nr. 16 (2006–2007) …  og  ingen  sto  
igjen – Tidlig innsats for livslang læring.
St.meld. nr. 35 (2006–2007) Tilgjengelighet,
kompetanse og sosial utjevning
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Regjeringens handlingsplan mot fattigdom
Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015
Lov om folkehelsearbeid
Lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester
Lov om barneverntjenester
Lov om barnehager
Lov om grunnskolen og den vidaregåande
opplæringa
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og
stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).
Fylkesplanen for Østfold, Østfold mot 2050
Regional plan for folkehelse i Østfold 20122015 / 2024
Lokale kommuneplaner og
kommunedelplaner
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Vedlegg 6
Intensjonsavtale med Høgskolen i Østfold, HiØ
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Vedlegg 7
Intensjonsavtale med UMB
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Vedlegg 8
Intensjonsavtale med Høgskolen i Vestfold, HiVe
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HEPROGRESS (2010-2012)  was  a  project  supported  by  EU’s  PROGRESS-programme. Østfold County Council was Lead Partner, and this
application was written as a part of this project. Thus, this publication is supported by the European Union Programme for Employment and
Social Solidarity – PROGRESS (2007 – 2013). This programme is managed by the Directorate- General for Employment, social affairs and
equal opportunities of the European Commission. It was established to financially support the implementation of the objectives of the
European Union in the employment and social affairs area, as set out in the Social Agenda, and thereby contribute to the achievement of the
Lisbon Strategy goals in these fields.

The seven-year Programme targets all stakeholders who can help shape the development of appropriate andeffe ctive employment and social
legislation and policies, across the EU-27, EFTA-EEA and EU candidate and pre-candidate countries.

PROGRESS mission is to strengthen the EU contribution in support of Member States´ commitment. PROGRESS is instrumental in:
•  Providing  analysis  and  policy  advice  on  PROGRESS  policy  areas:
•  Monitoring  and  reporting  on  the  implementation  of  EU  legislation  and  policies  in  PROGRESS  policy  areas;;
•  Promoting  policy  transfer,  learning and support among Member States on EU objectives and priorities; and
•  Relaying  the  views  of  the  stakeholders  and  society  at  large
For more information, see: http://ec.europa.eu/progress
The information contained in this publication does not necessarily reflect the position or opinion of the European Commission.

