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Hva skal jeg snakke om?

• Bakgrunnen for modellen

• Utvikling av modellen

• Innholdet i modellen og

veilederen
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• Kunnskapsbaserte strategier

• Bred involvering

• Tverrsektoriell innsats
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Rammeverk for folkehelsearbeidet

§ Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling 
setter fokus på samfunns- og 
arealplanleggingen som en 
viktig helsefremmende ressurs, 
hvor bygninger eller 
byggeprosesser kan påvirke 
omgivelsenes egnethet til å gi 
gode oppvekstsvilkår og et godt 
bomiljø. 

.

§ Folkehelseloven
skal sikre at samfunnet 
fremmer helse, 
forebygger sykdom og 
utjevner sosiale 
helseforskjeller. Et 
grunnleggende prinsipp i 
den nye folkehelseloven 
er å tenke ”helse i alt vi 
gjør” både for kommuner, 
fylkeskommuner og 
statlige myndigheter. 

Verdens helseorgansasjon WHO - Ottawa-charteret 
understreker at helsefremmende arbeid har klar sammenheng med politikk, med 
alle samfunnsnivåer, og med lokalmiljøet rundt oss. 



TRØNDELAGSMODELLEN FOR FOLKEHELSEARBEID

• Tar utgangspunkt i 
sentrale utfordringer

• Metode for å 
operasjonalisere kravet i 
lovverket 

• Metoden er 
forskningsbasert

• Bygger på utvikling og 
evaluering av 
folkehelsetiltak

• Arbeidsmetode hvor 
målet er å utvikle og 
forbedre praksis



TRØNDELAGSMODELLEN FOR FOLKEHELSEARBEID

Beskriver 7 steg for 

innhenting og omsetting 

av beste tilgjengelig 

kunnskap til målrettede 

tiltak gjennom: 

 felles forståelse

Medvirkning

 forankring



TRØNDELAGSMODELLEN FOR FOLKEHELSEARBEID

 Hvordan vurderes 
helsetilstanden i befolkningen i 
kommunen?

 Hva er status for 
folkehelsearbeidet i 
kommunen?

 Hvordan omsette sentral 
politikk til lokal praksis?

 Hvordan ivareta koblingen 
mellom ulike politikkområder 
som klima og miljø, bolig, 
arealforvaltning og folkehelse?

 Hvordan velge og sette i verk 
målrettede tiltak?

 Hvilken kunnskap legges til 
grunn?



AKTØRSIRKELEN

• Hovedaktørene i det 

tverrsektorielle 

folkehelsearbeidet 

som har definerte 

roller og ansvar

• Medvirkning

• Sikre at den offentlig 

innsatsen forankres i 

innbyggernes behov
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Hva er nytt?

Fokus på bakenforliggende faktorer og ikke på konkrete helseutfall

• Arbeidsmetodikken 
• Kunnskapstilfanget- bredde og dybde i 

kunnskapsgrunnlag
• Systematikken i samhandling og 

kunnskapsdeling mellom aktørene på 
ulike arena i alle faser

• Metodikken for medvirkning 
• Lokalsamfunnets rolle 



Trøndelag
Horisont 2020 -
INHERIT
•Consortium
INHERIT consists of 18 partners, 
13 countries from around 
Europe led by 
EuroHealthNet. 

Identifying ways of living, 
moving and consuming 
that protect the 
environment and 
promote health and 
health equity

Multi-sectoral initiatives

http://inherit.eu/about/consortium/map/
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Takk for oppmerksomheten!
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