
FOLKEHELSEPOLITIKK I 

PRAKSIS 

Hvordan gjennomføre det i den konkrete 

politiske hverdagen ? 

Hva innebærer folkehelse i alle 

politikkområder ? 



Noen definisjoner 

 Folkehelse = Befolkningens helsetilstand 

og hvordan helsen fordeler seg i en 

befolkning. 

 
 Folkehelsearbeid = samfunnets innsats for å påvirke 

faktorer som direkte eller indirekte fremmer 

befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og 

somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter 

mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av 

faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 



Kommunalt og 

fylkeskommunalt ansvar: 
 Kommunen og fylkeskommunen skal iverksette 

nødvendige tiltak innen sine ansvarsområder 

 

 Fylkeskommunen skal understøtte arbeidet i 

kommunene.  F.eks ved å drive partnerskap, 

være pådriver og samordne 

 Fylkeskommunen skal også sikre nødvendig 

oversikt over helsetilstanden i fylket. 

Identifisere folkehelseutfordringene, 

konsekvenser og årsaksforhold. 





Folkehelse i 

samfunnsplanleggingen 
 Fylkeskommunen og kommunen skal 

ivareta folkehelse i politikkutformingen, 

som samfunnsplanlegger og 

planmyndighet i kommuner og fylker. 

 

 Gjennom planlegging/politiske vedtak 

foretar vi grep som enten motvirker eller 

forsterker sosial ulikhet i helse. 



Plan og bygningsloven som 

redskap 

§1,1 Lovens formål 

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til 

beste for den enkelte, samfunnet og 

fremtidige generasjoner…….. 



 I merknadene til loven heter det: 

Bærekraftig utvikling omfatter fremme av 

verdiskaping, næringsvirksomhet, vilkår 

for folkehelse, gode boliger, bomiljø og 

oppvekstkår 

 I kap 3 oppgaver og myndighet: 

Fremme befolkningens helse og motvirke 

sosiale helseforskjeller samt bidra til å 

forebygge kriminalitet. 



Helse i alt 

 Tannhelsen 

 Videregående opplæring 

 Miljø og friluftsliv 

 Kultur og idrett 

 Samferdsel og trafikksikkerhet 

 

 Utdanning er i seg selv en 

påvirkningsfaktor for helse 



 Hva påvirker folkehelsen ? 

 Hva er det viktigste vi kan gjøre ? 

 De fleste politiske vedtak har betydning 

og en rekke beslutninger har utilsiktede 

konsekvenser. 

 Helsekonsekvensutredninger skal 

synliggjøre hvilket alternativ politikerne 

bør velge. 



Effekt 

 
 De brede folkehelsetiltakene viser seg å 

være mest effektive 

 Du oppnår dobbel effekt ved å rette deg 

mot alle i universelle tiltak og ordninger 

 Det er viktig å være på de arenaene hvor 

folk lever og legge til rette for gode valg 

 Tidlig innsats er viktig 



Hvordan er vi så en 

folkehelsepolitiker ? 

Du er ingen sektor politiker ! 

Folkehelsetenkningen må sitte i 

ryggmargen når du leser politiske 

dokumenter eller er i diskusjoner. 

Som folkehelse politiker er du genuint 

opptatt av rettferdighet 



Noen eksempler 

 Fylkesplanen i Østfold mot 2050: 

 

Folkehelsearbeidet i Østfold skal bidra til at 

forebyggende og helsefremmende arbeid 

gir positive resultater for den enkelte og for 

samfunnet.  Østfold skal bli et ledende 

fylke i å utjevne sosiale helseforskjeller. 



Mindre dropout 

 Å hindre frafall og sikre at flere fullfører 

og består videregående utdanning er 

viktig for utjevning av sosiale 

helseforskjeller. 

 Krever mange ulike tiltak – i Østfold har 

vi en plan «Krafttak for læring» med over 

50 tiltak. 

 Det gir resultater.  Systematisk jobbing 

siden 2007/08. 



Sunne kantiner 

 Bort med brus og sjokoladeautomater 

 Tilgjengelige drikkevannsløsninger 

 Gratis frukt og grønt 

 Mer innbydende, sunne, kantiner 

 Avtaler med de privat drevne kantinene 

 Opplæring av personalet 



 



Frukt og grønt  og frokost 

 Helsefremmende skoler 

 Gratis frukt og grønt til alle elever daglig 

 Frokosttilbud på noen v.g.s/linjer 





Gratis læremidler 

 Gratis lån av PC til alle elever og 

lærlinger – viktig for utjevning av sosiale 

helseforskjeller. 



Helse på sciencesenter 

 Helse som eget område på Inspiria 

Sciencesenter 

 

 Kom fra tidligere Helsekilden 
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Gå til skolen/fysisk aktivitet 

 Trygge skoleveier – dropp soner for 

skolebusser – kampanjer 

  

 Bevegelsesglede eller idrettsglede 

 

 Ekstra gymtime for byggfag 



Tannhelse 

 Eget kapittel om folkehelsearbeid i 

tannhelseplanen hvor formålet er å sette 

folk i stand til å ta vare på egen 

tannhelse 

 Vunnet to nasjonale priser på folkehelse 

i tannhelse.  Det ene er tanntimen som er 

opplæring i 2, 4 og 7 klasse – tannhelse 

og kosthold «læring gjennom lek» 

 Egen folkehelsekoordinator i hel stilling 
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Miljø og friluftsliv 

 Bruke litt tippemidler på turstier, 

treningsapparater ute m.m. 

 Stolpejakt 



Kultur og idrett 

 Kulturkortet «Kode» for ungdom 13-26 år 

 

 Aktiv på dagtid 



Røykeslutt 

 Østfold lå høyt på statistikken over 

røykere. 

 Vi har gjennom mange år 

gjennomført røykesluttkurs 

 Her fra en kampanje vi hadde 

sammen med Asma og 

allergiforbundet på verdens 

røykfrie dag. 

 

 26 % av voksne røyker daglig eller 

av og til 

 20 % av voksne røyker daglig i 

Østfold 

 



 Regional folkehelseplan 

 Vi har i Østfold vedtatt en regional 

folkehelseplan 

 Deler hvert år ut 1,8 millioner til lokale 

folkehelse tiltak etter søknad fra 

kommunene. 

 Understøtter spesielt arbeidet mot sosial 

ulikhet i helse 



Tverrsektoriell 

folkehelsestrategi 
 Utviklet og vedtatt en tverrsektoriell 

folkehelsestrategi 

 Målet er å styrke rollen som regional 

aktør og tjenesteutøver innen folkehelse 

 Samordningsforum med deltakelse av 

politisk ledelse og direktørnivået i 

fylkeskommunen 



Oppfølging av inkluderende 

Østfold 
 Inkluderende Østfold er vår tiltaksplan 

mot sosial ulikhet i helse 

 Jobber nå med 6 delprosjekter: 

• Systematisering av arbeid med sosiale 

ulikheter i helse 

• Innsats rettet mot arbeidslivet 

• Helsefremmende barnehager, 

grunnskoler og videregående skoler 



• Byutvikling for å redusere sosiale  

  ulikheter i helse 

• Prosjekt grytidlig innsats 

• Ung frivillighet og demokratiutvikling 

 



Levealder  

 Det er store systematiske forskjeller i 

levealder og helse i dag. Mennesker fra 

høyere sosiale lag lever lenger og har 

bedre helse enn personer fra lavere 

sosiale lag. 

 Utdanning, yrke og inntekt påvirker 

 Finnmark  76,5 år menn og 81,7 kvinner 

 Sogn og fjordane 79,8 menn og 84,3 

kvinner 

 



Levekårsundersøkelser 

 Gjennomført i bydeler i Sarpsborg og 

Fredrikstad 

 Det er store systematiske forskjeller i 

levealder og helse 

 Å motvirke dette handler om planarbeid 

 Ikke tilfeldig at 2145 av Oslo sine 

kommunale boliger ligger i Sagene bydel 

og 163 i Ullern 



Østfold Helseprofil 2011-12 
 

                 Prosentandel som oppgir at de har god eller svært god helse 

  Gjennom-

snitt 

Høyere 

universitets-

utdanning 

Grunnskole 

som høyeste 

fullførte 

utdanning 

Yrkesaktiv Arbeidsledig / trygdet 

/ sosialhjelpsmottager 

ØSTFOLD 73,4 86,2 59,3 83,4 36,1   

Moss 71,8 83 65,8 81,1 42,4   

Sarpsborg 71,2 85,5 58,4 81,5 36,9   

Halden 75,6 89,7 59,4 86,9 34   

Fredrik-

stad 

73,6 87,7 53,2 84,1 33,6 
  

Aremark 71,8 92,9 61,8 85,7 39,4   

Eidsberg 74,2 82,3 62 84,1 37,9   

Omlag 45.000 Østfoldinger ble spurt, 38,3 % svarte 



Sentrumsutvikling 

 Hvordan tenker vi rundt sosial 

boligbygging 

 Plassering av kommunale tilbud i alle 

bydeler 

 Unngå forslumming 



Psykisk helse og rus 

 Store forekomster av depresjon og angst 

blant spesielt unge jenter 

 152 av 1000 personer i Østfold har 

psykiske symptomer og lidelser. I landet 

som helhet 135,8 av 1000. 

 155 av 1000 i Østfold bruker legemidler 

mot psykiske lidelser.  I landet som 

helhet 130 av 1000. 

 Jobber nå med tiltak i et prosjekt 



Østfold fylkeskommunes internasjonale 

erfaringer med folkehelsearbeid 



Internasjonale erfaringer 

 INTERREG A-prosjekter (Norge-Sverige, Grenseløst samarbeid) 

 INTERREG B-prosjekt (Østersjøprogrammet) 

 Progress (Eus program for sysselsetting og sosial solidaritet) 

 Deltager i en rekke internasjonale nettverk (AER, WHO Healthy Cities, Det 

Europeiske partnerskapet («Marmot-partnerskapet), RHN (observatør). 



Hvorfor søker vi internasjonalt? 

 Finansiering 

 Kompetanse 

 Markedsføring / 

gjør en selv 

interessant 

 

 


