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Regional plan for folkehelse for Vestfold ble 

første gang vedtatt av fylkestinget i 2011. Med 

Regional planstrategi 2016-2020 vedtok fylkes

tinget at planen skulle revideres, for å fornye 

og forsterke felles innsats for bedre folkehelse.

Dette er den reviderte planen, som er endret 

etter en bred og samlende prosess. Formålet 

med planen er: Fremme helse og trivsel for 
alle, og bidra til å utjevne sosiale helse
forskjeller. 

Revideringen har involvert kommunene i 

Vestfold, ulike sektorer i fylkeskommunen, 

 regional stat, organisasjoner og representanter 

for ungdommer og eldre. 

Prosjektet Ungdommens stemme har fulgt 

planprosessen. Målet for prosjektet har vært å 

bygge bærekraftige strukturer for å styrke 

barn og unges stemme i planprosesser, med 

spesielt fokus på å styrke stemmer som ikke 

blir hørt. Innspillene fra ungdommene er svært 

relevante, og viser at deres stemmer er en 

viktig ressurs for å lage gode planer som møter 

felles utfordringer. 

Folkehelseloven gir fylkeskommunen ansvaret 

som pådriver for og samordner av folkehelse

innsatsen i eget fylke. Denne regionale planen 

er et strategisk grep for å samordne innsatsen 

om viktige folkehelseutfordringer, i et langsik

tig perspektiv. 

En regional plan forplikter til samarbeid. Det 

betyr at  kommuner og regionale myndigheter 

skal søke å følge opp og gjennomføre planen. 

Folkehelseloven gir kommunene i oppgave å 

fremme god folkehelse innenfor alle sine 

sektorer. Med  ansvaret for en rekke velferds

tjenester,  utvikling av lokalsamfunn og samar

beid med  frivillig sektor, har kommunene 

tilgang på et bredt sett med virkemidler innen

for folkehelse arbeidet. Kommunene er derfor 

helt sentrale gjennomføringsaktører i folke

helsearbeidet. Fylkeskommunen rolle er å un

derstøtte kommunene i dette arbeidet.

I 2020 skal Vestfold og Telemark fylkeskommu

ner slås sammen til én region. Da vil det skje en 

samordning i folkehelsearbeidet til de to 

fylkene.

Vestfold fylkeskommune retter en stor takk til 

alle som har vært involvert i revideringen av 

Regional plan for folkehelse.

Forord  1

Rune Hogsnes

fylkesordfører

"Formålet med denne loven 

er å bidra til en samfunnsutvikling som 
fremmer folkehelse, herunder utjevne 

sosiale helseforskjeller."
FO L K E H E L S E LOV E N  §  1
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Regional plan for folkehelse skal fremme 
helse og trivsel for alle, og bidra til å utjevne 
sosiale helseforskjeller. 

Planen retter seg mot alle innbyggerne i 

Vestfold:  barn, unge, voksne og eldre. Det vil si 

innbyggere med ulik bakgrunn og ulike forut

setninger.

Oppfølging av planen

Regional plan for folkehelse består av dette 

plandokumentet og et tilhørende 

 handlingsprogram. Plandokumentet trekker 

opp de lange linjene i folkehelsearbeidet, med 

 samfunnsmål og strategier for nå målene. 

Handlingsprogrammet inneholder den kon

krete innsatsen som folkehelseaktørene for

plikter seg til å gjennomføre.

Planen har en tidshorisont på 12 år. Revidering 

vurderes hvert 4. år etter fylkestingsvalg, som 

del av den regionale  planstrategien. Behovet 

for å rullere handlingsprogrammet skal vurde

res årlig. 

Kommunene i Vestfold er viktige aktører i 

 gjennomføringen av folkehelsearbeidet på 

lokalt plan. Dette  reguleres med partnerskaps

avtaler, program og prosjektsamarbeid.

Plan og handlingsprogram er bygget rundt fire 

samfunnsmå, som hver for seg beskriver en 

ønsket tilstand. Til sammen er dette samfunns

mål vi trenger å jobbe mot, for å møte folkehel

seutfordringene.

Hvert samfunnsmål har strategier for hvordan 

prioritere inn satsen på veien mot målene. 

Samfunnsmålene sikter både mot å iverksette 

«folkehelse i alt vi gjør», og innsats med folke

helsehensyn som det sentrale utgangspunkt. 

 

Formål og samfunnsmål2

Folkehelseperspektivet er 
tydelig og prioritert innenfor 
alle samfunnsområder.

Nærmiljø og lokalsamfunn  
utvikles kontinuerlig som 
ressurser for helse og trivsel.

Innbyggerne opplever 
trygghet og tilhørighet, og 
mulig heter til å bidra i 
samfunnet.

Vilkårene for helse fremmende 
levevaner er forbedret.

Planen har fire samfunnsmål for Vestfold:

Fremme helse og 
trivsel for alle, og bidra 

til å utjevne sosiale  
helseforskjeller.

P L A N E N S  FO R M Å L :

SA M F U N N S M Å L  1 SA M F U N N S M Å L  2

SA M F U N N S M Å L  3 SA M F U N N S M Å L  4
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Definisjoner

Bærekraftig utvikling 
Verdenskommisjonen for miljø og utvikling 

definerte i 1987 bærekraftig utvikling som en 

utvikling som imøtekommer dagens behov, 

uten å ødelegge for kommende generasjoners 

muligheter til å dekke sine behov. Begrepet 

handler om balansen mellom økonomisk og 

sosial utvikling og ivaretakelse av miljøhensyn.

Helsefremmende settinger  

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerte i 

Ottawacharteret (1986) at helse skapes i hver

dagslivets ulike settinger, der folk lever sine liv, 

bor, jobber, leker, lærer og elsker. Setting er 

stedet eller den sosiale sammenhengen der 

folk har sine hverdagsaktiviteter, som for 

eksempel familien, arbeidsplassen, skolen, 

lærebedriften, fritidsaktiviteten, det offentlige 

rom eller nærmiljøet. Med helsefremmende 

setting menes forhold ved steder og sammen

henger der vi tilbringer tid, som fremmer helse.

Livskvalitet 

Livskvalitet benyttes som et overordnet og 

generelt begrep og rommer både subjektive 

opplevelser og objektive forhold som levekår. I 

en psykologisk forståelse av livskvalitet vekt

legges følelsen av tilfredshet med livet. Noen 

av de mest sentrale kjennetegnene er frihet og 

autonomi, trygghet, tilhørighet og mening, 

helse og livsglede, deltakelse og engasjement, 

mestring og selvutvikling, samt fravær av 

unødig lidelse. 

Medvirkning 
Medvirkning fra befolkningen regnes som et 

bærende prinsipp i folkehelsearbeidet, og er 

lovfestet gjennom plan og bygningsloven § 1-1 

og i folkehelseplanlegging spesielt gjennom 

folkehelseloven § 4. Medvirkning handler om 

lokale prosesser, forankring og engasjement 

og innbyggere og lokalmiljøers påvirkning på 

beslutninger som angår deres hverdag.

Nærmiljøkvaliteter  

Nærmiljø er en samlebetegnelse for de ulike 

fysiske og sosiale forholdene i et lokalmiljø. 

Nærmiljøet påvirker helse, trivsel og mestring 

og er slik en viktig setting i folks liv (se defini

sjon av helsefremmende setting). Kvaliteter i 

nærmiljøet, eller nærmiljøkvaliteter, er egen

skaper ved nærmiljøene definert med utgangs

punkt i innbyggernes behov, og kan omfatte 

forhold som trafikk, trygghet, tilgang på natur 

og aktivitetsarenaer, områder til lek og 

opphold, kulturmiljø, kultur og fritidstilbud.

Samskaping 

Samskaping er en arbeidsform som bringer 

kunnskap, ressurser og erfaringer sammen fra 

flere interessenter. Løsninger på tvers av sek

torgrenser og fag, og i samarbeid med de invol

verte innbyggerne. Relasjonen mellom 

 aktørene som deltar, arbeidets varighet og 

håndtering av makt og forpliktelser mellom 

aktørene er avgjørende for graden av sam

skaping. Samskaping er én av flere arbeids

former for å jobbe fram sosial  innovasjon (se 

definisjon av sosial innovasjon)..

Samfunnsfloker  
Samfunnsfloker (wicked problems) er en samlebe

tegnelse for sammensatte sosiale, økonomiske, 

helsemessige og  miljømessige utfordringer, som 

er tett sammenvevd med hverandre og andre 

utfordringer. Samfunnsfloker kjennetegnes ved at 

det er  krevende å komme til roten av problemet. 

Påvirkningsfaktorer er mange, befinner seg på 

ulike nivå, og sammenhengene mellom årsak og 

virkning er ikke entydige. Samfunnsfloker kan 

derfor ikke løses med innsats innenfor én sektor 

alene, både utfra deres natur, og fordi løsning 

innenfor ett samfunnsområde kan få  utilsiktede 

 konsekvenser for andre samfunnsområder.

Sosial bærekraft  
Sosial bærekraft er én av tre dimensjoner som 

skal balanseres i bærekraftig utvikling. Sosial 

bærekraft tar utgangspunkt i mennesket som 

ressurs og forhold som legger til rette for sosial 

stabilitet, robuste og motstandsdyktige 

samfunn. Lokalsamfunn, nærmiljø og bebygd 

miljø legger rammer for det sosiale livet, og er 

derfor viktig for opplevelse av helse og trivsel. 

Tilgjengelighet til nærmiljøkvaliteter som natur, 

kultur og servicetilbud har betydning for den 

sosiale bærekraften. Muligheter for sosial sam

hørighet, støtte og inkludering for alle er sen

tralt.

Sosial innovasjon  

Sosial innovasjon er en samlebetegnelse for nye 

løsninger der forbedringer i samfunnet er vikti

gere enn de kommersielle resultatene av 

 innovasjonen. Sosial innovasjon kan være nye 

ideer (produkter, tjenester, modeller), som samti

dig møter sosiale behov og skaper nye sosiale 

relasjoner og samarbeid. Det er  innovasjoner 

som både er bra for samfunnet og som øker 

samfunnets kapasitet til å handle.

Universell utforming 
Universell utforming er utforming av produk

ter og omgivelser slik at de kan brukes av alle, i 

så stor utstrekning som mulig, uten behov for 

spesiell tilpasning eller utforming. Målet er å 

skape færrest mulige barrierer i hele samfun

net, for at flest mulig kan delta. Slik bidrar uni

versell utforming til opplevd god helse og livs

kvalitet, deltakelse og medborgerskap. 

Universell utforming utvider forståelsen av til

gjengelighet til å handle om å skape god utfor

ming for alle, ikke kun for grupper med spesi

fikke handicap.

3
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Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale 

rammer legger føringer for folkehelsearbeidet. 

Folkehelse er befolkningens helse tilstand og 

hvordan helsa fordeler seg i  befolkningen. I vår 

tid handler helseutfordringene særlig om 

plager eller kroniske sykdommer, både fysiske 

og psykiske, som henger sammen med leve 

vaner og andre forhold i samfunnet. Sosiale 

helseforskjeller er et underliggende mønster, 

som fører med seg både tap av gode levekår 

for den enkelte, og betydelige samfunns

økonomiske kostnader.

FNs bærekraftsmål og folkehelse

Bærekraftig utvikling inneholder de tre dimen

sjonene miljømessig bærekraft, økonomisk 

bærekraft og sosial  bærekraft. Bærekraftig ut

vikling må balansere og forene disse dimensjo

nene. 

Sosial bærekraft tar utgangspunkt i mennesket 

som ressurs og forhold som legger til rette for 

sosial stabilitet, robuste og motstandsdyktige 

samfunn.  

FNs medlemsland har vedtatt 17 globale felles 

mål for en bærekraftig utvikling. 

Bærekraftsmålene gjelder alle verdens 

 nasjoner, og skal integreres i nasjonale og 

lokale planer. 

Alle FNs bærekraftsmål har innvirkning på 

 folkehelsa. Det er særlig den sosiale dimensjo

nen ved bærekraftig utvikling som overlapper 

med folkehelsearbeidet.

Samfunnsmålene i Regional plan for folkehelse 

i Vestfold kan bidra til å nå følgende av FNs 

bærekraftsmål:

	1) Utrydde fattigdom

	3) God helse

	4) God utdanning

	10) Mindre ulikhet 

	11) Bærekraftige byer og samfunn

	17) Samarebeid for å nå målene

Nasjonale føringer om regional 
planlegging og folkehelse

Regionale planer har sitt formelle grunnlag i 

plan og bygningsloven. Fylkestinget er 

 regional planmyndighet, med ansvar for å lede 

arbeidet med å utarbeide regionale planer og 

myndighet til å vedta disse. Formålet med 

Folkehelsearbeidets  
rammer 

 regionale planer er å stimulere den fysiske, 

miljømessige, helsemessige, økonomiske, 

sosiale og kulturelle utviklingen i regionen.

Folkehelseloven gir kommuner, fylkes

kommuner og statlige myndigheter ansvar for 

å fremme folkehelse. Folkehelsearbeid 

 defineres som samfunnets innsats for å påvirke 

faktorer som direkte eller indirekte fremmer 

befolkningens helse og trivsel. I definisjonen 

ligger å skape gode oppvekstsvilkår for barn 

og unge, forebygge sykdom og skader, legge til 

rette for sunne levevaner, beskytte mot helse

trusler og fremme fellesskap, trygghet, 

 inkludering og deltakelse. Folkehelsearbeidet 

retter seg mot befolkningen, eller deler av 

 befolkningen, ikke primært mot enkeltindivider 

med identifisert risiko. 

Loven bygger på prinsippet om folkehelse i alle 

sektorer, som innebærer at folkehelsehensyn 

skal integreres i alle beslutninger. Loven skal 

bidra til en samfunnsutvikling som fremmer 

folkehelse, herunder utjevner sosiale helse

forskjeller.Det ligger også føringer som berører 

folkehelsearbeidet i Nasjonale førventninger til 

kommunal og regional planlegging, samt regje

ringens strategier på ulike områder.

FNs medlemsland har vedtatt 17 globale felles mål for en bærekraftig utvikling.
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Forholdet til andre regionale 
planer

I forholdet mellom de regionale planene er ba

lansen mellom miljømessig, økonomisk og 

sosial bærekraft en viktig veiviser. Ettersom 

folkehelseperspektivet er viktig innenfor alle 

politikkområder, har Regional plan for folke

helse koblinger til andre regionale planer og 

strategier. 

Regionale planer og strategier det er spesielt 

relevant å se i sammenheng med denne planen 

er: 

	Regional plan for helhetlig opplæringsløp

	Regional plan for klima og energi 

	Regional plan for verdiskaping og 

 innovasjon 

	Regional plan for bærekraftig arealpolitikk 

	Regional transportplan

	Strategisk kultur og idrettsplan for 

Vestfold

	Internasjonal strategi for Vestfold fylkes

kommune

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk 

inneholder retningslinjer og anbefalinger med 

betydning for påvirknings faktorer for folke

helsa. 

Telemark fylkeskommune har vedtatt Regional 

plan for folkehelse i Telemark 2018-2030. Etter 

fylkessammenslåingen fra 2020 vil det skje en 

samordning mellom de to regionale folkehelse

planene.

Folkehelse i 
kommuneplanleggingen

Folkehelseloven og plan og bygningsloven 

henger sammen gjennom de såkalte «koblings

paragrafene». Dette er paragraf 6 i folkehelse

loven og paragraf 10-1 i plan og bygnings

loven. Koblingen dreier seg om at oversikten 

over helsetilstanden og påvirknings faktorer, 

etter folkehelseloven, skal kobles til kommu

nens arbeid med kommunal plan strategi og 

kommuneplanen. Dette gjelder også kunnskap 

om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokal

samfunn, som kan ha innvirkning på 

 befolkningens helse. 

Plan og bygningsloven bygger på intensjoner 

om aktiv innbyggermedvirkning i kommunal 

planlegging, særlig på temaer som har direkte 

betydning for folks hverdag.

Formålsparagrafen i plan og bygningsloven 

fastsetter at planlegging og vedtak skal sikre 

åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for 

alle berørte interesser og myndigheter. Berørte 

interesser for vedtak med betydning for folke

helsa vil blant annet være lokalbefolkningen 

og interessegrupper. 

Kommunen har i tillegg et særlig ansvar for å 

sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever 

spesiell tilrettelegging for å kunne delta, som 

barn og unge.  

Miljø

Sosial Økonomi

Bærekraftig
utvikling

Figuren viser balansen mellom dimensjonene i en bærekraftig utvikling.
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5 Helsetilstanden  
i Vestfold

Helsetilstanden i Vestfold i dag er på mange 
måter god. En stor andel av Vestfolds befolk

ning lever lenge og får mange år med god 

 livskvalitet, uten sykdom og plager. Likevel blir 

mange rammet av én eller flere av dagens 

typiske folkehelsesykdommer, hvor levevaner 

og samfunnsforhold spiller en vesentlig rolle. 

Hjertesykdommer, kreft, demens, type2 

 diabetes, korsryggs og nakkesmerter, 

 depresjons og angstlidelser er noen av 

 sykdommene som er mest fremtredende.

Nasjonale undersøkelser viser tydelige 
sosiale forskjeller på ulike mål for helse
tilstanden. Dette finner vi igjen for Vestfold på 

for eksempel forventet levealder for folk med 

ulikt utdanningsnivå. Det er i  underkant av 7 

års forskjell i forventet leve alder mellom 

høyeste og laveste utdanningsgruppe for 2016. 

Folkehelseundersøkelsen i Vestfold 2015 har 

også tall som viser tydelige sosiale forskjeller 

på mål for befolkningens helse,  både etter ut

dannings og  inntektsnivå, . For  eksempel 

gjelder dette for egenrapportert helse og tann

helse, langvarige helseproblemer, opplevelse 

av mestring og mening i dagliglivet, psykiske 

plager og grad av sosial støtte. Innvandrere er 

en utsatt gruppe når det gjelder lavinntekt, 

også i Vestfold.   

God helse for barn og unge er viktig her og 
nå, og peker samtidig på mulige 
 utfordringer i framtidens voksen befolkning. 
Ungdataundersøkelsen fra 2013 og 2017 fortel

ler mye positiv om helse og trivsel blant 

ungdom i Vestfold. Samtidig følger ungdom 

her den nasjonale trenden med en økning i 

depressive plager. Nivået på plagene ligger 

høyere enn landsgjennomsnittet. Resultatene 

for 2017 viser også at de som har en god 

 relasjon til skolen, opplever mindre  skolestress 

og har en bedre psykisk helse. En forholdsvis 

stor andel rapporter at de er plaget av 

 ensomhet, og omfang av ulike fysiske plager 

ser ut til å øke blant jenter.  
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Folkehelsearbeidet er samfunnets innsats for å 

påvirke forhold som er helsefremmende eller 

sykdomsforebyggende. I Vestfold har vi mange 

gode forutsetninger for en positiv utvikling for 

folkehelsa. Vi må legge til rette for og forsterke 

de helsefremmende ressursene vi har, og sam

tidig jobbe forebyggende. 

Planen bygger på følgende perspektiv:

	Sammensatte påvirkningsfaktorer gir 

behov for samskaping

	Helsefremmende settinger er ressurser i 

folkehelsearbeidet

	Befolkningsrettet innsats har størst effekt i 

folkehelsearbeidet

Sammensatte påvirkningsfaktorer gir behov 
for samskaping. Det er mange og ulike forhold 

på forskjellige nivå som påvirker folkehelsa. 

Alder, kjønn og arvelige faktorer er fastlagt, 

mens levevanene våre påvirker forekomsten 

av en rekke sykdommer. Samtidig varierer 

 helsetilstanden så mye mellom ulike grupper 

at vi har sosiale helseforskjeller i Norge.

Folkehelsa  påvirkes av både bakenforliggende 

og nære påvirkningsfaktorer. Bakenforliggende 

faktorer som inntekt, utdanning, yrke, bolig og 

levekår påvirker helse og trivsel. Det gjør også 

nære påvirkningsfaktorer, som for eksempel 

tilgang til natur og rekreasjon, opplevelse av 

sosial støtte, deltakelse i kulturliv og frivillig

het,  læringsmiljø på skolen eller arbeidsmiljø. 

Planens formål innebærer at strategier og 

tiltak må rettes inn mot alle ledd i årsakskjeden 

som fører til sosiale helseforskjeller. De sosiale 

helseforskjellene vi har i Norge, settes i 

sammen heng med forhold som skaper og 

 opprettholder sosial ulikhet. Disse sammen

satte påvirkningsfaktorene kan kalles sam

funnsfloker, fordi utfordringene er vevd 

sammen, årsakene er mange og befinner seg 

på ulike nivå, og det samme gjør løsningene. 

Når vi ser på helsetilstanden i  befolkningen, for 

eksempel indikatorer for psykisk helse, 

 livsstilssykdommer, fedme og overvekt, kan vi 

tenke på dette delvis som symptomer på eksis

terende  samfunnsfloker. Samfunnsflokene kan 

handle om hvorfor  barnefattigdom har økt, 

opp levelsen av  skolestress eller utenforskap.

For å løse samfunnsfloker, som årsaker til 

sosiale  helseforskjeller, beskriver forskning at 

det er  nødvendig å jobbe på tvers av tradisjo

nelle sektorinndelinger, nivå og sammen med 

innbyggerne for å finne løsninger. Dette kalles 

Hvordan møte 
folkehelseutfordringene?

6 gjerne for samskaping, og er en arbeidsform 

som kan gi merverdier som sosial innovasjon, 

demokratiutvikling og bærekraftige løsninger. 

Helsefremmende settinger er ressurser i 
 folkehelsearbeidet. God helse skapes der vi 

bor, lever og arbeider – i det som kan kalles 

hverdagslivets ulike settinger. Med setting 

menes de ulike sammenhengene vi deltar i og 

stedene vi tilbringer tid. Det kan være  familien, 

arbeidsplassen, skolen, lærebedriften, fritids

aktiviteten og i det offentlige rom eller i 

 nærmiljøet. Dette er en forståelse med solid 

 fotfeste i Verdens helseorganisasjon, og i vår 

egen folkehelselov. Praktisk betyr dette at 

 strategier og tiltak må ha en helhetlig til

nærming til utfordringene som skal møtes, slik 

at ulike temaer og påvirkningsfaktorer kan 

knyttes til den sammenhengen der mennesker 

faktisk møter dem i hverdagslivet. Denne 

planen inneholder samfunnsmål og strategier 

som legger opp til en slik konkret tilnærming i 

utformingen av tiltak. 

Befolkningsrettet innsats har størst effekt. 
Folkehelsearbeidet retter seg mot hele 

 befolkningen, og avgrenses mot individrettede 

tjenester. De universelle strategiene og 

 tiltakene, viser seg som regel å ha den største 

gevinsten for befolkningens helsetilstand. 

Dette er  illustrert gjennom det såkalte 

forebyggings paradokset. På den ene siden vil 

tiltak som er målrettet for de mest utsatte 

gruppene, ha størst mulighet for å gi en 

 effektiv hjelp til disse. På den andre siden vil 

ikke slike tiltak nødvendigvis endre forekom

stene av sykdom og lidelser i befolkningen, 

eller ta tak i årsakene bak. 

Folkehelsearbeid som er rettet mot hele 

 befolkningen har som mål å redusere omfang 

av sykdom og lidelser, og fremme god helse. 

Det vil igjen redusere behov for hjelp og tjenes

ter, som er tjenesteapparatenes ansvar. 

Samtidig er det viktig med kunnskap og opp

merksomhet om hva som bidrar til utenforskap 

hos utsatte grupper, eksempelvis innvandrer

grupper.   
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7Samfunnsmål og strategier

"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 helsetrus-
ler, samt arbeid for en jevnere fordeling av 

faktorer som direkte eller indirekte 

påvirker helsen"

FO L K E H E L S E LOV E N  §  2

FO L K E H E L S E A R B E I D :

Sammensetningen av samfunnsmål og  strategier skal bidra til en innsats på områder som er av-
gjørende for å møte folkehelse utfordringene i Vestfold. Planen forutsetter samarbeid og samska-
ping på tvers av sektorer, nivå og med nnbyggerne.
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Styrke det kunnskapsbaserte og  systematiske 
folkehelsearbeidet, og rette oppmerksomhet 
mot forhold som skaper og opprettholder 
sosial ulikhet. Kunnskapsbasert og systematisk 

folkehelse arbeid er avgjørende for å lykkes i 

folkehelse arbeidet, og er en sentral oppgave for 

 kommunene, fylkeskommunen og staten. 

Strategien omfatter arbeidet med oversikt over 

helse tilstand og påvirkningsfaktorer og 

 evaluering av tiltak. Oversikten bør vie oppmerk

somhet til utviklingstrekk i samfunnet som påvir

ker folkehelsa, eksempelvis den  digitale hverda

gen. Forhold som skaper og opprettholder sosial 

ulikhet er blant bakenforliggende  årsakene til de 

sosiale helse forskjellene vi har i samfunnet. 

Faktorer som bidrar til utenforskap blant sårbare 

grupper må vies oppmerksomhet. Oversikt over 

helsetiltsanden og påvirkningsfaktorer er sen

tralt i samarbeidet på tvers av  sektorer og for

valtningsnivå.

Fremme samarbeid og samskaping  
på tvers av forvaltningsnivå, sektorer og 
sammen med  innbyggerne. 
Folkehelseutfordringene henger sammen med 

komplekse samfunnsutfordringer, såkalte 

 samfunnsfloker. Samarbeid og samskaping på 

tvers av sektorgrenser, forvaltningsnivå og 

sammen med innbyggerne, hjelper oss frem til 

de beste løsningene. Folkehelsenettverket i 

Vestfold og Samarbeidsrådet for folkehelse 

består av offentlige og frivillige aktører med et 

folkehelseansvar, med god erfaring med å jobbe 

sammen. Denne  strategien sikter mot å videreut

vikle arbeidsformen, for å sikre 

 folkehelseperspektivet på alle samfunns områder 

i Vestfold.  

SAMFUNNSMÅL 1  

Folkehelseperspektivet er tydelig og prioritert innenfor  alle 
samfunnsområder.

Ettersom helse skapes i hverdagslivets  settinger, er det et mål at folkehelseperspektivet skal priori-
teres innenfor alle samfunns områder i Vestfold. Med dette legger vi til grunn  prinsippet fra Verdens 
helseorganisasjon om «Health in all Policies». Dette oversettes gjerne til «helse i alt vi gjør», som 
også er et viktig prinsipp i folkehelseloven. 

STRATEGIER
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Ivareta helsefremmende fysiske og 
sosiale nærmiljøkvaliteter i samfunns
planleggingen.  
Vi vet med bakgrunn i forskning at naturen er 

en ressurs for helse og trivsel, og at sosial blan

ding i bomiljø er en beskyttelsesressurs for 

utsatte grupper. Nærfriluftsliv, sammenheng

ende  turstier og snarveier i nærmiljø er eksem

pler på helsefremmende kvaliteter for både 

fysisk og psykisk helse. Kulturmiljøer gir mulig

het til å løfte blikket fra kulturminner som en

keltobjekt, og se sammenhenger som har blitt 

til over tid. Universell utforming i nær miljøet er 

en kvalitet som er avgjørende for at alle skal 

kunne delta og være inkludert. Aldersvennlige 

nærmiljø og lokalsamfunn handler om å tilret

telegge for aktvitiet og deltakelse for alle, slik 

at det oppleves som trygt å bli eldre. Aktiv inn

byggermedvirkning for alle grupper, i 

kartlegging og  utforming av tiltak er nødven

dig for å sikre de gode nærmiljøkvalitetene.  

Strategien handler om å støtte opp under de 

arbeidsformer som  ivaretar helsefremmende 

nærmiljøkvaliteter i all samfunnsplanlegging. 

En slik sosial bærekraftig planlegging styrker 

grunnlaget for sosial stabilitet og samhørighet. 

Redusere skader, ulykker og utrygghet.  
For å redusere skader, ulykker og utrygghet er 

et vedvarende og systematisk arbeid 

 nødvendig. Trygge lokal samfunn har vært en 

satsning i Vestfold i over 10 år. Strategien inne

bærer en videre  satsning på dette. Med økt 

tilrettelegging for aktiv transport for å nå mål 

om nullvekst i  persontransporten, må opp

merksomheten innen trafikksikkerhet rettes 

mot myke  trafikanter.  

SAMFUNNSMÅL 2  

Nærmiljø og lokalsamfunn utvikles kontinuerlig som ressurser 
for helse og trivsel.

Gode nærmiljø og lokalsamfunn er  ressurser for trygghet, helse og trivsel i  befolkningen, og 
utgjør den sosiale dimensjonen av FNs bærekraftsmål. Nærmiljø og lokalsamfunn er en setting 
der ulike interesser møtes:   offentlige  sektor, private kommersielle aktører, og ikke minst inn-
byggerne som bor og lever sine liv der. Det er et mål for folkehelse arbeidet med en kontinuerlig 
innsats for å utvikle nærmiljø og lokalsamfunnet som en helsefremmende setting for oppvekst, 
 voksenliv og seniorliv, og å forebygge skader, ulykker og utrygghet.

STRATEGIER
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Styrke god psykisk helse og livskvalitet. 
Psykisk helse i folkehelsearbeidet dreier seg 

om å legge til rette for forhold som fremmer 

mestring, tilfredshet, tilhørighet, positive 

 relasjoner, utvikling og vekst. I arbeidet med å 

fremme god psykisk helse er mestrings

betingelser og positive miljøfaktorer sentralt. 

Det handler om å bruke kunnskap om hvordan 

 miljøfaktorer bidrar til eller hindrer god psykisk 

helse og trivsel – i alle livsfaser. For eldre kan 

eksempelvis lokale transportløsninger bety 

mye for fortsatt mulighet til sosial deltakelse. 

Psykisk helse i folkehelsearbeidet er et 

 prioritert satsnings område fra nasjonale 

myndigheter i dag, hvor det pågår mye 

 kunnskapsutvikling.

Fremme mangfold og inkludering, og 
motvirke utenforskap i alle livets faser.  
Utenforskap er betegnelsen på at mennesker 

eller grupper står på utsiden av fellesskapet. 

Lav  integrering av innvandrergrupper kan 

 potensielt medvirke til økning i sosial ulikhet. 

Utenforskap er til hinder for helse og trivsel. 

Større aksept for alternative veier mot endt 

utdanning, inkludering i arbeidsliv og seniorliv, 

kan føre til at færre faller utenfor. Ved å 

fremme mangfoldet som ressurs innenfor disse 

settingene, kan vi også gjøre  overgangene 

mellom dem enklere.

Styrke og utvikle en aktiv og  
inkluderende  frivillighet.  
Frivilligheten er en betydningsfull 

 folkehelseaktør. Frivilligheten har dialog med 

og representerer innbyggernes initiativ og 

 engasjement på en annen måte enn det 

 offentlige. Strategien handler om samarbeid 

mellom offentlig og frivillig sektor, et sam

arbeid på begge sektorers premisser, for å 

utnytte potensialet for å påvirke helse og 

trivsel.  

SAMFUNNSMÅL 3  

Innbyggerne opplever trygghet, tilhørighet og har muligheter 

til å bidra i samfunnet.

Trygghet, tilhørighet og mulighet til å bidra er  grunnleggende for helse og trivsel. Det  
handler om å kunne delta – i  sivilsamfunnet, i opplæring og  utdanning, i arbeidslivet og i senior-
livet. Myndiggjøring (empowerment) til å kunne påvirke og være en ressurs er helt sentralt. 
Innbyggernes  opplevelse av trygghet,  tilhørighet og det å kunne delta styrker samhold og sam-
funnets robusthet, og er derfor et prioritert  samfunnsmål i denne planen.

STRATEGIER
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Redusere skadelig bruk av alkohol, og 
bruk av andre rusmidler og tobakk.  
Fordi alkohol er en innarbeidet del av vår 

kultur, under kommuniseres ofte både de helse

messige og sosiale konsekvensene. Synlig 

rusbruk i det offentlige rom skaper også 

utrygghet, spesielt for barn. I det 

 rusforebyggende arbeidet er særlig tiltak på de 

store fellesarenaene  virkningsfulle, for 

 eksempel skole og arbeidsliv, fordi man treffer 

så mange. Samtidig ligger det et forebyggings

potensiale i oppfølging av alkoholloven og 

kommunenes  alkoholpolitikk. 

Senke terskelen for fysisk aktive 
 hverdagsliv.  
 Fysisk aktive hverdagsliv spenner vidt: fra 

aktiv transport som sykkel og gange, friluftsliv, 

ulike typer egenorganisert aktivitet og til den 

 organiserte idretten. Det ligger store folke

helsegevinster i at flere av innbyggerne i 

Vestfold blir mer fysisk aktive. Tilrettelegging 

for aktiv transport i samfunnet – i transport

planleggingen og byutviklingen, til og fra 

 arbeidsplasser, skoler og offentlige tjenester 

– er viktig. Mulighet for lek og trening for alle i 

det offentlige rom, på idrettsarenaer og i haller, 

bidrar også som viktig sosial møteplass, særlig 

for barn og ungdom.

Gjøre sunt kosthold attraktivt og 
 tilgjengelig.  
For å gjøre det enklere å velge et kosthold som 

er bra for helsa, er både  attraktivitet og 

 tilgjengelighet viktig. Som for de øvrige 

 strategiene innenfor levevaner, er det på de 

store fellesarenaene at tiltak har størst effekt. 

Fordi et riktig kosthold både kan forebygge 

sykdom og fremme god helse, er dette en 

sentral strategi for folkehelsearbeidet.  

SAMFUNNSMÅL 4  

Vilkårene for helsefremmende levevaner er forbedret.

Levevaner er et stort tema innenfor folkehelsearbeidet. Levevaner er resultat av mange fakto-
rer. Helsekompetanse og  personlige valg har betydning, men levaner gjenspeiler også be-
tingelser i miljøet, levekår og muligheter. For at innbyggerne i Vestfold skal kunne leve helse-
fremmende liv, er det av stor betydning at samfunnet rundt bidrar med gode vilkår for dette. 
Fedme og overvekt er økende, og gir økt risiko for en rekke sykdommer. Det er et mål at innbyg-
gerne skal kunne leve fysisk aktive liv, med et sunt kosthold, uten skadelig bruk av alkohol eller 
bruk av tobakk og ulovlige rusmidler. 

STRATEGIER
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