
Øvre Eiker kommune
- sammen med

Folkehelsearbeid
«Det	ville	vært	fint	å	høre	dine	vurderinger og	
erfaringer med	folkehelsearbeid	sett	fra	ditt	
samfunnsmedisinske	kommunelegeståsted»



Sammen med..
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Folkehelse

Folkehelseloven § 3 Definisjoner:
I loven her menes med 
a) folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler 

seg i en befolkning
b) 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



Helsefremmende
tiltak

Forebyggende 
tiltak



Sammen med..





Målgruppe

- Personer	med	behov	for	endring	
innen	levevaneområdene	fysisk	
aktivitet,	kosthold	og/eller	tobakk

- Personer	som	har	økt	risiko	for,	
eller	begynnende	utvikling	av	
sykdom	eller	lidelser	som	skyldes	
livsstil
(Helsedirektoratet	,2013.		IS-1896:	Veileder	for	kommunale	
frisklivssentraler-etablering	og	organisering)



Målet	med	
Frisklivssentraler

- Å	styrke	deltakeren	som	aktør	i	eget	liv,	gjennom	å	bidra	til	økt	
tillit	til	egen	mestring,	fremme	indre	motivasjon	gjennom	
kompetanse,	tilhørighet	og	autonomi,	bedre	funksjonsevne	og	
bedre	fysisk	og	psykisk	helse.	

- Å	se	hele	mennesket	og	ulike	livsområder	i	en	sammenheng.	

Veilederen for FLS, IS-
1896



Helsehjelp Egenmestring

- Utsetter og reduserer
bruk av helsetjenester

- Bidrar til raskere vei ut 
av helsetjenester

- Gjør folk i stand til å delta i 
samfunnets tilbud

Friskliv - Broen mellom 
helsetjenesten og egenmestring

Et kommunalt lærings- og mestringstilbud



Våre	tilbud
Barn/unge Voksne

Åpne for	alle

Aktiv på	skoleveien
Trivselsledere
Barnas	turlag

Mosjonskatalogen
Likemannsgrupper
Selvkost grupper
Bra	Mat	kurs
Folkehelsedagen
Kom-deg-ut	(DNT)

Spesielle	
målgrupper

Åpen bhg/flykning	bhg
Helse	og	livsstil	9-12	år
m/Bra	Mat	familie
Aktiv	13-16	år
Ferietilbud

Frisklivsresept
Kostkurs kronikere
KID/KIB	kurs



Helse	og	livsstil	10	-12

10.04.13



Aktiv	13	-16



Aktiv på skoleveien - kampanje

Dette bildet kan ikke vises akkurat nå.
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Folkehelseplanlegging

Kommunale	
tjenesters	

prioritering
Frivillige	

organisasjoner
Næringsbedrfiter
1	års	prioritering
4	års	prioritering

System	for:
- Oversikt

- Oppfølging
- Oppdatering

Tiltak	og	
prioritering

Øvre	Eikers	
utfordringer
Kommunens	
planhierarki
Planoversikt	

m/fokus	
folkehelse

Oversikt	over	
bidragsytere	til	

folkehelse

Status
Regelverk

Definisjoner
Nasjonale	

utfordringer

Innledning





Helt innafor
2015	– 2019	

Folkehelsemelding	for	Øvre	Eiker	kommune



Største	utfordringer	 Største	positive	folkehelseområder	
• Frafall	i	videregående	skole	og	lavt	

gjennomsnittlig	utdanningsnivå	
• En	overhyppighet	av	mobbing	i	skolene	
• Høyere	arbeidsledighet	og	uføretrygdede	
• Lavere	utdanningsnivå	enn	

landsgjennomsnittet	
• Økt	skadefrekvens	
• Flere	røykere	enn	landsgjennomsnittet	
• Flere	med	kreft	
• Flere	med	muskel	og	skjelettsykdommer	
• Flere	med	hjerte	og	karsykdommer	
• Flere	med	psykisk	sykdom	
	

• Det	er	over	240	frivillige	organisasjoner	registrert	i	Øvre	
Eiker.	Frivillighetsarbeidet,	med	alt	fra	kor	til	
idrettsforeninger,	er	til	sammen	den	aller	største	positive	
bidragsyter	til	folkehelsa	i	kommunen.	

• Det	er	mange	bedrifter	i	kommunen	som	driver	
helserelatert	virksomhet.		

• Samarbeidet	med	Buskerudbyen	legger	til	rette	for	økt	
bruk	av	sykkel	og	gange	istedenfor	bruk	av	bil	

• Godt	utbygd	sykkelveinett	
• Flere	turområder	i	nærområder		
• Nærhet	til	natur	
• God	og	trygg	drikkevannsforsyning	
• Godt	utbygd	kloakksystem	
• Høy	vaksinasjonsdekning	
	

	

Identifisering	av	folkehelseutfordringer	



Øvre Eiker kommune
- sammen med

Utenforsk
ap



Kommuneplanen
Stedsutvikling.

I nært samspill med 
innbyggerne bidra til å 
realisere kommuneplanens 
visjon for tettstedene slik at 
de framstår med forankring i 
sin historie og egenart.

Folkehelsearbeidet skjer der folk oppholder seg!

• Boligutvikling
• Trafikksikkerhet. Bruke beina isteden for bil!
• Sosial kontakt, kommunikasjons mellom mennesker
• Utvikling av gode lokalsamfunn som grunnlag for 

forebyggende helse



Livsløp med vekst 
og utvikling er 

Folkehelsearbeid!

Folkehelsearbeid kan være:
• Miljørettet helsevern
• Rusforebyggende arbeid
• Tur med hvite busser 
• Antirøykekampanjer
• Fysisk aktivitet i skoler
• Tverrfaglig samarbeid

Men også:
• Alkoholpolitikk
• Sosial boligpolitikk
• Differensierte tjenester 

i Omsorg
• Forebyggende barnevern
• Miljøvern
• Planarbeid og utvikling 

av tjenester



Kultur kan ikke skilles fra Folkehelsearbeid!

• Mennesker trenger gode og utfordrende 
opplevelser for å ha det godt! ”En god latter 
forlenger livet.”

• Kulturaktiviteter tar folk ut av hjemmesofaen
til sosiale og aktive sammenhenger.

• Mennesker trenger rammer rundt sitt praktiske 
liv: Bla. Historie, bygninger, landskap, sosiale 
sammenhenger er viktige for et godt liv!

• Engasjement er viktig for god helse



Mennesker er 
avhengig av miljøet 
rundt seg for å ha 

god helse!

• Miljøvern er helsevern.
• Skog og fjell har tradisjonelt vært viktig for mennesker.
• ”Bærekraftig” betyr også å ta vare på innbyggernes 

helse i langt framtidsperspektiv. 
• Trivsel er grunnleggende i Folkehelsearbeidet.



•Folkehelsearbeidet skjer der folk oppholder seg!
•Livsløp med vekst og utvikling er Folkehelsearbeid!
• Kultur kan ikke skilles fra Folkehelsearbeid!
•Mennesker er avhengig av miljøet rundt seg 
for å ha god helse!

Det er SAMMEN vi 
kan skape et samfunn 
og miljø som gir bedre 

helse.
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Det ”lille” og det ”store” folkehelsearbeidet
(kfr. 10 – 90-regelen)
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Hvordan er forholdet mellom samfunnsmedisin og folkehelsearbeid?

Folkehelsearbeid
Folkehelsearbeid

Folkehelsearbeid

Samfunns-
medisin = 

grupperettet 
helsearbeid

Kommune-
legen




