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FO R M Å L

Fremme helse
og trivsel for alle,
og bidra til å
utjevne sosiale
helseforskjeller
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Innledning

Handlingsprogrammet følger opp Regional plan for folkehelse i Vestfold 20192030 med tiltak. Planens formål er å fremme helse og trivsel for alle, og bidra
til å utjevne sosiale helseforskjeller.

Samordning av innsats

Folkehelseindikatorer

Regional plan for folkehelse med handlings
program er fylkeskommunes virkemiddel og
plattform for å samordne folkehelseinnsatsen
i fylket.

Innsatsen i folkehelsearbeidet gir ofte resul
tater på lang sikt. Derfor er det viktig å følge
utviklingen av helseutfall og faktorer vi vet
påvirker helsetilstanden over tid.

Folkehelseloven tillegger fylkeskommunen
dette ansvaret, i tillegg til å understøtte
kommunenes folkehelsearbeid og ivareta
folkehelsehensyn i egen virksomhet. Når det
gjelder fylkeskommunens folkehelseinnsats i
de enkelte sektorer, vises det i handlingspro
grammet til andre regionale planer og strate
gier, og hvordan arbeid for bedre folkehelse
er innrettet i disse.

Til hvert enkelt samfunnsmål er det oppført
en liste med anbefalte indikatorer. Dette er
kvantitative mål for helseutfall og viktige på
virkningsfaktorer, med antydning om ønsket
utvikling på sikt. Kommuner og fylkeskom
muner skal holde oversikt over helsetilstan
den og påvirkningsfaktorer etter folkehelse
loven.

Tiltakene i handlingsprogrammet skal mobili
sere til samareid på tvers av forvaltningsni
våer og sektorer. Årsakene bak folkehelseut
fordringene er sammensatte, derfor kreves
det innsats på tvers av tradisjonelle sektor
grenser.
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Indikatorlisten er ikke utfyllende.
Kommunene vil ha behov for flere indikatorer
som kan innhentes fra egne tjenster.
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SAMFUNNSMÅL

1

Folkehelseperspektivet er
tydelig og prioritert
innenfor alle
samfunnsområder

Strategier
Styrke det kunnskapsbaserte og
systematiske folkehelsearbeidet, og
undersøke forhold som skaper og
opprettholder sosial ulikhet

Tiltak
1.1 Oversiktsarbeid etter folkehelseloven
Folkehelseseksjonen er pådriver for å framskaffe kunnskap om helsetilstanden og påvirkningsfaktorer.
–– Gjøre tilgjengelig data om helsetilstand og påvirkningsfaktorer og bistå kommunene med a
 nalyser.
–– Gjennomføre ny befolkningsundersøkelse.
–– Ungdata skal gjennomføres for tredje gang for elever fra ungdomskole og videregående skole.
1.2 Sosiale ulikhetsfaktorer
Folkehelseseksjonen skal synliggjøre og spre kunnskap om effekter av bakenforliggende sosiale ulikhets
faktorer i folkehelsenettverket og på andre arenaer.
–– Bidra med oversikt over forhold som skaper og opprettholder sosial ulikhet, eksempelvis deltakelse i
arbeidslivet, ufrivillig deltid og utenforskap.
–– Bidra med kunnskapsutvikling om lokal sosial bærekraft og folkehelsekonsekvenser i arealplanlegging,
særlig ved fortetting og kompakt byutvikling.
1.3 Evaluering av folkehelsetiltak
Stimulere til at kommunne øker sin kompetanse på evaluering og gjennomføer kurset prosessevaluering av
folkehelsetiltak, som USN har utviklet i samarbeid med folkehelseksjonen.

Folkehelsehensyn ivaretatt i
andre r egionale planer og strategier:
Elevmedvirkning og arbeid med livsmestring i skolen
Regional plan for helhetlig opplæringsløp og
Strategiplan for videregående opplæring 2017-2020
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Fremme samarbeid og samskaping
på tvers av nivåer, s ektorer og
sammen med innbyggerne

1.4 Nettverksarbeid og samskaping
Folkehelseseksjonen utvikler og understøtter folkehelsearbeidet i fylket gjennom systematisk nettverksarbeid.
–– Lede Folkehelsenettverket i Vestfold, og støtte opp om ulike folkehelsefolkehelseaktørers kunnskapsutvikling
og erfaringsdeling.
–– Videreføre partnerskapsavtaler med kommunene.
–– Utvikle samarbeid og samskaping mellom offentlig sektor, frivilligheten og innbyggerne.
1.5 Samarbeidsrådet for folkehelse i Vestfold
Vestfold fylkeskommune viderefører Samarbeidsrådet for folkehelse, som har rådgivende mandat innen blant
annet Program for folkehelsearbeid, Trygge lokalsamfunn, oppfølging av Regional plan for folkehelse og
oversiktsarbeid.
–– Folkehelseseksjonen tar i bruk arbeidsformer som bidrar til at Samarbeidsrådet får kunnskap om og kan
bidra med råd på aktuelle områder.
1.6 Ungdomsmedvirkning
Fylkeskommunen viderefører og videreutvikler arbeidet med ungdomsmedvirkning.
–– I samarbeid med kommunene videreføre innsatsen gjennom Ung i Vestfold, Ungdommens stemme og
nettverk om arbeidsmetoder for innbyggerinvolvering og sosialt entreprenørskap.
–– Aktuelle innsatser: møte ungdommer med digitale løsninger, som kan involvere dem der de er. Utvikle og
gjennomføre et mentorprogram for empowerment og medvirkning for kommunene.
–– Arbeide internasjonalt gjennom deltakelse i EU-programmet Erasmus +: Aktiv Ungdom.
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SAMFUNNSMÅL

2

Nærmiljø og
lokalsamfunn
utvikles kontinuerlig
som ressurser for
helse og trivsel

Strategier
Ivareta helsefremmende fysiske og
sosiale nærmiljøkvaliteter i
samfunnsplanleggingen

2.4 Fremme muligheter for rekreasjon og naturopplevelser
Folkehelseseksjonen bidrar i arbeid som gjør nærmiljøet tilgjengelig og attraktivt for rekreaksjon og trivsel.
–– Delta i fylkeskommunens arbeid med Plan for friluftslivets ferdselsårer, for å innlemme kartlegginger av nær
miljøkvaliteter i utviklingen av helsefremmende nærmiljø.
–– Bidra i åpningen og markedsføringen av Pilegrimsleden i Vestfold.

Sosial bærekraft i arealplanleggingen for bedre
folkehelse og universell utforming, særlig ved
fortetting i by og tettsteder Regional plan for bærekraftig arealpolitikk 2019-2030

Trafikksikkerhetsarbeid med sikte på å nå målene om
reduksjon i antall drepte og hardt skadde
Trafikksikkerhetsplan Vestfold fylkeskommune
2018-2021
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2.1 Satsing på helsefremmende nærmiljøer og lokal sosial bærekraft
Folkehelseseksjonen initierer samarbeid med kommunene og andre aktører om planlegging, investeringer og
andre tiltak for at nærmiljøene skal bli mer helsefremmende. Erfaringer fra blant annet Prosjekt Nærmiljø og
Vital Cities videreføres, med vekt på innbyggermedvirkning, metoder for kunnskapsdeling og spredning av
gode eksempler.
–– Utarbeide og gjennomføre tverrsektorielle erfaringsseminar med utgangspunkt i Prosjekt nærmiljø sammen
med kommunene.
–– Spre erfaringer om konkrete metoder på relevante arrangementer som arrangeres i Vestfold 2019.

2.3 Kartleggingsarbeid universell utforming
Universell utforming som inkluderende nærmiljøkvalitet.
–– Samarbeid mellom relevante sektorer i fylkeskommunen om å søke støtte fra n
 asjonal tilskuddsordning om
kartleggingsmidler.

Et universelt utformet og innrettet transporttilbud
som virkemiddel for inkludering og deltakelse i
samfunnslivet Regional transportplan 2019-2030

Folkebibliotekenes rolle som en offentlig møteplass
for alle innbyggere Bibliotekplan Vestfold 20192022

Tiltak

2.2 Kompetanse på folkehelsehensyn i arealplanlegging
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold setter kompakt by- og tettstedsutvikling og bykvalitet på
dagsorden. Folkehelsehensyn er i den sammenheng en viktig kvalitet (se også tiltak 1.2, andre ledd).
–– Kompetanseutviklingstiltak på helsekonsekvensutredninger og -vurderinger i samarbeid med kommunene.

Folkehelsehensyn ivaretatt i
andre r egionale planer og strategier:

Fysisk a
 ktivitet, opplevelser og fellesskap for alle
gjennom idrett og f riluftsliv, kunst- og
kulturopplevelser, styrking av frivillighet og
formidling av kulturarv Strategisk kultur- og
idrettsplan 2019-2022
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Forebygge skader, ulykker og
utrygghet

2.5 Videreføre og videreutvikle Trygge lokalsamfunn
Fylkeskommunen fortsetter å gi tilskuddsmidler til aktivitet i k
 ommunene og drive nettverket for kommunenes
arbeid med Trygge lokalsamfunn. Aktuelle temaer er:
–– Fallforebygging, utviklet som felles satsning med deltakende kommuner.
–– Trafikksikkerhetsarbeid
–– Rusmiddelforebygging
–– Nærmiljøtiltak
–– Kurs i selvmordsforebygging
2.6 Gjennomføre Prosjekt skadedata
Et femårig prosjekt (2018 – 2023) for å komplettere, analysere og formidle data fra Sykehuset i Vestfold om skader
og ulykker til bruk i det skade- og ulykkesforebyggende arbeidet. Prosjektet tar utgangspunkt i et samarbeid
mellom Sykehuset i Vestfold, Statens vegvesen og Vestfold fylkeskommune om å stedfeste ulykker for gående og
syklende, og utvikles til å omfatte flere temaer og samarbeidsparter.

9

Handlingsprogram 2019-2021 | Regional plan for folkehelse i Vestfold 2019-2030

SAMFUNNSMÅL

3

Innbyggerne
opplever trygghet,
tilhørighet og har
mulighet til å bidra i
samfunnet

Strategier

Styrke god psykisk helse og
livskvalitet i befolkningen

Fremme mangfold og i nkludering, og
motvirke utenforskap i alle faser av
livet
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3.4 Inkludering i arbeidslivet for unge
Folkehelseksjonen følger fylkeskommunens innsats i prosjektet «Flere unge i arbeid» og bidrar med relevant
kompetanseoverføring. Prosjektet er utgått fra samarbeidsavtalen «Vi jobber sammen om å få flere unge i fast
arbeid» i Verdiskaping Vestfold. Avtalen forplikter partnerskapet til å arbeide aktivt for å løse utfordringene for
unge på arbeidsmarkedet.
3.5 Digital hverdag
Fylkeskommunen vil fremme digitale ferdigheter, digital dømmekraft og motvirke digitale skiller i samfunnet
ved å bidra til samarbeid mellom kommuner, folkebibliotek og andre relevante aktører.

Fremme en n
 æringsutvikling som bidrar til økt
sysselsetting, og motvirker utenforskap Regional
plan for verdiskaping og innovasjon

Betydningen av sosial bærekraft, blant annet i utvik
ling av bomiljøer og bylivskvaliteter Regional plan
for bærekraftig arealpolitikk 2019-2030

3.1 Program for folkehelsearbeid
Folkehelseseksjonen videreutvikler og koordinerer innsatsen innenfor satsningen, der kommunene utvikler og
gjennomfører tiltak. Aktørene har forpliktet seg til å delta og, som et lag, utvikle kunnskap og arbeidsmetoder.
Programmet har som formål å fremme psykisk helse og livskvalitet og forebygge rus. Det skal legges vekt på å
styrke forhold i omgivelsene som fremmer barn og unges mestring, tilhørighet, deltakelse og opplevelse av
mening. Barn og unge 0-24 år er en prioritert målgruppe. Programmet skal også bidra til å fremme kommuneba
sert evaluering og forskning.

3.3 Livsmestring
Arbeid med læringsmiljø og psykisk helse i videregående opplæring følges opp gjennom Strategiplan for videre
gående opplæring i Vestfold i samarbeid mellom utdanningsavdelingen og folkehelseseksjonen.

Folkebibliotekenes rolle som pådrivere for digital in
kludering og dømmekraft blant i nnbyggerne
Bibliotekplan Vestfold 2019-2022

Elevmedvirkning og arbeid med livsmestring i skolen
Regional plan for helhetlig opplæringsløp og
Strategiplan for videregående opplæring 2017-2022

Tiltak

3.2 Psykisk helse og livskvalitet for barn og unge på dagsorden
Folkehelseseksjonen samarbeider med kommunene og andre aktører i folkehelsenettverkte om å styrke kompe
tanseutvikling på tvers av fag om oppgaver etter folkehelseloven, med vekt på helsefremmende og forebyggende
innsats.

Folkehelsehensyn ivaretatt i
andre r egionale planer og strategier:
Samarbeidet mellom fylkeskommunen og frivillige
organisasjoner Strategisk kultur- og idrettsplan
2019-2022
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Styrke en aktiv og inkluderende frivillighet

3.6 Frivillighet, sivilsamfunn og sosial inkludering
–– Folkehelseseksjonen tar initiativ til et interkommunalt samarbeid om en frivillighetspolitikk for sosial
inkludering. Dette er et tiltak innen Program for folkehelsearbeid (se omtale under 3.5).
–– Samarbeidsavtaler mellom fylkeskommunen og frivillige organisasjoner, om å deres rolle i arbeidet med
psykisk helse. Samarbeidsavtaler inngås med utvalgte organisasjoner innenfor avgrensede temaer.
–– Delta i kultursektorens nettverk for frivillige paraplyorganisasjoner, der formålet blant er å styrke organisasjo
nene som inkluderingsarena for nye medlemmer.
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SAMFUNNSMÅL

4

Vilkårene for
helsefremmende
levevaner er
forbedret
Folkehelsehensyn ivaretatt i
andre r egionale planer og strategier:

Strategier
Redusere skadelig bruk av alkohol, bruk
av andre rusmidler og tobakk
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Tiltak
4.1 Tobakksforebygging ved fylkeskommunens tannhelsetjeneste
–– Besøk i 8. trinn i samarbeid med kommunenes skolehelsetjeneste.
–– Tobakksforebygging tas opp som tema av tannpleier og helsesøster. Det tobakksforebyggende p
 rogrammet
Fri blir etterspurt på skolene og temaet tobakk blir alltid tatt opp av helsesykepleier og når ungdommer
kommer på tannklinikken.
–– Helsedirektoratets tobakksforebyggende kampanje «Stopptober» vises skjermer på venterom i alle
tannklinikker og materiell deles ut og informasjon gis ved besøk. Verdens tobakksfrie dag m
 arkeres.
4.2 Fremme et helsefremmende perspektiv i rusforebyggende arbeid
–– Ivareta forebyggingspotensialet i kommunenes rusmiddel og alkholpolitkk. Temaet er aktuelt i samarbeid
med Trygge lokalsamfunn (se tiltak 2.6).
–– Støtte opp under frivilligheten som rusfritt alternativ for ungdom. Tiltaket inngår i Program for folkehelsear
beid i kommunene i perioden 2017-2022.

Senke terskelen for fysisk aktive
hverdagsliv

Fremme aktiv transport (gange og bruk av sykkel) og
ivareta trafikksikkerhetsarbeid Regional transportplan 2019-2030 og Trafikksikkerhetsplan 2018-2021
Fremme fysisk a
 ktivitet, opplevelser og fellesskap for
alle gjennom idrett og friluftsliv, kunst- og kultur
opplevelser og gjennom å styrke frivillighet og
formidling av kulturarv Strategisk kultur- og
idrettsplan 2019-2022

4.3 Mobilisere innbyggerne til å endre reisevaner
Fylkeskommunen setter målet om nullvekst i persontransport i sammenheng med folkehelseverdien i økning
av aktiv transport.
–– Samordne tiltak for å endre reisevaner med investeringer og tilrettelegging for trygg aktiv transport og
kollektivtransport, eksempelvis prioritere snarveier.
–– Tilrettelegge for deltakelse i Europeisk mobilitetsuke sammen med kommuner.
–– Trygg sykkelparkering på skole, kollektivknutepunkt og møtesteder. Fylkeskommunen som skoleeier legger
til rette for trygg sykkelparkering ved de videregående skolene.
4.4 Idrettstilbud uten krav om konkurranse
Fylkeskommunen går i dialog med Vestfold idrettskrets om hvordan stimulere idrettslag til å ha tilbud uten
konkurransedeltakelse, feks. ved å tilby halltid. Legge til rette for at a
 ktivitetene skjer med ungdomsmedvirkning
på aktivitetstilbud og ledelse.

Sikre og styrke nærmiljø som fremmer fysisk aktivitet
og rekreasjon, blant annet i form av tilgang til
områder for f riluftsliv og rekreasjon nær der folk bor.
Dette kan gjelde grønnstruktur, kystlandskap og
kulturmiljøer Regional plan for bærekraftig arealpolitikk 2019-2030

4.5 60 minutter fysisk aktivitet i skoletiden
Fylkeskommunen fasiliterer en erfarings- og kompetansearena i samarbeid med KS BTV og frivillig sektor, om å
øke fysisk aktivitet i skolen. HOPP-prosjektet i Horten og følgeforskningen av dette. Liv og Røre i Telemark kan
være en kilde inspirasjon og erfaringsoverføring.
Gjøre sunt kosthold attraktivt og
tilgengelig

4.6 Videreføre Fiskesprell
Fylkeskommunens deltar i det statlige programmet Fiskesprell med mål om å øke konsum av sjømat hos barn og
unge.
–– Videreføre kursvirksomhet i videregående opplæring til elever på barne- og ungdomsarbeiderutdanningen og
gjennomføre kurs for barnehage- og SFO-ansatte .
4.7 Forbedre tilbudet av sunn mat for elevene ved videregående skoler i Vestfold
Fylkeskommunen abeider på tvers av relevante sektorer for at tilbudet av sunn mat for elevene blir bedre.
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Folkehelseindikatorer
Utviklingen i helsetilstand og påvirkningsfaktorer må følges over tid. Innsatsen i folkehelsearbeidet foregår i ulike sektorer
og mange av resultatene kan ikke forventes før på lang sikt. Hvert av de fire samfunnsmålene har en liste med anbefalte
indikatorer for helseutfall og påvirkningsfaktorer, med antydning om ønsket utvikling på sikt. En indikator angir eller be
skriver forhold det kan være vanskelig å måle direkte. Flere av indikatorene peker utover handlingsprogrammets tiltak og
aktiviteter, men er inkludert fordi de er viktige for å holde oversikt over utviklingen.
Indikatorene som er foreslått her består av tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), Folkehelseundersøkelsen Helse og trivsel i
Vestfold (FHUS), Intregrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), Vestfold fylkeskommunes tjenester (VFK), Statens vegve
sen, Skoleporten og Ungdata. Det finnes ikke tall for alle indikatorene på kommunenivå. Det er oppført en K ved de indika
torene det er statistikk for på kommunenivå, med forbehold om stort nok utvalg i FHUS.

SAMFUNNSMÅL

1

SAMFUNNSMÅL

2

Folkehelseperspektivet
er tydelig og prioritert
innenfor alle
samfunnsområder

Nærmiljø og lokalsamfunn
utvikles kontinuerlig som
ressurser for helse og
trivsel

 Redusert sosial ulikhet i dødelighet (SSB)
 Reduserte sosial ulikhet for egenrapportert
helse (FHUS) K
 Redusert barnefattigdom (SSB) K
 Redusert andel personer i husholdninger
med vedvarende lavinntekt blant innvan
drere (IMDI)

 Følge dekningsgrad for tilgang til nærnatur, og
rekreasjonsområder (VFK) K
 Økning i besøk og deltakelse ved
Vestfoldbibliotekene (VFK) K
 Nedgang i andel som er plaget av støy (SSB,
FHUS) K
 Følge utvikling i boligsegregasjon (SSB)
 Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i tra
fikken (Statens vegvesen)
 Reduksjon i antall h
 oftebrudd med 10 % (FHI)
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SAMFUNNSMÅL

3

SAMFUNNSMÅL 4

Innbyggerne opplever
trygghet, tilhørighet og
mulighet til å bidra i
samfunnet

Vilkårene for
helsefremmende
levevaner er forbedret

 Økning i opplevelse av medvirkning blant
ungdom (Skoleporten) K
 Økt valgdeltakelse (SSB) K
 Reduksjon i andel arbeidsledige i alle grupper
(NAV)
 Redusert andel uføre i alle grupper (NAV)
 Økning i andel sysselsatte blant innvandrere
(IMDI)
 Økt gjennomføring (skoleporten) og redusert
frafall i videregående opplæring (FHI) K
 Bevare en høy andel organisert i frivillige lag og
foreninger (Ungdata, SSB)
 Utjevning av sosial ulikhet i andel som er
fornøyd med tilværelsen/egenrapporter trivsel
(FHUS) K
 Redusert andel med psykiske plager for alle
grupper (FHUS) K
 Økning i andel som opplever sterk grad av sosial
støtte for alle grupper (FHUS) K
 Økning i andel som opplever høy grad av mest
ring, mening og sammeneheng for alle grupper
(FHUS) K
 Reduksjon i andel som opplever mobbing
(Ungdata og Skoleporten) K
 Reduksjon i antall selvmord (FHI)

 Redusert antall sykehusinnleggelser v. alkohol
relaterte diagnoser (FHI)
 Reduksjon i skadelig alkoholbruk (FHUS) K
 Reduksjon i alkoholbruk og hasj/marihuana blant
ungdom (Ungdata) K
 Fortsatt reduksjon i bruk av tobakk (FHUS, FHI,
Ungdata) K
 Redusert sosial ulikhet i bruk av tobakk (FHUS) K
 Økning i andel som oppfyller nasjonale mål om
fysisk aktivitet (FHUS, FHI) K
 Reduksjon i stillesitting, aldersfordelt (FHUS)K
 Følge utviklingen i KMI (kroppsmasseindeks) i alle
grupper (FHUS) K
 Økning i andel som spiser frukt, grønt og fisk
(FHUS (K), SSB, FHI)
 Redusert inntak av sukkerholdig drikke (FHUS (K),
SSB, FHI)
 Økning i andel 12-18 år uten hull i tennene (VFK) K
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Vestfold fylkeskommune
Svens Foyns gt 9N, 3126 Tønsberg

Tlf: +47 33 34 40 00

firmapost@vfk.no

