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Rogaland fylkeskommune/ Folkehelse

• Aktive og trygge 
lokalsamfunn

• Støttende miljø for 
psykisk helse

• Sunne levevanerRegionalplan for folkehelse
I Rogaland
2013 - 2017



Kunnskapsbasert FH arbeid i Rogaland

• God folkehelse – mye og være fornøyd med
– Ung befolkning

• 3 helseutfordringer skiller seg ut 
– Helsevaner 

• Lavt fysisk aktivitetsnivå – bare Hedmark fylke er dårligere

• Røyking

– Psykisk helse og ensomhet

– Høye nivåer av trafikkstøy/ luftforurensning i 
tettbygde strøk

– http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Folkehelse

http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Folkehelse


Ny regionalplan

• Fylkeskommunalt ansvar å 
fremme friluftsliv og 
naturforvaltning

• Flere skal utøve friluftsliv 
jevnlig

• Økt fokus  på nærmiljø 
satsing

• Utkast skal politisk 
behandles og ut på høring i 
2016



Naturopplevelse, friluftsliv og psykisk 
helse

 Rapport støttet av Nordisk 
ministerråd 2009

 Klar dokumentasjon av 
positiv påvirkning på vår 
psykiske helse

 Det er ingen andre 
enkelttiltak som har større 
effekt på vår helsetilstand 
enn fysisk aktivitet



Generelle psykologiske virkninger av 
fysisk aktivitet

 Overskudd og energi

 Bedre søvn

 Økt velvære etterpå

 Redusert bruk av 
beroligende og sovemedisin

 Bedre selvfølelse

 Bedre forhold til egen 
kropp

 Opplevelse av mestring



Andre dokumenterte effekter
 Senil demens

 Depresjon

 Schizofreni

 Smertemestring

 Stress

 Angstlidelser

 Styrker hjernen

 Frigjør rusfremmende 
stoffer



Naturens kraftkilde

 Naturen gir mennesket en 
rikdom av opplevelser

 Stillhet og frihet

 Avslapning

 Redusert stress

 Naturlig lys

 Frisk luft



Natur og friluftsliv

• Lett tilgjengelig

• Lave kostnader

• Lave krav til teknikk og 
utrustning (unntatt 
spesialiserte aktiviteter)

• Enkle aktiviteter

• Ingen konkurranse…

• Åpent hele døgnet

• Fri for bivirkninger



Konklusjonen er klar:

 De naturbaserte 
fritidsaktivitetene synes å 
ha den avgjort mest 
allsidige positive effekten 
når det gjelder vår psykisk 
helse





Helse gjennom hele livet og utjevne 
helseforskjeller
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Viktige momenter i folkehelsesatsingen i 

RFK

-Empowerment
- Kunnskap/kompetanse/ 

forskning

-Gjøres tilgjengelig

-Gode og meningsfulle 

valgmuligheter for den 

enkelte



Kjenner noen seg igjen?




