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Folkehelseloven: 

§1: «Formålet med denne loven er å bidra til en 

samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder 

utjevner sosiale helseforskjeller.» 

… 

«Loven skal legge til rette for et langsiktig og 

systematisk folkehelsearbeid.» 

§ 3a: (definisjoner) 

«folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan 

helsen fordeler seg i en befolkning» 

Kunnskapsdrevet folkehelsearbeid 



• Fremme folkehelse innen egne oppgaver 

(= utdanning, samferdsel, kultur, regional 

utvikling/planlegging, tannhelse) 

• Understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, være 

pådriver for folkehelsearbeidet i fylket. 

• Ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket og 

de positive og negative påvirkningsfaktorene som 

kan virke inn på denne. 

Fylkeskommunens oppgaver: 



Ungdata i Vestfold 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Antall kommuner: 14 

 

• Antall ungdommer: 8706 

 

• Samlet svarprosent: 78 prosent 

 

• Ungdomsskole: 84 prosent 

 

• Videregående: 65 prosent 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Hovedfunn 

 

 

• De aller fleste ungdommene i 

Vestfold har det bra og lever 

aktive, sunne liv!  

 

• Svært få har erfaring med 

røyking, kriminalitet eller annen 

risikoatferd  

 

• MEN: Mange ungdommer, særlig 

jenter, opplever hverdagen som 

stressende 



Det som gir mest status blant ungdom:  

Å være til å stole på 



HELSE OG TRIVSEL  



Psykiske helseplager 



Andel ungdomsskoleelever plaget av depressivt 

stemningsleie  





• Tendensen er noe tydeligere i Vestfold 

enn i Norge. 

 

• Verdens helseorganisasjon rangerer 

depresjon som den vanligste psykiske 

helseplagen hos barn og unge i verden, 

og jenter er mer utsatt enn gutter. 

 



Analysemodell 



Hvilke faktorer påvirker helsen? 

 

Læringsmiljø 

Selvbilde  

Kjønn 
 

Mobbing 

 
Familieforhold  

Familieøkonomi 

 

 

 

  



 



Ungdommens egen stemme 





Konferansen satte agenda for 

ungdomsperspektivet på folkehelsearbeidet i 
Vestfold 
• Empowerment: Styrke barn og unges stemmer i alle 

beslutningsprosesser. 

– Konkret: Årlig konferanse: Ung i Vestfold. 

 

• Læringsmiljø: Forbedring for alle vil også hjelpe dem 

som trenger det mest. 

– Læringsmiljøets betydning for psykisk helse setter preg på 

«Regional plan for et helhetlig opplæringløp» 



Selvfølelse 

Mening 

Mestring 

Relasjoner 

+ søvn og mat  



Verdien av å eie egne data 

Generell erfaring:  

 

– Du kan ikke ignorere helsedata om ungdom i ditt eget 

nabolag! 

– Lokale data gir eierskap til utfordringene. 

– Eierskap er evne og forpliktelse til å skape endring. 

 

 


