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1.0 Bakgrunn og formål 

 

 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar 2012 og har som 

formål å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale 

helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode 

sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, 

skade eller lidelse. Den pålegger kommunen ansvaret for folkehelsearbeidet, og skal 

bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på 

helsen. Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler 

kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging. Folkehelseplanen 

skal bidra til å styrke kommunes ansvar for folkehelse, forebygging, og 

helsefremming i alle kommunens tjenester slik de statlige føringene er i 

samhandlingsreformen og ny lov om folkehelse. I praksis vil det si at denne planen 

løfter frem satsingsområder og målsetninger, mens de ulike enhetene må bidra med 

løsninger og tiltak for å nå målene. Slik vil man på sikt oppnå eierskap, bedre 

forankring og økt kunnskap om virkemidler i egen sektor.  

Folkehelsearbeidet i Kvinesdal kommune er i dag organisert under enhet for levekår. 

Det er ansatt en folkehelsekoordinator i 80 % stilling, hvorav 20 % er avsatt til 

trafikksikkerhetsarbeid og 40 % til arbeid i frisklivssentral. De resterende 20 % er til 

folkehelsearbeid for øvrig. Det har vært nedsatt en tverrsektoriell arbeidsgruppe som 

har jobbet med planen. 

De overordnede nasjonale målene for folkehelse er flere leveår med god helse og 

trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller. Hovedmåle for kommunedelplan for 

folkehelse 2014-2018 er «Helse i alt vi gjør» og reduserte sosiale 

helseforskjeller. Dette er et langsiktig mål som krever systematisk arbeid, og som 

bygger opp under de nasjonale målsettingene. Folkehelseplanen skisserer både 

langsiktige satsinger og konkrete tiltak, og er derfor et viktig styringsdokument.  

Folkehelsearbeid er sektorovergripende og altomfattende. Det er vanlig å referere til 

den såkalte 90-10 regelen som sier at 10 % av virkemidlene for folkehelsearbeidet 

ligger i helsesektoren mens de resterende 90 % finnes i andre sektorer som 

oppvekst, utdanning, plan og miljø. Kommunedelplan for folkehelse 2014-2018 er en 

del av et større bilde, og det er derfor nødvendig å avgrense planen. Dette gjøres ved 
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å ha definerte satsingsområder med tilhørende strategier. Der hvor kommunen har 

andre planer som beskriver tiltak som er helsefremmende eller forebyggende vil ikke 

tiltak bli foreslått. Dette gjelder planer innen kultur og frivillig arbeid, plan for idrett, 

friluftsliv og fysisk aktivitet samt planer innen skole og barnehage. Også Innen rus og 

psykiatri samt barn som pårørende er det utarbeidet kommunale planer. Forebygging 

i helsetjenestene omtales i Plan for Helse- og omsorgstjenester Kvinesdal 2012-2022 

og vil derfor ikke inngå som tema i folkehelseplanen. Det er et mål at folkehelse på 

sikt skal inngå i alle kommunens planer, og denne planen kan sees på som et ledd 

for å nå det målet.  

2.0 Definisjoner 

 Helse 

Helse relaterer seg til mestring i hverdagen og som overskudd i forhold til 

hverdagens krav. De viktigste meningsbærende elementene i folks helsedefinisjon 

er: Trivsel, funksjon, natur, humør, mestring og energi. Det folkelige perspektivet på 

helse har tre kjennetegn: 

 Helhet - Helse er vevd inn i alle sider av livet og samfunnet. 

 Helse er et relativt fenomen. Helse erfares og bedømmes i forhold til hva folk 

finner det rimelig å forvente ut fra alder, sykdomsbyrde og sosial situasjon. 

 Helse er et personlig fenomen. Menneskene er ulike og derfor må helse som 

mål og veiene til helse bli forskjellige fra individ til individ                     

Folkehelse 

Folkehelse kan defineres som befolkningens helsetilstand, og hvordan helsen 

fordeler seg i en befolkning.  
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Figur 1: Påvirkningsfaktorer for helse. Kilde: Dahlgren and Whitehead (1991). 

 

Folkehelsearbeid 

Folkehelsearbeid er definert som samfunnets totale innsats for å påvirke faktorer som 

direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel (figur 1), forebygge 

psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller beskytte mot helsetrusler. 

Folkehelsearbeidet forutsetter både helsefremmende og forebyggende tilnærminger. 

Helsefremmende arbeid er definert som den prosess som gjør folk i stand til å mestre 

hverdagens utfordringer, styrke og bevare sin helse. Sentralt i helsefremmende 

arbeid er den enkeltes og/eller lokalsamfunnets mulighet for å ha aktiv innflytelse 

over egen situasjon. Forebyggende arbeid innebærer å opprettholde befolkningens 

helse ved å forhindre at sykdom oppstår.  I det praktiske folkehelsearbeidet vil det 

rettes innsats både på helsefremming og forebygging. Med forebyggende 

helsetjenester menes derimot helsetjenestes bidrag til folkehelsearbeidet. Helse 

skapes ikke først og fremst på sykehus og legekontor, men på de arenaer 

mennesker lever og virker (figur 1). Et effektivt folkehelsearbeid må derfor utøves i 

alle samfunnssektorer.  
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Det er vanlig å dele det forebyggende arbeidet inn i tre nivåer: 

 Primærforebygging: Innebærer å styrke helsen og hindre utvikling av sykdom, 

skade eller lyte. Eksempler er vaksinasjon, tiltak for å hindre røykedebut hos 

ungdom og ulykkesforebygging 

 Sekundærforebygging: Handler om tidlig innsats for å stanse sykdomsutvikling 

eller hindre tilbakefall. Eksempler kan være screeningsprogrammer, 

livsstilsendring ved forhøyet kolesterolnivå eller etter hjerteinfarkt. 

  Tertiærforebygging: Innebærer å hindre forverring og sikre best mulig liv med 

den helsesvikt som foreligger. Eksempler kan være tilrettelegging etter 

hjerneslag. Tertiærbehandling faller sammen med begrepene habilitering og 

rehabilitering, og faller utenfor folkehelsebegrepet. 

Sosiale ulikheter i helse 

Med uttrykket «sosiale ulikheter i helse» siktes det til systematiske forskjeller i helse-

tilstand som følger sosiale og økonomiske kategorier – særlig yrke, utdanning og 

inntekt. Sosiale ulikheter i helse kan dermed forstås som sosioøkonomiske forskjeller 

i helse. Sosiale ulikheter i helse danner mønster av en gradient gjennom hele 

befolkningen (figur 2). Det er ikke kun de absolutt fattigste som skiller seg ut med 

dårligere helse. De rikeste har litt bedre helse enn de nest rikeste, som igjen har litt 

bedre helse enn de tredje rikeste osv. Sosiale ulikheter i helse er derfor noe som 

angår alle. Vi sier at sosiale ulikheter i helse utgjør en gradientutfordring som krever 

et bredt, befolkningsrettet fokus på problemet.  

De sosiale ulikhetene i helse utgjør ikke bare en stor folkehelseutfordring, det også et 

rettferdighets problem når mennesker med lav sosial status, få goder og få ressurser 

i tillegg er mer belastet med smerte, sykdom, nedsatt funksjonsevne og forkortet 

levealder. 
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Figur 2: Gradientutfordringen  

 

Det er mange årsaker til helseforskjeller, fra grunnleggende faktorer som økonomi og 

oppvekstsvilkår, via risikofaktorer som arbeids- og bomiljø, til mer umiddelbare 

påvirkningsfaktorer som helseatferd og bruk av helsetjenester. De ulike områdene 

kan betraktes som sammenhengende og til dels overlappende årsakskjeder. Barns 

levekår og omgivelser i oppveksten påvirker blant annet utdanningsløp og 

yrkesmuligheter senere i livet, som igjen påvirker helse i voksen alder. Dessuten har 

tilgang på ressurser i oppveksten som sunt kosthold, frisk luft og fysisk aktivitet en 

direkte betydning for helsen senere i livet. 

Sosial kapital 

Begrepet sosial kapital har blitt et samlende begrep for en rekke forhold; sosial støtte, 

sosiale nettverk, sosiale bånd, ressurser, tillit, trygghet, deltakelse, det sivile samfunn 

og medborgerskap. En definisjon er å si at sosial kapital er ressurser som er 

tilgjengelig for aktører gjennom deltakelse i sosiale nettverk. 

Påvirkningsfaktorer / Bakenforliggende årsaker 

Faktorer som virker inn på helsen, enten ved å øke (risikofaktorer) eller redusere 

(beskyttende faktorer) forekomsten av sykdom og plager, kalles helsedeterminanter.  

De individuelle helsedeterminantene omfatter både arvelige og miljøbestemte 
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faktorer som personlighet, fysisk helse, funksjonshemming og bruk av rusmidler. 

Determinantene i miljøet omfatter gjerne generelle levekår, sosiale og økonomiske 

forhold, familie, skole og arbeid(figur 1).  

 

Figur: De bakenforliggende faktorene påvirker helsa vår. 

Det helsefremmende arbeidet har som mål å styrke beskyttelsesfaktorene hos 

individet og i miljøet. Individuelle beskyttelsesfaktorer kan blant annet være 

robusthet, sosiale ferdigheter, selvstendighet, kreativitet og opplevelse av 

sammenheng og mestring. Sosial støtte og sosial kapital er beskyttelsesfaktorer på 

samfunnsnivå. Et samfunn som er preget av tilhørighet, gjensidig tillit, sosial støtte og 

samhold kan sies å ha stor grad av sosial kapital. Til sammenligning vil et samfunn 

preget av sosial ulikhet, arbeidsledighet og dårlig integrering av innvandrere og 

flyktninger ha mindre sosial kapital og anses som en risikofaktor.  

 Det sykdomsforebyggende arbeidet har som mål å forebygge sykdom ved å 

redusere nivået av kjente risikofaktorer hos personen selv og i miljøet. Det såkalte 

påvirkningsperspektivet i folkehelsepolitikken er fordelaktig av flere grunner: 

 Oppmerksomheten er ikke rettet mot diagnoser, men på de faktorer som påvirker 

helsen. Dette synliggjør at det er mange sektorer som «eier» årsakene til 

helseutfordringene. 

 Hver påvirkningsfaktor bidrar til forskjellige helseproblemer. 

 Innsats rettet mot kjente påvirkningsfaktorer gir mulighet til å måle resultatene av 

tiltakene i form av redusert helserisiko lenge før vi kan se direkte effekt på helsen. 
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3.0 Prinsipper i folkehelsearbeidet 

Følgende prinsipper skal ligge til grunn for alt folkehelsearbeid i kommunen: 

Utjevning  

Formålet med folkehelseloven er å fremme folkehelse og utjevne sosiale 

helseforskjeller. Det innebærer at innsats rettes inn mot bakenforliggende faktorer 

som påvirker helse og sosiale forskjeller i helse, og mot å legge til rette for at alle skal 

ha mulighet til å gjøre gode valg. Det er nødvendig med en kombinasjon av 

universelle ordninger og målrettede tiltak mot spesielt utsatte grupper. Høy grad av 

økonomisk og sosial utjevning er verdifullt av flere grunner. Det bidrar til samhold i 

befolkningen og til stabilitet i samfunnsutviklingen. Det reduserer risikoen for at 

enkeltpersoner og grupper marginaliseres og ekskluderes. 

 

Figur: Sosial ulikhet i helse- byrder og hindringer er ulikt fordelt i dagens samfunn. 

 

Helse i alt vi gjør 

Erkjennelsen av «helse i alt vi gjør» er kjernen i folkehelsearbeidet. Det innebærer 

eksempelvis at utdanningssektoren, kultursektoren og samferdselssektoren har 

ansvar for å vurdere og ta hensyn til hvilke konsekvenser endringer i politikken kan 

ha for helsen i befolkningen. I folkehelseloven kommer prinsippet om «helse i alt vi 

gjør» til uttrykk gjennom at ansvaret for befolkningens helse ikke er lagt til 

helsetjenesten, men til kommunen som sådan. 
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Bærekraftig utvikling 

En bærekraftig utvikling innebærer å tilfredsstille dagens behov uten at det går på 

bekostning av framtidige generasjoners behov. En befolkning med god helse er et 

mål i seg selv og en av samfunnets viktigste ressurser. Satsing på folkehelsearbeid 

er en grunnleggende investering for et bedre liv og et bærekraftig samfunn. 

Forebyggende arbeid er bærekraftig fordi det bidrar til å legge større vekt på 

kommende generasjoners behov. 

Føre-var prinsippet  

Føre-var-prinsippet skal legges til grunn når det fastsettes normer og standarder for 

godt folkehelsearbeid. Det gjelder både tiltak for å redusere risiko og tiltak for å 

fremme helse. I mange tilfeller vil det være usikkerhet knyttet til forholdet mellom 

eksponering og helseeffekt, eller til forholdet mellom tiltak og helseeffekt. Ved 

fastsetting av normer er det tilstrekkelig at det er sannsynlig at en eksponering eller 

et tiltak kan medføre fare for helseskade.  

Medvirkning 

Medvirkning er et viktig prinsipp i folkehelsearbeidet. Menneskers mulighet og frihet 

til å ytre egne tanker, ønsker og behov er grunnleggende ut fra et rettighetsståsted, 

men også ut fra et helsemessig ståsted. Empowerment» (ofte oversatt 

«myndiggjøring») er et sentralt begrep i folkehelsearbeidet. Begrepet handler om 

menneskers mulighet til å ta i bruk egne ressurser og om viktigheten av å kunne 

være aktiv deltagende i eget liv og den effekten dette har på individets selvbilde og 

helse. Begrepet benyttes også til å forklare hvordan et samfunn, lokalsamfunn eller 

en gruppe kan bruke sin stemme og på den måten skape en forandring, eller bidra til 

utvikling. Muligheten til å mobilisere ressurser henger sammen med de 

livsbetingelsene menneskene lever under. Det betyr at medvirkning kan stimuleres 

gjennom å styrke sosiale ressurser og bedre materielle levekår. Folkehelseloven 

knytter kommunenes folkehelsearbeid til bestemmelsene om medvirkning i plan- og 

bygningsloven. På denne måten bidrar folkehelseloven til å rettsliggjøre kravet om 

medvirkning. Involvering av frivillige organisasjoner er sentralt for å sikre medvirkning 

i folkehelsearbeidet og kommunene er gjennom folkehelseloven pålagt å legge til 

rette for samarbeid med frivillig sektor. Det har i arbeidet med folkehelseplanen derfor 
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vært arrangert dialogmøte med frivillige lag og foreninger samt workshop med 

ungdomsskoleelever. tillegg er planen sendt til offentlig ettersyn etter bestemmelsene 

i plan- og bygningsloven. På grunn av at systematisk og kunnskapsbasert 

folkehelsearbeid er en av hovedmålsettingene i planen, har medvirkningen internt i 

kommuneadministrasjonen også vært viktig.  

4.0 Status  

4.1 Dagens folkehelseutfordringer 

Helsen påvirkes av alt fra levekår, oppvekstsvilkår, utdanning, arbeid, arbeidsmiljø, 

livsstil og bruk av helsetjenester. Den norske befolkning har god helse, og 

levealderen er høy. 

Til tross for at alle grupper i Norge de siste tiårene har fått bedre helse, og at 

levealderen har økt, er det en del bekymringsfulle utviklingstrekk. For det første ser vi 

en negativ utvikling på en del viktige levevaneområder, eksempelvis mindre fysisk 

aktivitet og dårlig kosthold. Dette kommer til syne blant annet i økningen av 

livsstilsrelaterte plager og sykdommer som diabetes type 2, fedme, hjerte-kar 

sykdommer, kreft og ulike muskel- og skjelett lidelser.  

 

 For det andre ser man at det er og økende sosiale forskjeller i helse. Det er ingen 

grunn til å anta at Kvinesdal skiller seg i stor grad fra de nasjonale utfordringene. 

 I tillegg til de nevnte områder er det et stort forebyggingspotensiale innenfor områder 

som skader og ulykker, rus, seksuell helse, psykisk helse og tobakk. Ikke alle 

sykdommer kan forhindres, men en betydelig andel av den sykdomsbyrden vi har 

kan forebygges ved å påvirke de bakenforliggende årsakene.  

4.2 Lokale utfordringer 

Det finnes lite kunnskap om helsetilstand og helserelatert atferd på kommunenivå. 

Folkehelseinstituttet publiserer årlig et «folkehelsebarometer» (vedlegg 1) basert på 

ulik helsestatistikk. Disse må tolkes i lys av lokale forhold. For Kvinesdal 2014 er den 

særlig følgende helseutfordring som løftes frem: 

• Forventet levealder for menn er lavere enn i landet som helhet. 
• Andelen med psykiske symptomer og lidelser er høyere enn i landet som 

helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. 
• Hjerte- og karsykdom ser ut til å være mer utbredt enn i landet som helhet, 

vurdert etter sykehusinnleggelser. 



11 
 

• Sykdommer og plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet ser ut til å være 
mer utbredt enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. 

• Overvekt ser ut til å være mer utbredt enn i landet som helhet, vurdert etter 

andelen menn med KMI > 25 kg/m² på sesjon. 

• Andelen med skader er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter 
sykehusinnleggelser.  

Folkehelseloven § 5, oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen 

sier at  

«kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i kommunen og de 

positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal være 

skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere 

konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk 

ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige 

problemer eller sosiale helseforskjeller» 

Arbeidet med denne oversikten startet i 2013, og innen arbeidet med ny planstrategi 

starter opp, skal det foreligge en tilstrekkelig oversikt.  

Det er gjennomført noen egne undersøkelser på helseatferd, blant annet på andel 

elever i grunnskolen som går eller sykler til skolen. Undersøkelsen, som ble 

gjennomført i november 2013 viste at 16 % av elevene gikk eller syklet til skolen den 

aktuelle dagen (figur 3 og 4). Ungdata og innbyggerundersøkelse gjennomføres i 

2014 og vil gi nyttig informasjon om helserelaterte faktorer blant innbyggerne.  

 

Figur 3:Andel av elever i Kvinesdalsskolen som oppgir at de går/sykler/busses/kjøres 

til skolen den aktuelle dagen (Kilde: Egne undersøkelser) 
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Figur 4: Andel som oppgir at de går/sykler/busses/kjøres til skolen den aktuelle 

dagen fordelt på sentrumsskolen Liknes og grendeskolene samlet (Kilde: Egne 

undersøkelser). 

5. 0 Mål og satsingsområder  

Folkehelse er et komplekst område som krever tverrsektorielt samarbeid på tvers av 

forvaltningsnivåer og sektorer. Lange tidshorisonter mellom årsak og virkning 

innebærer at det vil være stor avstand i tid mellom tiltak og virkning, noe som gjør det 

utfordrende å måle effekt av folkehelsearbeidet.  Dette betyr at det vil være andre 

tjenester som « høster gevinster» av folkehelsearbeidet enn de som finansierer 

innsatsen.  Hovedfokus bør rettes mot de områdene der kommunen og 

kommunesamfunnet kan påvirke utviklingen og hvor kommunen har mulighet til å 

iverksette tiltak. I tillegg vektlegges «de bakenforliggende faktorene». I 

kommuneplanens samfunnsdel er det fastsatt mål og strategier som skal bidra til å 

videreutvikle Kvinesdal-samfunnet i tråd med kommunens visjon: Vakker-Vennlig-

Vågal. Hovedmålsettingen er 6722 innbyggere i 2022. Hovedstrategien for å nå dette 

målet er satsing på bolyst og egen attraktivitet. Noen av satsingsområdene for å nå 

denne målsetningen er folkehelse, utdanning og «Det gode liv»; Levekår, likestilling, 

bosettingspolitikk, kultur og frivillig arbeid. 

Kvinesdal har som målsetning å bli ledende innen folkehelsearbeid. Dette er en 

ambisiøs målsetning som krever målrettede tiltak for å snu en negativ utvikling på 

flere områder. 
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5.1 Hovedmål  

Hovedmål for folkehelseplan 2014-2018 er: «Helse i alt vi gjør» og reduserte 

sosiale helseforskjeller. 

Overordnede strategier for planperioden vil være forankring og tidlig innsats. 

Satsingsområdene i denne planperioden vil være: 

 Systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid 

 Barn og unge 

 Helse og levevaner 

5.2 Systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid 

Kunnskapsbasert folkehelsearbeid handler om å drive målrettet forebyggende og 

helsefremmende arbeid som bygger på forskningsbasert kunnskap om tilstand, 

årsaker og om dokumenterte effekter av tiltak. Det foregår i dag helsefremmende 

arbeid på mange arena, særlig har barnehage og skole utviklet seg til gode 

helsefremmende arenaer de seneste årene. Det er likevel et behov for å 

systematisere og samordne folkehelsearbeidet for å sikre videre utvikling og for å 

sikre at alle drar i samme retning.  

En stor del av innsatsen for å bedre helsen i befolkningen kan skje innenfor 

eksisterende økonomiske rammer og administrative systemer. Det viktigste grepet for 

å få dette til er å legge til rette for å ivareta hensynet til befolkningens helse i 

politikkutvikling på tvers av sektorer. Effektiv oppfølging av folkehelseloven i 

kommunene vil imidlertid kreve at folkehelsearbeidet styrkes. 

God oversikt er en forutsetning for godt folkehelsearbeid. Etter folkehelselovens § 5 

skal kommunen ha oversikt over folkehelsen og positive og negative 

påvirkningsfaktorer. Dette for å sikre mer helhetlig og tverrsektorielt folkehelsearbeid. 

For å skape engasjement, involvering og samhandling i folkehelsearbeidet er 

kommunikasjon viktig. Kommunens egne ansatte og befolkningens forståelse av hva 

som påvirker helsen må heves. Dette stiller store krav til verktøy og metoder for god 

kommunikasjon. God kommunikasjon innebærer at innbyggerne kan finne, forstå, 

vurdere og bruke informasjon som har betydning for folkehelsearbeidet. 

Arbeidet for et systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid handler mye om å 

bruke eksisterende ressurser og virkemidler for å sette retning på folkehelsearbeidet. 
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Det er viktig å komme i gang med tverrsektoriell forankring så tidlig om mulig i 

planperioden. Det anbefales derfor at de følgende delmål og strategier prioriteres. 

Dette vil vi: (delmål) 

 Folkehelsearbeidet er synliggjort og forankret på overordnet 

administrativt nivå og som et politisk satsningsområde.  

 Kommunen driver et målrettet og tverrsektorielt folkehelsearbeid 

 

Slik gjør vi det: (strategier) 

 Folkehelsearbeidet koordineres på et overordnet nivå 

 Kommunen har god oversikt over folkehelsetilstand, utfordringer og 

ressurser 

 Folkehelseperspektivet skal ivaretas i alle kommunale planer som 

utarbeides 

 Det rapporteres om folkehelseutfordringer og tiltak i årsberetningen  

 Helsefremmende uke arrangeres i kommunen 

 

5.3 Barn og unge 

Helse 

Helse skapes utenfor helsesektoren, der mennesker leker, lever, elsker og arbeider 

(figur 1). Mye av grunnlaget for gode liv og god helse legges i barne- og 

ungdomsårene. For barn og unge er familien den viktigste arenaen. Også skole, 

barnehage, nærmiljø og fritidsaktiviteter preger oppveksten til våre barn. 

Det er en tendens til at fordeler og ulemper hoper seg opp gjennom livsløpet. 

Ulikheter i risikofaktorer og helseproblemer blant barn og unge kan derfor bli til 

markante sosiale, økonomiske og helsemessige forskjeller senere i livet. Slik 

reproduseres ulikhetene mellom generasjonene. Både helsestasjon, skole og 

barnehage er derfor viktige arenaer for å jobbe med helsefremmende og 

forebyggende arbeid da det mulig å nå alle barn og unge, deres foreldre og ansatte. 

En helsefremmende skole er definert av Verdens Helseorganisasjon (WHO) som en 

skole som på en strukturert og systematisk måte utvikler og iverksetter en plan for 
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helse, trivsel, og læring. Et helsefremmende skolemiljø består av en skole som gir 

elevene muligheter for å delta aktivt og utfolde seg, både fysisk, sosialt og mentalt. 

En helsefremmende skole er en skole der alle får anledning til å oppleve mestring og 

en skole som er preget av positive forhold mellom elevene. 

Fysisk aktivitet og sunt kosthold i barne- og ungdomsårene kan bidra til å forebygge 

mange av de kjente ikke-smittsomme sykdommene som vår moderne livsstil kan føre 

med seg. Det er ønskelig å sikre barn og unge gode og likeverdige mattilbud og 

fysisk aktivitet i barnehager, skoler og i SFO. Mat og drikke utenfor hjemmet utgjør en 

vesentlig del av kostholdet for barn og unge, og arbeid for å tilrettelegge for gode 

matvaner og fysisk aktivitet i de ulike arenaer i barn og unges liv er viktige tiltak. 

 

Psykiske vansker er et utbredt helseproblem blant barn og unge i dag. Undersøkelser 

fra Folkehelseinstituttet viser at mellom 15 og 20 % av barn og unge har så store 

psykiske plager at det går ut over deres forhold til familie, venner og skole. De 

nasjonale Ungdata rapportene viser en økning av psykiske vansker hos ungdom. 

Det forebyggende perspektivet er spesielt viktig i psykisk helsearbeid med barn og 

ungdom. Fanges barna opp som to- til fireåringer, kan de få hjelp før alvorlige lidelser 

utvikles. Faktorer som øker risiko for psykiske vansker kan finnes i barnet, i barnets 

nære relasjoner eller i barnets øvrige nettverk og samfunn. Forekomsten av psykiske 

helseplager minsker dersom de sosiale ferdighetene øker. Det er derfor mulig å 

oppnå betydelige helsegevinster gjennom å styrke barns mestringsevne og sosiale 

kompetanse, selv i familier med høyt belastningsnivå.  

I et folkehelseperspektiv bør man ha hovedfokus på de helsefremmende, universelle 

tiltakene som kommer hele befolkningen til gode. God helse er en ressurs i 

samfunnet og for det enkelte individ. Gode kilder til god psykisk helse er identitet og 

selvrespekt, mening i livet, mestring, tilhørighet, trygghet, sosial støtte og sosialt 

nettverk (Holte, 2012). 

 

For å forebygge psykisk uhelse i befolkningen som helhet viser forskning at man bør: 

 Prioritere arenaer utenfor fremfor innenfor helsevesenet 

 Prioritere befolkningsrettete tiltak fremfor høyrisikogrupper 

 Prioritere helsefremmende tiltak fremfor sykdomsforebyggende 

 Prioritere de aller minste foran alle andre 
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 Prioritere kommunens nivå av trivsel/belastninger 

 Ingen store tiltak uten uavhengig effektevaluering (Holte, 2012). 

 

En satsing skole og barnehage vil i stor grad oppfylle disse momentene. Særlig 

trekkes barnehagen frem som en viktig arena for helsefremmende psykisk arbeid. 

Kvalitet i barnehagen er samfunnsøkonomisk svært lønnsomt ved at den blant annet 

reduserer sosial ulikhet i helse, kompenserer dårlig hjemmemiljø og stabiliserer 

vanskelige livsperioder. En god barnehage styrker kognitiv, sosial og emosjonell 

mestring og gir bedre skoleprestasjoner. Effekten er sterkest blant de vanskeligstilte, 

men også å tilstede for de bedrestilte (Holte, 2012). 

 

Det er igangsatt arbeid med plan for sosial kompetanse hos barn i Kvinesdal 

kommune. Kommunen har de siste årene arbeidet med å øke kompetansen hos de 

barnehageansatte og implementerer «den autoritative voksne» etter «Være 

sammen» modellen. I tillegg arbeider de med å implementere Kvello-modellen som 

er et tiltak for tidlig innsats. Det arbeides også systematisk med å redusere sosial 

ulikhet i bruk av barnehage.  

 
Den nasjonale Ungdata-rapporten viste sterke sammenhenger mellom dårlig 

økonomi og dårligere subjektiv livskvalitet og mer risikoatferd blant ungdom; Ungdom 

i familier med dårlig råd er gjennomgående mindre tilfreds og færre er motivert for 

skole og høyere utdanning eller med i organiserte fritidsaktiviteter. Ungdom i familier 

med dårlig råd skiller seg negativt ut når det gjelder alle helseindikatorene som er 

behandlet i rapporten. De er sjeldnere fornøyd med egen helse, har oftere 

symptomer på depressive plager, spiser sjeldnere faste måltider og andelen som 

trener er mindre enn blant ungdom i familier med bedre råd. Ungdata viser også en 

klar sammenheng mellom dårlig råd i familien og risikofaktorer relatert til 

rusmiddelbruk, kriminalitet, mobbing og vold (NOVA, 2013). 

  

Prinsippet om utjevning av helseforskjeller er særlig gjeldende når man arbeider med 

barn og unges helse. Levekår er en viktig bakenforliggende faktor i denne 

sammenheng. Kvinesdal kommune har gjennom helsenettverk Lister vedtatt å 

utarbeide en felles strategi innen levekår i 2015. 

 



17 
 

Utdanning 

Utdanning er en viktig påvirkningsfaktor for helse. Sosioøkonomiske forskjeller i 

prestasjoner manifesterer seg tidlig, og øker faktisk i løpet av grunnskoleopplæringen 

(Dahl m.fl 2014). 

Gjennomført og bestått videregående opplæring er viktig for at flest mulig skal 

kvalifisere seg til å delta i arbeidslivet og være aktive samfunnsborgere, og er 

dermed en viktig faktor for å redusere sosial ulikhet.  

Kvinesdalsskolen 

Kvinesdal kommune har igangsatt en satsing på «Kvinesdalsskolen» med tre 

satsingsområder: Sosial kompetanse, skole-hjem samarbeid og bedre 

grunnleggende ferdigheter. Dette er viktige satsingsområder for å øke kompetansen 

hos barna og dermed legge grunnlaget for et fullendt skoleforløp. Det pågår en 

systematisk evaluering av dette arbeidet. 

 

Videregående opplæring 

En rekke faktorer trer sammen i komplekse årsaksforhold når det gjelder prestasjoner 

og frafall i den norske videregående opplæringen. Frafall følger en sosial gradient, 

der skoleprestasjoner sees i sammenheng med bakenforliggende forhold. Det er 

mange forhold ved familien som påvirker skoleprestasjoner, slik som foreldrenes 

utdanningsnivå, inntekt og familiens sammensetting.  

Sosioøkonomisk bakgrunn og skoleprestasjoner forutsier i stor grad barns og 

ungdoms utdanningskarrierer. Den sosiale gradienten i fullføring av videregående 

skole etter foreldrenes utdanningsnivå er tydelig. Forskjellen i sjansen for å 

gjennomføre er på nesten 30 prosent mellom de som har foreldre med høyest og 

lavest utdanning. Det er tegn til at helse kan ha noe betydning for både 

skoleprestasjoner og frafall, og dermed utdannings- og yrkeskarrierer på sikt. Det er 

også grunn til å anta at sosial bakgrunn, helserelaterte forhold og skoleprestasjoner 

opptrer i komplekse samspill. 

Dårlige grunnleggende ferdigheter fra grunnskolen er en av de mest sentrale 

årsakene til frafall i videregående opplæring. Grunnskolekarakterer er den variabel 

med sterkest effekt på gjennomføring, frafall og kompetanseoppnåelse i 

videregående opplæring (Bergsli ,2013). 
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Dårlig følelse av mestring, lav motivasjon, dårlig selvbilde og psykisk helse ser 

spesielt ut til å være sammenkoplet for ungdom som står i fare for å avbryte 

skolegangen.  

Årsakene ungdom selv oppgir for avbrutt læretid er fysiske begrensninger som følge 

av skader, allergier og betennelser etter monotont og fysisk tungt arbeid. Andre 

oppgitte grunner er fallende motivasjon og bekymring for mangelfull opplæring, som 

senere vil gjøre det vanskeligere å bestå fagprøven.  Forholdet mellom lærlingeplass, 

skole og lærling kan også være problematisk, enten ved dårlig kvalitet eller få 

ressurser og strenge krav på lærlingeplassen, eller for store krav til 

forhåndskunnskap, og generelt liten innflytelse på opplæringssituasjonen. Dette viser 

at helse inngår som en faktor for avbrytelse av videregående opplæring i læretiden. 

Sviktende skolegang og frafall fra videregående skole er knyttet til helse- og 

levekårsproblemer senere i livet. Utdannings- og arbeidsmarkedstilknytningen blir 

markant bedre når videregående opplæring er gjennomført, mens de som avbryter 

skolegangen har større sjanser for å havne utenfor eller i en marginal posisjon i 

arbeidsmarkedet.  

Regjeringen skriver i strategidokumentet Fellesskap-trygghet-utjevning fra 2009 at 

forebyggende innsats overfor barn og unge framstår som et av de viktigste 

velferdspolitiske satsingsområdene i dag. Ifølge strategidokumentet utgjør barns 

levekår og livskvalitet selve grunnmuren i forebyggende arbeid, og at innsats for å 

sikre at barn og unge har gode oppvekstsvilkår og gode omsorgspersoner er 

avgjørende for å forebygge frafall fra skole og opplæring (Olsen og Jentoft, 2013). 

Tiltak for å forebygge frafall vil i denne planen hovedsakelig bestå av tidlig innsats i 

barnehage og grunnskolen. 

NAV Kvinesdal har fokus på risikoutsatt ungdom og har egen OT kontakt og faste 

samarbeidsmøter med videregående skole. I tillegg har NAV eget ungdomsteam, 

med oversikt over all ungdom opp til 25 på sosialhjelp, arbeidsavklaringspenger og 

frafall fra videregående skole. NAV arbeider for at alle disse skal være i en eller 

annen form for aktivitet eller arbeid og har per i dag «arbeid for sosialhjelp». 

Kvinesdal kommune har en høyere andel unge uføre enn landet som helhet.  

«Et liv jeg ikke valgte» (Olsen m.fl. 2009) viste at en betydelig del av unge uføre-

problematikken kan tilbakeføres til dysfunksjonelle familier og en voksenverden som 

ikke griper inn overfor risikoutsatte barn. 
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Arbeid 

Arbeid er viktig, både for samfunnet og for den enkelte. Arbeid kan forebygge 

psykiske lidelser gjennom å tilby daglig rutiner og aktiviteter, sosialt samvær, mening 

i tilværelsen, inntekt, tilhørighet og bidrar til bedre selvbilde. I et folkehelseperspektiv 

er det viktig å redusere sosial ulikhet i helserelatert sosial mobilitet inn og ut av 

arbeidsmarkedet, og å sørge for tilstrekkelig sosial og økonomisk trygghet blant dem 

som står utenfor arbeidsmarkedet. Det er også viktig å redusere sosial ulikhet i 

kvaliteten på arbeidsmiljøet. Dahl m.fl (2014) anbefaler blant annet å gjennomføre 

arbeidsrettede tiltak innenfor ordinært arbeidsliv, samt å benytte gradert sykmelding. 

De peker på behov for en tverretatlig og tilpasset innsats for å føre folk tilbake til 

arbeid(med særlig fokus på tilrettelegging for lavt utdannede med nedsatt helse). I 

tillegg trekker de frem tiltak som å bedre arbeidsmiljøet, i særdeleshet fysiske 

belastninger, kontroll og selvbestemmelse, og risikoen for arbeidsulykker og å satse 

mer på forebygging av dårlig helse i arbeidet med inkluderende arbeidsliv. 

 

Integrering 

Et samfunn som er preget av tilhørighet, gjensidig tillit, sosial støtte og samhold kan 

sies å ha stor grad av sosial kapital. God integrering av flyktninger og innvandrere er 

derfor en viktig del av å skape et godt samfunn. Språk, utdanning og arbeid er viktige 

faktorer i integreringen. Mors utdanning og familiens inntekt er to faktorer som i stor 

grad påvirker et barns levekår, som igjen vil påvirke barnets fremtidige muligheter for 

utdanning, arbeid og helse.  

Norskopplæringen for flyktninger har økt fra 300 til 600 timer de siste åra. Dette 

anses som et viktig bidrag både for å styrke foreldrenes evne til å bistå barna i skole- 

og fritidsaktiviteter, samt på arbeidsmarkedet. I tillegg økes ressursene i NAV i 

forbindelse med økt bosetning slik at de i større grad vil kunne følge opp risikoutsatte 

personer/familier. For å være føre-var må det gjennomføres tiltak for å hindre økt 

sosial ulikhet ved å sikre gode levekår for alle og med spesielt fokus på risikoutsatte 

barn og deres familier. 

En rapport fra 2014 om sosial ulikhet i Norge (Dahl m.fl, 2014) foreslår følgende for å 

redusere sosiale ulikheter i barn og ungdoms muligheter slik at alle får en best mulig 

start i livet med gode livssjanser: 



20 
 

1. Å redusere fattigdom i barnefamilier. 

2. Tidlig innsats blant annet ved å styrke helsestasjonen og skolehelsetjenesten. 

3. Redusere sosial ulikhet i bruk av barnehage. 

4. Tidlig og kontinuerlig innsats for å bedre prestasjoner og redusere ulikheter i frafall 

i den videregående opplæringen. 

5. Reformer og tiltak i skolen må komme elever som trenger det til gode. 

6. Styrket og tverretatlig oppfølging av ungdom som opplever helserelaterte eller 

sosiale problemer. 

Dette vil vi:  

• Arenaer der barn og unge oppholder seg er tilrettelagt for utvikling, 

helse og trivsel.  

• Redusert sosial ulikhet  

 

Slik gjør vi det: 

 Barnehager, skoler og SFO i kommunen fremmer helse og trivsel.  

 Idretts- og kulturarenaer der barn ferdes fremmer helse og trivsel 

 Alle skoler skal ha en åpen og tilgjengelig skolehelsetjeneste  

 Fokus på integrering  

 Flest mulig yrkesaktive 

 Videreutvikle det tverrsektorielle samarbeidet rundt unge som står i fare 
for å ikke fullføre videregående opplæring 

 Økt fokus på barns levekår 

 

5.4 Helse og levevaner 

Det som i første rekke påvirker folks helse er levevaner, levekår og fysiske- og 

sosiale miljøfaktorer. Det er viktig med tidlig innsats både for å fremme helse og 

forebygge uhelse og for å redusere sosial ulikhet i helse. Risikofaktorer som tobakk, 

alkohol, kosthold og fysisk inaktivitet påvirker en rekke av de ikke-smittsomme 

sykdommene. Det er overbevisende dokumentasjon for at røyking, fysisk inaktivitet 

og usunt kosthold fører til kronisk sykdom og for tidlig død. WHO anslår at 80 % av 

forekomsten av hjerteinfarkt og type 2-diabetes kan forebygges eller utsettes med 

endringer i kosthold, fysisk aktivitet og røykevaner, og World Cancer Research Fund 

konkluderer med at 50 % av forekomsten av kreft kan forebygges eller utsettes ved 

slike endringer i levevaner. Rapporten Cancer in Norway 2014 viser at 

livsstilsrelaterte kreftsykdommer er økende.  
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Også innen helse og helsevaner ser man sosial ulikhet, særlig innen hjerte- og kar 

sykdommer. Dårlige helsevaner som røyking, høyt inntak av sukker og ugunstig fett 

samt inaktivitet hoper seg opp blant grupper med lav sosioøkonomisk status, mens 

mange typer gode helsevaner hoper seg opp i grupper med høyere sosioøkonomisk 

status.  

For å redusere sosial ulikhet i helseatferd og helse anbefaler Dahl mfl.(2014) blant 

annet å regulere salg / tilgang av usunn mat rettet mot barn og unge, gratis 

skolefrukt, gratis røykavvenningskurs og tilrettelegging av det offentlige rom slik at 

det understøtter fysisk aktivitet for alle. Svømmehall og tilrettelegging for friluftsliv har 

vist seg å være gode arenaer for fysisk aktivitet uansett sosioøkonomisk 

status(Breivik og Rafoss, 2012). Dette har Kvinesdal kommune tatt på alvor og har 

planlagt bygging av svømmehall. I tillegg er der et omfattende løypenett som 

vedlikeholdes i samarbeid med frivillige. 

 

 Vi har lite kunnskap om levevaner og helserelatert adferd i kommunen. 

Folkehelsebarometeret 2014 (vedlegg) viser imidlertid at det er høyere forekomst av 

en del livstilrelaterte sykdommer i Kvinesdal enn i landet som helhet. Barometeret 

sier ingenting om årsakene til denne forhøyede forekomsten, men man har mye 

forskning som underbygger sammenhengen mellom sykdom, helse og livsstil. 

Agderforskning har estimert en økning innen KOLS og Diabetes til henholdsvis 9,9% 

og 7% av befolkningen i Vest-Agder i 2030.  

Tabell: Fremskrevet forekomst av diabetes, kreft, KOLS, demens og slag                   

(Agderforskning,2011). 

 

I løpet av relativt kort tid har samfunnet gjennomgått store endringer med hensyn til 

daglige krav til fysisk aktivitet, og det er i økende grad mulig å leve et fullstendig 

inaktivt liv. Fysisk aktivitet gir store helsefordeler gjennom hele livet og er en viktig del 
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av folkehelsearbeidet.  Kun tre av ti nordmenn oppfyller de nye anbefalingene for 

fysisk aktivitet om minimum i gjennomsnitt 150 minutters ukentlig moderat fysisk 

aktivitet eller 75 minutter med hard fysisk aktivitet eller en kombinasjon av dette den 

siste uken. Menn beveger seg generelt mindre enn kvinner, og aktiviteten øker med 

utdannelsen. 88 prosent oppgir at ønsker å røre seg mer. Rapporten viser dermed at 

det er et stort potensial med å øke aktivitetsnivået i befolkningen. Det er viktig å 

legge samfunnet til rette for at de sunne valgene skal bli de enkle valgene. Gode 

arenaer for fysisk aktivitet er organisert idrett, friluftsliv, hverdagsaktivitet og aktiv 

transport. Med aktiv transport mener man å gå /sykle for å komme seg fra A til B, for 

eksempel til arbeid, skole og fritidsaktiviteter.  Det er et viktig tiltak å sørge for at 

skoleveien er så trygg at foreldrene tør å la barna sykle eller gå til og fra skolen. 

Sammenhengende sykkelanlegg og trygge sykkelveier er blant de viktigste 

enkelttiltakene som bidrar til aktivitet i store grupper. I tillegg spiller kunnskap og 

holdninger til fysisk aktivitet en rolle. 

 

Dette vil vi: 

• Befolkningen har god helse og gode levevaner 

• Økt fysisk aktivitetsnivå blant innbyggerne  

• Økt aktiv transport  

 

Slik gjør vi det: 

 Systematisk samarbeid mellom fagpersonell fra sektorer med ansvar for 

ulike deler av levevanefeltet-samordnet i frisklivssentralen  

 Fremme og tilrettelegge for sunne levevaner i planer, prioriteringer og 

tiltak  

 Styrke samarbeid med frivillige organisasjoner/interesseorganisasjoner 

i planlegging og gjennomføring av tiltak  

 Tilrettelegge for at alle barn og unge i kommunen har gode arenaer for 

fysisk aktivitet og friluftsliv i nærmiljøet.  

 Økt fokus på tilrettelegging for at barn kan gå/sykle til skolen 
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6.0 Rulleringering og evaluering 

 

Folkehelseplan 2014-2018 har en tilhørende handlingsdel som skal rulleres årlig. 

Arbeidet med handlingsdelen bør starte i godt tid før budsjettbehandlingen for det 

enkelte år i planperioden 

Handlingsdelen tar utgangspunkt i hovedplanen, med de verdier og satsingsområder 

som ligger til grunn. Det utarbeides i tillegg evaluering av alle tiltak. 

 

 

Figur: Evaluerings-hjul 

Kartlegging 

Målsetting 

Gjennomføring Evaluering 

Jsutering 
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