
Kommunikasjon og lokalt 
folkehelsearbeid 

https://www.youtube.com/watch?v=W8G5dacRSiM


Kjernen (helse i alt) 

Folkehelse er sektorovergripende og helt 
avhengig av samarbeid på tvers: 

 Horisontalt på tvers av kommunens sektorer, 
og mellom kommunen og sivilsamfunn + 
private  

 Vertikalt mellom kommune og regionale 
myndigheter/aktører (for eksempel KS) 



Om å lytte til målgruppen 



Gjennom befolkningens helse og trivsel kan vi avlese hvor vel politikken lykkes med ett av sine 
sentrale oppdrag. Helse og trivsel er både en forutsetning og investering for gode liv, et resultat 

av og en indikator for sosialt bærekraftig samfunn.  



Mål og målgruppe 

• Mål: Bidra til å sette folkehelse på 
den lokalpolitiske agendaen og 
gjøre verktøyene kjent i 
målgruppen 

• Målgruppe: Ordførere og 
rådmenn. Beslutningstakere 
lokalt 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februar 2015 Moods Research for Hdir 

”Tenker veldig vidt, det meste er 
folkehelse – tenker primært på 
forebygging og fysisk aktivitet.”  

”Folkehelsearbeid har vært en 
skole for meg, for 5-6 år tilbake 
var det knyttet til helse, nå har 
bildet snudd helt. Det er mest alt 
annet. Det er et perspektiv i alt vi 
gjør nå.”  
 

”Hadde et helt annet fokus 
bare for 5-10 år tilbake….før 
var det røykesluttkurs og 
fysisk fostring, nå er det 
utbygging av sykkelstier og 
utjevning av sosiale 
forskjeller.”  
 

”Folkehelse handler om alt, de 
prinsippene er veldig omfattende. 
Kan gjøre mye og lite ut av det.” 



Kommunikasjonsutfordring: 

Helsedirektoratets behov  

• Ønsker om å vise det 
helhetlige systematiske 
folkehelsearbeidet. 

• Motstand mot å trekke 
frem enkeltdeler av 
frykt for å miste 
helheten 

Vs medias natur… 

• Konflikt/polarisering 

• Forenkling 

• spisse budskap 

• Personifisering 

 

 



Våre ord…. 

• Folkehelseloven legger til grunn at 
folkehelsearbeidet skal utføres som en 
langsiktig og systematisk oppgave. Det betyr 
at kommunene først må skaffe seg oversikt 
over sine folkehelseutfordringer (jf. § 5).  

• Utfordringsbildet skal inngå som grunnlag for 
arbeidet med kommunens planstrategi (jf. § 
6). Og nødvendige tiltak skal iverksettes for å 
møte folkehelseutfordringene (jf. § 7). 

 

 



Materiell 

 

Folks egne ord.. 



Så vi forsøkte å spisse 
budskapene… 



Hovedbudskap 

• Gode nærmiljøer skaper god helse 

• Her er noen verktøy som kan hjelpe deg i din 
kommune 
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Dagens Medisin startet dekningen av saken 13.08 
  

Lederen samme dag: 
 
PÅ helsefeltet er folkehelse et område som bør få stor 
oppmerksomhet, oppfordrer helsedirektør Bjørn Guldvog på 
side 18 i denne utgaven av Dagens Medisin. Det er et godt 
utspill, som bør tas på alvor blant kandidatene på partilistene 
i Kommune-Norge. 
 
Det er lett å fjase av forslag om flere og sikrere sykkelveier, 
samspill mellom offentlig sektor og frivillige organisasjoner, og 
tiltak for økt mosjon og bedre psykisk helse. Gode, lokale 
løsninger som gir mer aktive innbyggere i kommunene, er 
imidlertid blant de viktigste grepene for å bedre folkehelsen. 
 
FOLKEHELSE er for øvrig heller ikke lenger et felt hvor 
lokalpolitikere kan velge om de ønsker å satse på. 
Folkehelseloven fra 2012 plikter kommunene å skaffe oversikt 
og iverksette strategier for å bedre folkehelsen. 
Riksrevisjonenes rapport fra juni viste at et stort arbeid 
gjenstår: Halvparten av kommunene mangler en 
folkehelsestrategi. Det er altfor svakt, og trolig et tegn på at 
mange kommuneadministrasjoner og lokalpolitikere anser 
folkehelse som et felt som ligger hos regjeringen, Stortinget 
og sentrale helsemyndigheter. 
 



 
NTB tok vår pressemelding, og laget fyldig sak med intervju av Guldvog den 15.08… 
  



 
…som genererte seks artikler av denne sorten i nettaviser (en riksdekkende).. 
 



 
..og foreløpig 5 saker/notiser av denne sorten i regions/lokalaviser samt Dagsavisen: 
 



http://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Nyheter/Regjeringen-sender-penger-og-gode-oensker http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/08/18/her-er-
folkehelsegrepene-ap-ville-gjort-i-regjering/ 

Debatten i Arendal bibliotek har generert et langt her og nå-innslag 
samt to fagbladartikler  

..og ett leserinnlegg 

https://radio.nrk.no/serie/her-og-naa-hovedsending/DMNH01016115/17-08-2015#t=49m4s
https://radio.nrk.no/serie/her-og-naa-hovedsending/DMNH01016115/17-08-2015#t=49m4s
https://radio.nrk.no/serie/her-og-naa-hovedsending/DMNH01016115/17-08-2015#t=49m4s


 

https://www.youtube.com/watch?v=W8G5dacRSiM


 



Verktøy fra Hdir og FHI 

veiviser i lokalt folkehelsearbeid 

 

 

Folkehelseprofiler 

 

 

 

 

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid
http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler/finn-profil


Del #godesteder 


