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God oversikt – en forutsetning for god folkehelse

• Hvordan var det?
• Hvordan blir det?

• Er kommunene i 
startgropa med nytt 
«oversiktsdokument»?

• Tips fra andre



God oversikt – en forutsetning for god folkehelse



Oversikt
§ 5

Planstrategi
§ 6 (1)

Fastsette
mål i planer

§ 6 (2)

Tiltak
§§ 4, 7

Evaluering
§ 30

Identifisere og prioritere
ressurser og folkehelseutfordringer

Drøfte og analysere 
sammenhenger, 
utviklingstrekk og tendenser

Faglig vurdering av 
årsaksforhold og konsekvenser

Samle data og 
opplysninger om:

a) befolkningssammensetning
b) oppvekst- og levekårsforhold
c) fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
d) skader og ulykker
e) helserelatert atferd
f) helsetilstand

Oversiktsdokument

Forskrift om oversikt
over folkehelsen

Folkehelselovens styringssirkel
for systematisk og kunnskapsbasert 
folkehelsearbeid i kommunen

Prosessirkel for systematisk oversiktsarbeid

Å
rsake

r

Konsekvenser



Resultat – mange, lange oversiktsdokument. 
Mye og godt arbeid lagt ned.



Ny, revidert og utvidet veileder

Kilde: Kjersti H. Engeseth, 
Hdir, 2019



Utvidet – inkluderer alle elementene i 
det systematiske folkehelsearbeidet

Kilde: Kjersti H. Engeseth, Hdir, 2019



• Alt blir elektronisk

• Kapitlene legges ut fortløpende

• Kapitlene om oversikt og om plan legges ut først

• Veilederen inkluderer alle elementene i det systematiske 
folkehelsearbeidet

Sammendrag



• Følg med på sidene til Helsedirektoratet om Systematisk folkehelsearbeid 
- https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/systematisk-
folkehelsearbeid/oversikt-over-helsetilstanden-og-pavirkningsfaktorer-i-
kommunen

• I forbindelse med årets folkehelsekonferanse om avholdes i Oslo 15.-16. 
oktober arrangerer Helsedirektoratet en for-konferanse om det 
systematiske folkehelsearbeidet med spesielt fokus på oversiktsarbeid og 
planlegging.
Mer informasjon om dette finner dere på sidene til 
folkehelsekonferansen https://folkehelsekonferansen.no/

• Helsedirektoratet på tilbudssida til «oss der ute»

Hvor finnes informasjon?

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/systematisk-folkehelsearbeid/oversikt-over-helsetilstanden-og-pavirkningsfaktorer-i-kommunen
https://folkehelsekonferansen.no/


Hva nå ? 



• FNs 17 Bærekraftmål

• Planlegging som verktøy for 
helhetlig og bærekraftig utvikling 
(areal- og samfunnsplanlegging)

• Vekstkraftige regioner og 
lokalsamfunn i hele landet (by og 
land - i hele landet)

• Bærekraftig areal- og 
transportutvikling

• Byer og tettsteder der det er godt 
å bo og leve

Fra Nasjonale forventninger



Kommune-

sammenslåing

Erfaringer



Diskuter: 

Har dere startet på arbeidet? 

Har dere en plan – prosess? 

Hva ser dere på som utfordringer i arbeidet

Forslag til gode løsninger

Forventninger til fylket og stat (Helsedir. – Folkehelseinst.) 



Noen idèer fra andre kommuner



Trengs det noen ganger mer 
kunnskap?



Hvordan få ting til å skje?

• Folkehelseoppdrag/-tiltak 
inn i «oppdragsbrevet» til 
sektorledere

• Må svare ut i årsrapporten

• Gjør det person-uavhengig

• Bruke infrastrukturen til å 
opprette rutiner



Relevante dokumenter
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