
HVORDAN PLANLEGGE SEG UT AV  

 «WICKED PROBLEMS»? 

Folkehelsekonferansen, «Helsefremmende lokalsamfunn» 13-14. oktober. Radisson blue Scandinavia 



Hva skal vi snakke om? 

Hvordan planlegge seg ut av 

«wicked problems»? 

 - er det mulig? 



Folkehelse = samfunnsbygging = bærekraftig 

 Ressursforvaltning 

 Samle ressurser (koordinering) 

 Tverrfaglig og tverrsektorielt 

 Felles forståelse 

 God folkehelse skapes gjennom god samfunnsutvikling – 
Samtidig er folkehelsen en viktig faktor for god 
samfunnsutvikling 



«Wicked problems»? 

 Hva er det? 

 Vanskelige problemer som offentlig sektor skal håndtere, som er  

 vanskelig å definere, og håndtere  

 En del oppgaver som ikke finner noen endelig løsning innen våre 
samfunn:  

 Fattigdom, kriminalitet, omsorg for eldre mv.  

 Dette betyr at koblinger mellom løsninger og problemer kan bli 
tilfeldig…  

 Forholdet mellom problem og løsning: 

 Hvis problemet ikke er forstått blir løsningen problemet. Fordi løsningen 
innebærer endring. 



Folkehelse som et «wicked problem»? 

 Hvorfor vanskelig og uhåndterbart? 

 Krever helhetlige og koordinerte handlinger fra mange 

aktører 

 Utgiftene (investeringen) kommer tidlig i prosessen og 

er ofte store. Mens innsparingene kommer senere, og 

de kan være små og usikre… 



Uskikkelige problem i kommuneplanleggingen: 

 Planlegging av folkehelse omhandler komplekse 
problemer… 

 I Stede for ett problem skal folkehelse (i likhet med 
planlegging) håndtere mange sammenkoblede problemer, 
og man har ingen klar tidsavgrensning – «alt henger 
sammen». 

 MEN - Rasjonaliteten har endret seg og samtidig 
styringstenkningen. 

 



Kommunikativ planlegging og «governance»: 

 Denne planleggingen kan fungere som et puslespill med 
mange brikker og mange deltagere der deltagerne 
samarbeider om å finne et felles bilde eller forståelse 
av ønsket framtid og å utvikle en felles strategi, som 
avtalefestes 

 Gjennom dette samarbeidet utvikles felles læring, tillit 
og forståelse som gir grunnlag for felles handling så vel 
som utvikling og forsterkning av sosiale nettverk 
(Amdam og Veggeland 2011). 

 



Hvordan få til alt når våre realiteter er: 

 Ressursfordeling, effekt, kvalitet, terskelnivå, 

strukturendringer.  

 Ofte er tilbakemeldingene slik:  

 Kommunen må vurdere helheten i tjenestestruktur, 

ressursfordeling, grad av tverrfaglig systematisk jobbing 

og at kommunen søker å finne løsninger som både gir god 

kvalitet og effektiv ressursbruk 



SÅ hvordan planlegge seg ut’? 

 «Wicked problems» har ikke optimale løsninger 

 Handler om å forbedre situasjonen i stede for å 

lete etter den beste eller mest rettferdige løsningen 

 Hvordan kan vi gjøre det? 



Tenke nytt!               



Hvordan planlegge seg ut av «wicked problems» ? 

 Gode INNVOASJONER kan gjøre systemer mer 

effektive, redusere kostnader, øke livskvalitet og mye 

mer… 

 Det er ikke bare produkter eller teknologiske løsninger 

som regnes som innovasjoner 

 Bedre prosesser, tjenester, løsninger, system.. 



Hvorfor innovasjon? 

 Innovasjon kan bidra til å frembringe nye tilnærminger til hvordan 

man kan løse «wicked problems». 

 Gode innovasjoner kan gjøre systemer mer effektive, redusere 

kostnader, øke livskvalitet og mye mer… 

 Det er ikke bare produkter eller teknologiske løsninger som 

regnes som innovasjoner 

 Bedre prosesser, tjenester, løsninger, system.. 



Folkehelse, innovasjon og fornying 

 Utfordringer vi står ovenfor krever at vi må: 

 Tenke nytt om gamle problemstillinger 

 Være litt tålmodige 

 Samarbeide godt på tvers 

 Det gode folkehelsespørsmålet: 

 Et spørsmål som rører ved kjernen av de utfordringer vi står ovenfor 

 Et spørsmål som vi ikke vet svaret på  

 Et spørsmål som utfordrer våre gamle tankemønstre 



Oversikt over helsetilstand (§ 5) 









Viktige prinsipper: grunnelementer i plan 

 «Helse i alt vi gjør» 

 Kjernen i folkehelsearbeidet. Men la oss også notere 

utfordringene noen motbakker som ikke blir slakere, 

men noen gang brattere. 

 «Helse på tvers» 

 Tverssektorielt folkehelsearbeid handler og forankring 

og ansvar for folkehelsen i kommunen 





Hva er viktig i denne sammenheng: 

 Det er ikke begrepene «Helse i alt man gjør» og «Helse 
på tvers» som er avgjørende 

 Omhandler: 

 Kollektiv bevissthet og felles forståelse 

 Forankring: felles forståelse (problem) og enighet (veien 
videre/løsning) 

 Kunnskap og kompetanse 



Tilbake til realitetene: 

 Budsjett, økonomi… 

 Kommunenes økonomiske bærekraft utfordres også 

ved at det råder en forventning i samfunnet til at 

kommunen skal løse «alle» mulige forhold i 

lokalsamfunnet.  

 



Kommuneplanens «honningsfelle» i plansammenheng? 

 Ofte kommer man opp i en ”Ole Brumm” situasjon omkring valg av 
satsningsområder, hovedmål, delmål og strategier, der ingenting 
utelukkes og alt blir tatt med.  

 Planen er et viktig styringsverktøy for å imøtekomme dagens behov 
uten å forringe neste generasjoners muligheter til å møte sine behov.  

 «Governance» og kommunikativ planlegging blir viktige begrep i 
denne sammenheng, for i en kommuneplan omhandler dette mer enn 
kommunen som organisasjon, tjenesteyter og tjenesteutvikler, men 
hele lokalsamfunnet og dets utvikling. 



Konklusjon: Samarbeid! 

 Handler om å koordinere felles 

innsats: 

 Hva vi skal gjøre og hvordan vi skal 

gjøre det! 

 



Samarbeide om måloppnåelse: 

 På tvers i kommuneorganisasjonen 

 Vertikalt og horisontalt 

 Lokalt – ulike aktører 

 Regionalt – samarbeidsavtaler og 

allianser 

 Nasjonalt – Sunne kommuner, 

erfarings-/utviklingsnettverk o.l.  



Folkehelse: Felles ansvar 


