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Del I – Grunnlaget for plan for folkehelse i Hvaler kommune
1. Innledning – bred dugnad for bedre helse
På slutten av 1800-tallet var forventet levealder i Norge snaut 50 år. Fra 1900 steg
levealderen jevnt til om lag 70 år i 1950 og 81 år i 2000 for menn og kvinner samlet. I 2012
var gjennomsnittlig levealder for kvinner 83,4 år og for menn 79,4 år. Mao har levealderen i
Norge økt med 30 år siden 1900. Den store endringen i levealder de siste 100 årene
skyldes først og fremst nedgangen i spedbarnsdødeligheten. Andre forhold som også har
hatt betydning er; bedring i levekår med bedre hygiene, boforhold og ernæring, utvikling av
vaksiner og et stadig mer avansert behandlingstilbud.
Ved siden av at det har vært en sterk utvikling av det offentlige helsetilbudet i disse årene,
har frivillige lag og foreninger, gjennom sitt mangesidige arbeid, bidratt vesentlig til den
positive utviklingen. Selv om det offentlige har overtatt mye av det arbeidet de frivillige
organisasjonene sto for tidligere, f.eks. arbeiderbevegelsens arbeid for rent vann og bedre
boliger, spiller de frivillige organisasjonene en nøkkelrolle også i dagens folkehelsearbeid.
Den velstandsutvikling som har gjort det mulig for det store flertallet å leve lenger med
bedre helse, har imidlertid også bidratt til at flere er syke som følge av livsstilsykdommer
knyttet til usunt kosthold, inaktivitet, tobakk og alkohol. I tillegg øker antallet unge
mennesker med lettere psykiske plager, samt at mange unge dropper ut av videregående
skole og blir varige brukere av støtteordninger gjennom NAV. Dette er ikke helsemessige
utfordringer der svaret først og fremst er flere leger og bedre sykehus. Bedret folkehelse
kaller derimot på et bredt samfunnsengasjement der en rekke sektorer er involvert og der
fokus ikke minst må rettes mot utjevning av sosiale forskjeller i befolkningen. Et slikt
engasjement for bedring av folkehelsen i Hvaler kommune, innebærer at det ikke kun
er kommunelegen og helsestasjonen som må tenke helse. Folkehelsearbeidet bor
mao i samtlige virksomheter, og må være gjennomgripende i kommuneplanen.
Som ”vertskap” for nasjonalparken Ytre Hvaler, med vern av unike marine- og landbaserte
naturkvaliteter, vil folkehelsearbeidet i Hvaler kommune ta opp i seg de muligheter for
aktivitet, opplevelser og kulturhistorisk kunnskap som ”parken” gir rom for.
I tillegg til å være ”vertskap” for nasjonalparken, er Hvaler kommune vertskap for rundt 4700
hytter. Det innebærer at flere ti-talls tusen fritidsboere tilbringer store deler av året i
kommunen, et økende antall også ut over sommerukene. En folkehelsepolitikk for Hvaler
kommune vil derfor ha fokus også på alle dem som velger å ha sin fritid og ferie sammen
med oss som bor her fast.
Kommunestyret i Hvaler vedtok i sak 21/12 å utarbeide en plan for arbeidet med folkehelse.
For å legge til rette for et bredt anlagt arbeid, deltar kommunen, sammen med de øvrige
kommunene i fylket i nettverket Østfoldhelsa. Gjennom dette nettverket legges det klare
føringer for det lokale folkehelsearbeidet.
I kommuneplanens arealdel (pkt 4 - Universell utforming) og nylig vedtatt plan for Idretts- og
friluftslivet 2014 – 2017, blir det slått fast at det skal være et klart mål å tilrettelegge anlegg
og turstier slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne/eldre i størst mulig grad kan
nyttiggjøre seg disse. Denne målsettingen understrekes ytterligere i plan for folkehelse for å
øke aktiviteten i grupper som av ulike årsaker er lite aktive.
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2. Organisering av folkehelsearbeidet
2.1

Organisering av planarbeidet

Folkehelsekoordinator Paul Henriksen har ledet planarbeidet og vært sekretær for
styringsgruppa som for øvrig har bestått av Kommunalsjefene Lars H Larsen og Astri
Engblad. Team koordinerende enhet, med Astri Engblad som leder, har fungert som
referansegruppe for arbeidet. Arbeidet er gjennomført i nær samhandling med
kommunelegen og planavdelingen.
2.2

Milepælsplan

Hendelser
Oppstart
Godkjenning av planprogram UKPT
Møte med lag og foreninger
Utarbeidelse av planforslag
Behandling/godkjenning i RÅLE
Høring, herunder utvalgsbehandling
Behandling av innspill
Sluttbehandling kommunestyret

Milepæl 2013/2014
April
Juni
September
August - november
Desember
Desember - Januar
Februar
Mars

Ansvar
Styringsgruppa
Folkehelsekoordinator
Folkehelsekoordinator
Folkehelsekoordinator
Kommunalsjefene
Folkehelsekoordinator
Folkehelsekoordinator
Rådmannen

3. Folkehelsearbeid der livene leves – trivsel, identitet og aktivitet
Gjennom systematisk arbeid har helsesituasjonen til den norske befolkningen blitt gradvis
bedre, ja så god er nordmenns helse pr i dag at vi som nasjon er rangert blant de med best
helse i hele verden. Dette gode bildet til tross, er det klart dokumentert at en rekke av de
helseplager mange sliter med, er relatert til såkalte livsstilssykdommer. Dette er lidelser bl.a.
knyttet til hjerte-kar, diabetes, KOLS, psykiske plager, muskel og skjellettplager. Man antar
at rundt 90 % av det som påvirker helsen til den enkelte, er forhold helsevesenet ikke
har innvirkning på.
Sykdom skyldes mao i økende grad måten vi lever på, mat med for mye salt, sukker og
usunt fett, og for lite fysisk aktivitet. I tillegg ligger utfordringer knyttet til psykisk helse i
økende grad til grunn for sykemeldinger og frafall i skolen. Dette er utfordringer som ikke
kan møtes på legekontoret eller operasjonsbordet. Helse henger i stor grad sammen med
hvordan vi lever våre liv og innretter samfunnet.
I Lov om folkehelse defineres folkehelsearbeid som: 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 helsetrusler, samt
arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.
Dette innebærer at folkehelsearbeid ikke innbefatter behandling av syke i helsetjenesten,
kurative tjenester, behandling, pleie og omsorg eller habilitering/rehabilitering.
Folkehelsearbeidet retter seg derimot mot grupper og ikke mot enkeltindivider der formålet
er å gjøre lokalsamfunnet til en trygg og god plass å leve i. For Hvaler sin del, kan vi
sammenfatte dette arbeidet i en bred anlagt målsetting om å skape grunnlag for trivsel,
identitet og aktivitet i alle aldergrupper uansett funksjonsevne.
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Vi kan ikke vedta at folk skal bli mer aktive eller spise sunnere, men vi kan som kommune
sette oss mål, ta fells ansvar og gi god informasjon om arbeidet med folkehelse. Når
overordnede myndigheter f.eks. anbefaler «30 minutter rask gange om dagen» som et godt
grunnlag for et sunnere liv, er det vår oppgave som kommune å legge til rette for økt
aktivitet både blant ansatte og i befolkningen for øvrig. Dette kan skje gjennom arbeidet med
gang- og sykkelveier, turstier og utforming av bomiljøer. Særlig har vi et ansvar for å legge
til rette for barn og unges aktivitet og sikkerhet. I denne forbindelse fremstår
bestemmelsene om senterstruktur i kommuneplanens arealdel som svært sentrale.
Dette gjelder både med tanke på lokalisering av fremtidig boligbygging, men ikke minst hva
angår utforming av den insfrastruktur, herunder gang- og sykkelsveier, som skal knytte
disse boområdene sammen.
Faksimile av artikkel i A-magasinet 22.11.2013 om helseprosjektet EuroFit . Prosjektet er finansiert av EU for å
oppmuntre fotballsupportere til en sunnere livsstil. En rekke europeiske eliteklubber deltar. Norge er representert
med Vålerenga, Lillestrøm og Strømsgodset.

En kommune kan ikke vedta et sundt kosthold, men gjennom målrettet innsats bidra til endringer i levevaner for å bedre
folkehelsen

Det overordnede mandatet for Hvaler kommunes arbeid med folkehelse ligger i
kommuneplanens samfunnsdel jfr. 4.6.1. Plan for Folkehelse er således kommunens
oppfølging i form av mål og veivalg for årene 2014 – 2017. Siden ”området folkehelse”
spenner bredt, vil naturlig nok en plan for dett arbeidet måtte avgrenses og spisses for å
fremstå som gjennomførbar og mulig å etterprøve. De overordnede strategiske valg, med
tilhørende veivalg for kommende fireårs-periode, fremgår av planens handlingsdel – del III.
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4. Nasjonale, regionale og lokale føringer som grunnlag for arbeidet
4.1

Folkehelseloven følger opp Samhandlingsreformen

Lov om folkehelsearbeid - Folkehelseloven (24. juni 2011 nr. 29) trådte i kraft 1. januar
2012. Loven regulerer det langsiktige og systematiske folkehelsearbeidet og skal gi
kommuner og fylkeskommuner et verktøy for å møte fremtidens helseutfordringer.
Folkehelseloven er en del av oppfølgingen av Samhandlingsreformen. En viktig målsetting
med reformen er å forebygge der det er mulig.

Faktorer som påvirker helsen
Folkehelseloven bygger på fem gjennomgående prinsipper:
Utjevning
Utjevning av sosiale helseforskjeller, dvs. rettferdig fordeling av helse i befolkningen, er en
viktig del av folkehelsearbeidet. Med utjevning av sosiale helseforskjeller menes å motvirke
helseforskjellene uten at gjennomsnittshelsen, eller helsen til noen grupper, blir dårligere.
Helse i alt vi gjør
Dette innebærer en erkjennelse av at alt fra kultur, utdanning, samferdsel til næringsliv har
stor betydning for befolkningens helse og motsatt. Vi må tenke helse når vi utformer politikk
og tiltak i alle disse sektorene.
Bærekraftig utvikling
God helse er en grunnleggende ressurs for å sikre samfunnets bærekraft. Svekkes helsen i
befolkningen, vil det bety at produksjonsevnen svekkes, og flere av samfunnets ressurser
må brukes på å behandle sykdom og skade.
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Føre-var-prinsippet
Dette innebærer at tvilen må komme menneskers liv og helse til gode. Ved normering er det
tilstrekkelig å ta utgangspunkt i sannsynlighet, og ikke vitenskapelig sikkerhet, når
usikkerheten kan føre til fare for helseskade.
Medvirkning
Medvirkning er et bærende prinsipp i folkehelsearbeidet. De ressursene som innbyggerne
selv representerer er avgjørende, både som enkeltindivider og som organisasjoner.
Folkehelse er en integrert del av det lokaldemokratiske arbeidet for en samfunnsutvikling
som fremmer helse og velferd i kommunene. Medvirkning er rettsliggjort i folkehelsearbeidet
særlig gjennom koblingen til plan- og bygningsloven som gir bestemmelser om medvirkning
i planprosesser.

«Gode samfunn er kjennetegnet av trivsel og aktivitet i nærmiljøene, hvor innbyggerne stiller opp for hverandre
og fellesskapet. Deltagelse i frivillige organisasjoner skaper muligheter for felles opplevelser, vennskap, identitet
og tilhørighet». Fra Stortingsmelding 34, Folkehelsemeldingen

4.2

Folkehelsemeldingen (Stortingsmeld.) 34)

Et av de aller viktigste dokumentene i utformingen av fremtiden folkehelsepolitikk i Norge, er
Stortingsmelding 34 – «Folkehelsemeldingen» lagt fram av regjeringen våren 2013.
I denne Stortingsmeldingen presenteres en samlet strategi for å utvikle en folkehelsepolitikk
der det ikke minst legges vekt på å styrke det forebyggende arbeidet i helse- og
omsorgstjenesten. De nasjonale målene for folkehelsearbeidet er at:
– Norge skal være blant de tre landene i verden som har lengst levealder
– befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale
helseforskjeller
– det skal skapes et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen
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4.3

Plan- og bygningsloven – et viktig redskap i folkehelsearbeidet

I ny folkehelselov er planlegging vektlagt som et sentralt virkemiddel i folkehelsearbeidet,
og folkehelseloven er tett koblet til Plan og bygningsloven.
Plan- og bygningsloven har som formål å fremme bærekraftig utvikling til beste for den
enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. Plan- og bygningsloven skal samtidig
fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser ses i sammenheng. Planer skal i
henhold til plan- og bygningsloven § 3-1 første ledd bokstav f «fremme befolkningens
helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet».
Plan- og bygningsmyndighetene skal etter § 1-4 samarbeide med andre offentlige
myndigheter som har interesse i saker etter plan- og bygningsloven.
I en rekke norske kommuner synliggjøres plan og bygningslovens betydning i
folkehelsearbeidet ved at folkehelsekoordinator er knyttet til kommunens planavdeling.
I tråd med den sentrale rolle plan- og bygningsloven spiller i folkehelsearbeidet som
retningsgiver for utforming av gode bo og oppvestmiljøer, er det viktig at planavdelingen
gjennom virksomhetsplanen, har en offensiv rolle i det løpende folkehelsearbeidet.
4.4

Regionale føringer – Østfoldhelsa

Det er først og fremst Fylkesplanen Østfold mot 2050 og Regional plan for folkehelse
i Østfold 2012 – 2015/2024 som legger grunnlaget for fylkeskommunens engasjement
gjennom partnerskapet «Østfoldhelsa». Østfoldhelsa presenterte 22. november 2013
følgende undersøkelse om helsesituasjonen i fylket Østfold helseprofil 2011 - 2012
Arbeidet med Regional kompetanseplan mot 2050. Arbeidet med planen som skal være
ferdig i 2015, vil ha folkehelseperspektivet som en tung føring for å løfte utdanningsnivået i
Østfold. Dette som en viktig side av arbeidet med å utjevne sosiale forskjeller i befolkningen.
4.5

Miljørettet helsevern – samarbeid med Fredrikstad

I mars 2007 inngikk Hvaler kommune og Fredrikstad kommune en avtale om samarbeid
innen miljørettet helsevern og smittevern. Med hjemmel i Lov om helsetjenesten i
kommunene (kommunehelsetjenesteloven) delegerte kommunestyret på Hvaler myndighet
og gjøremål innen miljørettet helsevern til Fredrikstad kommune. Med hjemmel i Lov om
vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) delegerte Hvaler kommune også sin
myndighet etter denne loven til Fredrikstad kommune. Avtalen mellom Fredrikstad og Hvaler
om samarbeid innen miljørettet helsevern og smittevern ble fornyet i 2012.
Kjerneoppgaver

Faggruppe miljørettet helsevern arbeider for å fremme befolkningens helse og trivsel
gjennom tiltak rettet mot miljøforhold og forvalter folkehelselovens bestemmelser om
miljørettet helsevern. Virksomhetens tjenester er rettet mot befolkningen, private
næringsaktører, frivillige lag og foreninger, kommunale instanser i og utenfor seksjonen og
mot andre offentlige virksomheter. Arbeidet består av rådgivning, utredning, kartlegging,
opplysning, godkjenning og tilsyn. Hovedoppgavene er:




Godkjenning, opplysning og tilsyn med virksomheter som ligger under forskrifter om
miljørettet helsevern som skoler, barnehager, bassengbad, solarier, anlegg som kan
spre legionella, serveringssteder (røykeloven), asylmottak, smittefarlig avfall m.m.
Luftforurensning
Inneklima
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Støy (inne og ute)
Stråling (radon, elektromagnetisk felt, solarier)
Tobakkskadeforebyggende arbeid
Tilsyn med lagring og bruk av gjødselvarer mv. av organisk opphav

4.6

Lokale føringer

Hvaler kommunes arbeid med folkehelse og livskvalitet har sin klare forankring i
kommuneplanens samfunnsdel der også kommunens deltagelse i Østfoldhelsa er slått fast.
Dette som et viktig engasjement i tråd med samhandlingsreformens intensjoner.
Vedtaket om å utvikle en plan for folkehelse, ble gjort av kommunestyret i sak 21/12 –
Prioritering av planarbeid for 2012.
4.6.1 Kommuneplanens samfunnsdel
«Helse i alt» er i kortform det nasjonale målet for folkehelsearbeidet. For å videreføre denne
målsettingen lokalt, er det viktig at arbeidet er forankret i kommuneplanens samfunnsdel.
Her beskrives folkehelsearbeidet som et sektorovergripende satsningsområde knyttet til
prosjektet Østfoldhelsa, samarbeidsløsninger med nabokommuner og seksjonssamarbeid.
I tillegg fremhever kommuneplanen bredden i folkehelsearbeidet på følgende måte:




Skade- og ulykkesforebygging prioriteres, trafikksikkerhet, båtvett og
rusmiddelpolitikk utvikles og vektlegges.
Frivillige organisasjoner utfordres og stimuleres til innsats for barn og unge,
lokalsamfunn, natur- og kulturarbeid.
Arbeid, aktivitet og livskvalitet skal være et fokusområde, hvor NAV er en
samarbeidspartner.

4.6.2 Folkehelseperspektivet i annet kommunalt planverk
Folkehelsearbeidets forankring i kommuneplanens samfunnsdel synliggjøres i en rekke av
de tema og kommunedelplaner som er vedtatt. Spesielt skal nevnes:










Kommunedelplan Helse og omsorg 2014 - 2023 (under arbeid – vedtas mai 2014
Boligsosial handlingsplan 2013 - 2016
Idretts- og friluftsplan 2014 - 2017
Trafikksikkerhetsplan 2008 - 2011 I kraft av denne er det laget en egen
trafikkopplæringsplan for barnehager og skoler.
Ruspolitisk handlingsplan 2012 – 2015
Integreringsplan for flyktninger 2013 - 2016
Psykiatriplan
Smittevernplan
Kommuneplan 2011 - 2023
4.6.3 Kartlegging av helsetilstanden i kommunen

For å følge opp Folkehelselovens krav til dokumentasjon, og oppfølging av helsesituasjonen
i den enkelte kommune og fylke, er det satt i gang et arbeid i fylkeskommunen for å utvikle
en standardisert mal for et slikt registreringsarbeid som del av den ordinære virksomheten i
kommunen. I dette utviklingsarbeidet ligger dessuten at det hvert fjerde år skal utarbeides et
samlet oversiktsdokument som skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet.
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Dette dokumentasjonsarbeidet er hjemlet i forskrift til folkehelseloven §5. – Krav om
oversiktsdokument hvert 4. år. Oversikten skal omfatte opplysninger om og vurderinger av:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Befolkningssammensetning
Oppvekst- og levekårsforhold
Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
Skader og ulykker
Helserelatert atferd
Helsetilstand

Hvert 4. år skal kommunestyret få seg forelagt dokumentasjon på hvilken «retning» det er på
helsetilstanden i kommunen.
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Del II - Folkehelse gjennom hele livsløpet
5. Helseoversikt og utfordringer
5.1

Demografisk utvikling

Folkehelsearbeidet i Hvaler kommune må ha fokus på hele livsløpet. For barn og unge
innebærer dette det allerede gode arbeidet som utføres i skoler og barnehager i form av
aktivt friluftsliv, samt opplæring i riktig kosthold, adferd i trafikken og sjøvett. Samtidig er det
viktig at det forebyggende arbeidet gjennom skolehelsetjenesten og barnevernet styrkes
både internt og i form av prosedyrer for samhandling mellom tjenesteområdene.
Som det fremgår av tabellen under (SSB-tall), vil Hvaler kommune i planperioden få sterk
vekst i aldersgruppene 67-79 år ( se røde tall) med ytterligere økning i antallet fram til 2030.
For gruppen over 80 år vil denne veksten først komme etter planperiodens utløp. Imidlertid
bør tilrettelegging for å møte utfordringene vi vet kommer ta til allerede i planperioden. Dette
i tråd med anbefalingene i kommunedelplan for Helse- og omsorg.

Alder
0- 5
6 - 12
13 - 15
16 - 19
20 - 44
45 - 66
67 - 79
80 +
Totalt

2012
226
314
146
215
1092
1579
464
170
4206

2013
223
319
154
221
1088
1566
522
164
4257

2014
228
318
146
221
1107
1526
583
165
4294

2015
224
316
161
202
1122
1512
639
163
4339

2016
230
331
146
208
1130
1501
674
168
4388

2017
236
333
151
210
1123
1494
705
183
4435

2018
248
338
132
216
1139
1470
740
195
4478

2019
256
335
148
207
1145
1457
766
205
4519

2020
266
330
155
206
1161
1440
798
211
4567

2025
304
365
152
222
1205
1371
890
288
4797

2030
320
410
169
215
1298
1316
840
464
5032

Å møte en befolkningsutvikling med særlig stor vekst i de høye aldersgruppene, handler
imidlertid om mer enn helsetjenester og boformer for eldre. Ikke minst må
folkehelsearbeidet fremstå som et viktig element i utviklingen av et samfunn med rom for
deltagelse i fysiske, sosiale og kulturelle aktiviteter uansett funksjonsevne og alder. For å
ansvarliggjøre virksomhetene, må dette arbeidet innarbeides i fag- og virksomhetsplaner for
de enkelte tjenesteområdene.
5.2

Helsetilstand

Folkehelseinstituttet utarbeider årlige folkehelseprofiler for norske kommuner. Dette som et
bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen
og faktorer som påvirker denne, jfr Lov om folkehelsearbeid. På grunnlag av 34 indikatorer
tegnes et folkehelsebarometer. Folkehelseprofil Hvaler - 2013 slår fast at Hvaler, i likhet
med fylket for øvrig, scorer negativt i forhold til landsgjennomsnittet på nøkkeltall for Kols,
astma, høyt blotrykk, psykiske lidelser og uføretrygdede i aldersgruppen 18 – 44 år. Når det
gjelder registrerte nye tilfeller av kreft ligger Hvaler også over tall for fylket.
Alderssammensetningen i befolkningen kan være med å forklare dette bildet. For øvrig sier
folkehelseprofilen ingen ting om årsaker til ”helsebildet”. Konklusjoner om årsakssammenhenger kan derfor først trekkes gjennom analyser av bakenforliggende
tallmateriale.
Vi viser også her til tidligere referert helseprofil for Østfold presentert i november 2013 –
Østfold helseprofil
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5.2.1 Forebyggende helsearbeid blant innvandrere
Det generelle bildet av helsesituasjonen for flyktninger og andre innvandrere bosatt på
Hvaler er at den er på høyde med majoritetsbefolkningen. Av undersøkelser, bl.a. utført av
Folkehelseinstituttet - Enslige Mindreårige, der også enslige mindreårige fra Hvaler har
bidratt, vet vi imidlertid at en rekke ungdommer med flyktningstatus har psykiske plager av
mer eller mindre alvorlig karakter. Refererte undersøkelse slår fast at nesten 80 % av
ungdommene har opplevd krig på nært hold, og halvparten av dem lider av symptomer på
posttraumatisk stress. Dette kan være stress knyttet til brutte relasjoner, savn, følelse av og
ikke mestre, forventninger hjemmefra om økonomisk assistanse, eller gjeld opparbeidet for
å betale reisen til Norge.
I tillegg til Folkehelseinstituttets undersøkelse, viser annen forskning på temaet innvandrere
og helse at det er store helsemessige forskjeller mellom grupper av innvandrere og mellom
innvandrere og etnisk norske. Stikkord for dette helsebildet er fedme blant kvinner, høyere
hyppighet av røykere, sukkersyke og mindre fysisk aktivitet. Her må det understrekes at det
i ”gruppen innvandrere og flyktninger” er store variasjoner knyttet både til kjønn og
landbakgrunn.
I Hvaler kommune har kommunelegen, i samarbeid med flyktningkonsulenten og
Helsestasjon for barn og unge utarbeidet en prosedyre for å møte situasjonen som er
beskrevet over. Målsettingen med denne prosedyren er å sikre tilgang til helsetjenester,
vaksinasjon og gjennomføring av lovpålagt tuberkuloseprogram for flyktninger og
asylsøkere ved tilflytting til Hvaler kommune.
5.3

Oppvekst og levekårsforhold
5.3.1 Boligbygging og prisutvikling

Etter at Hvaler opplevde stor utflytting og fall i folketallet fram til slutten av 60-tallet, har det
vært jevn og til dels sterk tilflytting til kommunen de siste ti-årene grunnet utbygging av
«fastlandsveien» og regulering av nye arealer for boligbygging. Generelt kan
boligforholdene for befolkningen på Hvaler betraktes som meget gode både med tanke på
standard og boligenes omgivelser med kort vei til rekreasjonsområder og grøntarealer.
Nærheten til naturen gir ikke minst barn og unge gode muligheter for lek og annen aktivitet,
forhold som kommunens skoler og barnehager vet å utnytte på en kreativ måte.
Når det gjelder prisnivå, ligger boliger på Hvaler relativt høyt sammenlignet med andre
kommuner i Østfold. Bare i Moss selges det boliger til høyere kvadratmeterpris enn på
Hvaler (basert på solgte boliger høsten 2012).
Veksten i boligmassen har imidlertid vært dominert av boliger i kategorien «eneboliger».
Dette har ført til at det i dag er «underskudd» på boliger i «lavere prisklasser». Over tid kan
dettte være et forhold som kan bidra til å forsterke sosiale forskjeller, en utvikling på tvers av
målsettingen for arbeidet med folkehelse.
I nylig vedtatt boligsosial handlingsplan blir dette forholdet understreket som viktig å ta med
seg inn i arbeidet med kommende kommuneplan og ved regulering av fremtidige arealer.
Dette både for å møte behovet i befolkningen generelt, men ikke minst som et viktig
boligsosialt og folkehelsefremmende tiltak - jfr. føringer både i fylkesplanen og arealplan for
Hvaler kommune.
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5.3.2 Arbeid til alle – også de unge

Det er viktig at næringslivet stiller opp for unge mennesker. Jan Moradi med bakgrunn fra Afghanistan, her i samarbeid med
verksmester Magne Larsen hos Toyota, får viktig erfaring for et fremtidig yrke som bilmekaniker

Sammenlignet med andre land er ungdomsledigheten i Norge svært lav. Like fullt er det
alarmerende at arbeidsledigheten blant unge er mer enn tre ganger så høy som ledigheten
blant dem over 25 år. Andelen som ikke kommer seg tilbake på i jobb på flere år har økt
kraftig. I følge Statistisk Sentralbyrå var ungdomsarbeidsledigheten på 8,6 prosent i 2012,
mot 3,2 prosent for resten av befolkningen. Dette er en klar negativ tendens som også er
registrert av NAV Hvaler. Det er et sammensatt bilde knyttet bla. til frafall i skolen og bortfall
av stillinger i aktuelle bedrifter for denne «gruppen» som ligger til grunn for denne
utviklingen. For unge under 25 år viser ledighetstallene følgende utvikling i perioden 2008 2013. (gjennomsnitt for antall ledige pr. måned).

År
2008
2009
2010
2011
2012
2013

5.4

Gj.sn. antall
ledige pr måned
4,50
6,80
9,30
7,75
9,25
8,40

Fysisk, biologisk og sosialt miljø
5.4.1 Vannkvalitet

Når det gjelder det offentlige vann og avløpssystemet på Hvaler, så startet utbyggingen av
dette i 1994. Hvaler kommune har med denne utbyggingen sikret et moderne anlegg og er
dermed langt bedre stilt med tanke på sikker forsyning og kvalitet enn en rekke andre
kommuner som sliter med gammelt ledningsnett og som dermed står foran store
investeringer i årene som kommer.
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Dekningsgrad vann og avløp
Andel av befolkningen
tilknyttet:
Kommunal vannforsyning
Kommunal avløpstjeneste

Hvaler Østfold

Landet

77,5
83,5

84,1
84,1

84,3
89,1

Når det gjelder vannkvalitet, tas det vannprøver hver 14. dag på 6 forskjellige steder rundt
om i kommunen. Det er fastsatt fra Mattilsynet hvilke stoffer/forhold (parametere) det skal
analyseres på. Likeledes tar Fredrikstad kommune vannprøve hver uke og varsler evt.
Hvaler kommune hvis det oppdages uønskede verdier i drikkevannet.
Hvaler kommune får i dag vann gjennom to ledninger fra Kråkerøy. Disse to ledningene
kommer i land ved Norderhaug, Vesterøy. Prosjektering av en ny vannledning fra Øra via
Torsnes og inn til Korshavn på Kirkøy er nå startet opp. Med denne ledningen på plass vil
man sikre en jevnere og tilstrekkelig vannforsyning, samtidig som dette styrker beredskapen
om deler av ledningsnettet skulle bli ødelagt.

God vannforsyning er en viktig faktor både for å sikre god helse og sikker beredskap i kommunen

Det foretas årlige målinger av vannkvalitet og forsyningsevne i norske kommuner.
Sammenlignet med andre kommuner kommer Hvaler meget godt ut. Med nye ledninger på
plass vil denne situasjonen som nevnt bedres ytterligere.
5.4.2 Radon i Hvaler
Høye radonkonsentrasjoner innendørs kan være en medvirkende årsak til økt risiko for
lungekreft. Den radoneksponeringen som man utsettes for i Norge vil medføre anslagsvis
nærmere 300 ekstra tilfeller av lungekreft per år.
Radongass kan komme inn i boliger gjennom utettheter i kjellergulv, grunnmur, rundt
rørgjennomføringer og sluk etc. Konsentrasjonen av radon i grunnen avhenger av innholdet
av uran. Norges geologiske undersøkelse (NGU) lagde kart basert på geofysiske målinger
som viser uranholdig materiale på jordoverflaten. Figur 1 viser forekomsten av uranholdig
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berggrunn på Hvaler. Østfoldgranitten, som finnes i hele Hvaler, er en av det mest uranrike
granittene i Norge.

Figur 1 NGUs kartlegging av uranholdig berggrunn i Hvaler

Ny Strålevernforskrift trådte i kraft 1. januar 2011. Den sier at alle oppholdsrom i
barnehager, skoler og utleieboliger skal ha en årsmiddelverdi under 200 Bq/m3. I tillegg skal
tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. For
disse grenseverdiene ble det gitt en treårig overgangsperiode slik at alle skulle få tid til å
måle radon og iverksette radonreduserende tiltak innen 1. januar 2014.
Hvaler kommune har gjennomgått sine kommunale bygg (skoler, barnehager og
utleieboliger). I de bygg/rom som hadde nivåer over 100 Bq/m3 er det utført tiltak. Effekten
av disse tiltakene kontrolleres i vinterhalvåret 2013/2014.
Regelverket omfatter også private utleieboliger. For å nå frem til utleierne har det blitt
informert om det nye regelverket via lokale medier og mulig å bestille måleutstyr via
servicetorget.
Når det gjelder tilsyn knyttet til radon på Hvaler, er det Miljørettet helsevern i Fredrikstad
kommune som forestår dette.

34 %
43 %

Under
100Bq/m3
100 -200
Bq/m3

23 %

Radonmålinger i ca 500 rom i Hvaler sammenlignet med Statens Stråleverns veiledende grenseverdier
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5.4.3 Trafikksikkerhet

Sykkel- og gangvei langs fylkesveien vil bety et løft for arbeidet med folkehelsen

Rapporterte ulykker med skadde og drepte i Hvaler kommune. Kilde: Statens Vegvesen.

2009
2010
2011
2012

Skadd
14
4
3
6

Drept

1

Med unntak av dødsulykken i Hvalertunellen i 2012, viser det «store» bildet av ulykker,
drepte og skadde på Hvaler en nedgang til et relativt stabilt lavt nivå sett i forhold til
ulykkesåret 2009.
Som resultat av dødsulykken i 2012 er det iverksatt trafikkovervåking i form av kameraer
som måler gjennomsnittshastighet. Så langt tyder erfaringene på at tiltaket har hatt en
meget positiv virkning i forhold til at færre kjører for fort i tunellen. Av andre
trafikksikkerhetstiltak som er gjennomført, eller som planlegges gjennomført i nærmeste år,
skal nevnes:
 Trafikkopplæringsplan for skoler og barnehager på Hvaler med vekt både på
holdninger, regelverk og tekniske ferdigheter.
 Gang- og sykkelvei mellom Utgårdskilen og Åttekanten skole
 Start bygging av gang- og sykkelvei på strekningen Skjærhalden – Tunnelåpningen
(øst) 2014.
 Omlegging av krysset for avkjøring til Rød-området.
 Oppstart av planlegging av en OPI-kanal (kabelgate) som også skal fungere som
grunnlag for gang- og sykkelvei langs fylkesvei 108 fra kommunegrensen til
Asmaløy.
Etableringen av en slik gang- og sykkelvei vil være det største enkeltstående prosjektet i
Hvaler for styrking av folkehelsen. Bedring av sikkerheten i tilknytning til 108 vil gi grunnlag
for økt bruk av sykkel, styrke trivselen og legge grunnlag for en miljøvennlig turisme.
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5.4.4 Sikkerhet til sjøs
I tillegg til å ha fokus på bedring av
trafikksikkerheten på land, er det viktig
at folkehelsearbeidet i kystkommunen
Hvaler også har fokus på sikkerhet til
sjøs. Dette både i form av
tilrettelegging og merking i havner og
farled og med tanke på
svømmeopplæring. I forhold til det
siste, er dette et selvsagt ansvar i den
enkelte familie, men inngår også i
skolens arbeid med Fysak (fysisk
aktivitet). Barneskolene har slik
opplæring seks ganger i 3. klasse og
fire ganger i 7. klasse. I mangel av svømmehall på Hvaler, må timer til den skolebaserte
svømmeopplæringen kjøpes i Fredrikstad (Åttekanten) og på Hvaler Resort (Floren). Det er
et ønske fra skolene å øke dette timetallet, i tillegg til at dagens ordning fremstår som dyr,
spesielt for Åttekanten, grunnet innleie av buss.
I tillegg til svømme- og sjøvettopplæring i skoler og barnehager, har både barnevernet,
gjennom bofellesskapene, og NAV ved flyktningkonsulenten et bevisst forhold til
svømmekurs for flyktninger bosatt i Hvaler. 10 ukers kurs (en kursdag i uka) er avholdt i regi
av «Neptuns barn» både for voksne og barn. Det understrekes at det er et ønske om å
videreføre denne opplæringen da personer med innvandrer- og flyktningbakgrunn er
overrepresentert i nasjonal statistikk over personer som har omkommet under bading.
Mens gruppen flyktninger tilbys svømmeopplæring, faller imidlertid arbeidsinnvandrere og
andre med innvandrerbakgrunn utenfor det organiserte tilbudet. Det er derfor grunn til å ha
fokus også på disse «gruppene» med tanke på slik opplæring.

5.4.5 Arbeid for å hindre fallskader
Fakta om fall og konsekvenser av fall i form av hofte- og
lårbensbrudd forteller oss at dette årlig rammer en av tre
over 65 år og nesten halvparten av personer over 80 år.
Av de som faller er halvparten utsatt for gjentatte fall. De
fleste fallulykker skjer i hjemmet. Rundt 1/3 av de som
rammes av hofte/lårbensbrudd dør i løpet av et år etter
bruddet. Årsakene til at eldre faller og blir påført skade
finner vi bl.a. i overbruk av medikamenter, sykdom,
stress og benskjørhet, men er også knyttet til fysiske
forhold i hjemmet.
Det er imidlertid fullt mulig å redusere både antall fall og
risikoen for å bli skadet i fallet. Det er bevist at forebyggende tiltak har effekt. I tillegg til de
lidelser den enkelte kan spares for ved forebyggende arbeid, har dette også en
samfunnsøkonomisk side med store tall. Utgiftene knyttet til denne type skader beløper seg
til ca 400’ – 1,2 mill. Dette tilsier i et «normalår» med feks. 7 hofte- og lårbensbrudd en
«utgift» i størrelsesorden 3 – 6 mill.
Et viktig «verktøy» med tanke på utforming og tilrettelegging i kommunens egne bygg finner
vi i «Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel – kap 4. Universel utforming.
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Statistikk fra sykehuset Østfold gir oss følgende tall når det gjelder hofte- og lårbensbrudd i
Hvaler kommune de tre siste årene. «Det store bildet» viser at Hvaler har et antall brudd på
nivå med sammenlignbare kommuner i Østfold.

Hvaler

2010
6

2011
5

2012
7

5.4.6 Sosial støtte og sosial kapital
Det er flere definisjoner av begrepet «sosial kapital» knyttet både til det enkelte individ og til
samfunnet. Den vanligste forståelsen av begrepet er at dette sier noe om det nettverk og
den tillit som er til stede mellom mennesker i et lokalsamfunn eller for den del i en nasjon.
Tillit mellom mennesker kan her bety tillit i personlige relasjoner, til det offentlige eller til
«folk flest». På undersøkelser av den sosiale kapitalen i ulike land scorer de nordiske
landene høyt . Graden av naivitet, i betydningen «å ha tillit til – stole på» er mao høy. Dette
som en viktig ressurs og bidrag til livskvalitet, trygghet og demokrati.

«Kjøp juledekorasjoner – legg penger i boksen». Naivitet i betydningen «stole på hverandre» er en viktig kvalitet i
Hvalersamfunnet.(foto: www.facebook.com/pages/Hvaler-bilder-og-stemninger)

Vi har ikke tall eller andre data som kan gi oss et bilde av graden av sosial kapital på Hvaler
sammenlignet med landet for øvrig, men et generelt inntrykk
er at dette også utgjør en viktig del av «limet» i vårt
lokalsamfunn. Stikkord for en slik udokumentert konklusjon
er å finne i forhold som oversiktlige nærmiljøer, mange og
sterke familiebånd og et rikt organisasjonsliv med fokus på
identitet, kultur, idrett og naturopplevelser. Ikke minst blir det
gjennom et mangesidig arbeid i skoler og barnehager
nettopp lagt vekt på å styrke trivselen og bekjempe mobbing
gjennom «tidlig intervensjon» og oppfølging.
Det «gode samfunn» til tross, vil det også i vårt samfunn
være mennesker som opplevelser ensomhet og fravær av et
nettverk å støtte seg på. Et målrettet arbeid for å hindre
ensomhet og bygge ned sosiale skiller vil derfor være en
viktig side ved folkehelsearbeidet i Hvaler kommune.
Trivsel og samhandling, et bidrag til god helse
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5.4.7 Kriminalitetsforebyggende arbeid
Fast bosatte og hyttegjester vil oppleve Hvaler som et trygt sted å oppholde seg. Statistikk
over anmeldte lovbrudd pr 1000 innbyggere i 2009 – 2010 bidrar til å bekrefte dette bildet
med tall for anmeldte lovbrudd på nivå med sammenlignbare kommuner.
Når det gjelder forseelser, ligger imidlertid Hvaler relativt høyt på Østfold-statistikken noe
som kan forklares med stor trafikk i sommermånedene både til lands og til vanns. Det
avholdes årlige kontaktmøter mellom lensmannen og Hvaler kommune.
5.4.8 Frivillighet som folkehelseressurs
Å ta vare på allerede eksisterende sosiale
arenaer, og utvikle nye, vil som nevnt være en
viktig del av folkehelsearbeidet. I
stortingsmelding 34 – Folkehelsemeldingen,
legger regjeringen stor vekt både på
frivillighetens historiske rolle i det norske
samfunnet og de endringer som finner sted
innenfor frivillig arbeid både knyttet til kultur,
idrett og omsorg. Dette er endringer som både
vil stille nye krav til frivilligheten og
herigjennom skape en ny dynamikk i forholdet
mellom offentlig forvaltning og de frivillige
organisasjonene.
Et sentralt element i dette utviklingsarbeidet er å styrke samhandlingen mellom kommunen
og det frivillige organisasjonslivet både gjennom rådgivning og invitasjon til
samhandlingsprosjekter. Eksempelvis har organisasjoner som Hvaler Menighet, Lions,
Sanitetsforeningen Rotary og Røde Kors lange tradisjoner både for tilrettelegging for
fellesarrangementer og støtte til enkeltpersoner. Slike organisasjoner vil følgelig kunne
utfordres til å videreutvikle dette engasjementet som del av et målrettet folkehelsearbeid.

Sanitetsforeningen har en mangeårig tradisjon for folkehelsearbeid spesielt rettet mot kvinners helse og livsvilkår

Med den oppmerksomhet «frivilligheten» har fra statlige og regionale myndigheter, både
med tanke på helse- og omsorgsarbeidet generelt og folkehelsearbeidet spesielt, er det
behov for et eget strategi- eller plandokument som gir retning og innhold til forholdet mellom
kommune og organisasjonsliv.
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5.4.9 Kunst og kultur som folkehelseressurs
Hvaler yter i dag tjenester på kultursiden i form av ungdomsklubb,
bibliotek og kulturskole. I tillegg gir kommunen noe støtte til lag og
foreninger med vekt på tiltak mot barn og unge, samt at
Kystmuseet Hvaler tilføres årlig driftsstøtte i størrelsesorden kr
250.000,-.
Hvaler kommune er imidlertid i dag uten planverk og organisering
som fanger opp den brede kunst, kultur og kulturhistoriske
aktiviteten. Dette er aktiviteter i regi av enkeltkunstnere,
sammenslutninger av kunstnere, f.eks. «Kunstveien på Vesterøy,
Hvaler Kunstforening, Hvaler Kulturvernforening, Hvaler Hagelag,
samt det arbeidet som finner sted rundt lokale velforeninger og
grendehus. I så måte ligger det en stor uforløst ressurs i fremtidig
styrket samhandling mellom kommunen og «kulturlivet» både med tanke på turisme og
næring, men ikke minst i forhold til arbeidet med folkehelse. Forskere ved NTNU har sett på
forholdet mellom kulturaktiviteter og helse og konkluderer med følgende:
«Fysisk aktivitet har fram til i dag vært måleenheten for god helse. Vår studie viser at andre
dagligdagse aktiviteter kan gi god helse, i et helhetlig perspektiv. Dette kan bety at kulturaktiviteter bør
tas med som en viktig ingrediens når vi jobber for å fremme bedre folkehelse, sier forsker Koenraad
Cuypers ved Det medisinske fakultet, NTNU. Studien omfatter et bredt kulturbegrep, og deltagerne
svarte på spørsmål om alt fra konserterer og dugnad til religiøs aktivitet, idrettsarrangementer og
utendørsaktiviteter» (utdrag av artikkel på nettstedet forskning.no):

Når Hvaler kommunes planstrategi (vedtatt juni 2013) legger opp til å utvikle planverk på
områdene «kultur» og «kulturminner», er mao det i tråd med den anbefaling forskerne ved
NTNU kommer med og som også Østfold fylkeskommune legger vekt på i sin uttalelse til
arbeidet med planstrategien.
5.4.10 Idrett og friluftsliv, viktige elementer i arbeidet for bedret folkehelse
Det er en vel kjent sak at fysisk aktivitet har en gunstig innvirkning på helsen og kan bidra til
å bedre livskvaliteten. Lengre perioder med inaktivitet eller stillesitting kan derimot gi
grunnlag for fedme, diabetes og annen sykdomsutvikling. Samtidig viser forskning at selv en
liten økning i aktivitetsnivået gir en betydelig helsegevinst. En klar målsetting for
folkehelsearbeidet i Hvaler kommune vil derfor være å «hente ut» denne helsegevinsten
gjennom målrettede tiltak både gjennom organisert idrett, mosjonsrettede aktiviteter og
tilrettelegging for friluftsliv, bl.a. i samarbeid med lag og foreninger. Det idrettslige fokuset
må således ha et tosidig grunlag:
1. Legge til rette for aktiviteter blant personer som er, eller står i fare for å bli,
inaktive.
2. Støtte opp under de organiserte lag og foreninger som allerede er etablert
under Hvaler idrettsråd – jfr. nylig vedtatt idretts- og friluftsplan.

6. Arbeidet i barnehager og skoler – skolehelsetjenesten
I arbeidet med å hindre ulykker både i trafikken og til tilknytning til sjøen, er barnehagenes
og skolens sentrale rolle allerede nevnt. Som en integrert del både i den faglige,
holdningsmessige og sosiale opplæringen disse virksomhetene står for, drives det i tillegg et
utstrakt folkehelsearbeid som møter de utfordringer Folkehelseloven gir oss som kommune.
Stikkord for arbeidet er bl.a.:
21

Plan for folkehelse 2014 – 2017
13. mars 2014







Tidlig inngripen for å hindre mobbing og overgrep
Opplæring til riktig kosthold
Fysisk aktivitet og kunnskap om økologiske sammenhenger
Opplæring i nettvett
Kunnskap om skadevirkninger knyttet til rusmidler.
Opplæring til demokratisk medvirkning gjennom deltagelse i ulike rådsorganer.

En viktig side ved folkehelsearbeidet knyttet i skolene finnersted i samarbeidsorganer som
Samarbeidsutvalg og Skolemiljøutvalget. Her samhandler ledelsen både med
representanter for foreldrene, ansatte og elvene, i tillegg til at politikere er representert i
nevnte utvalg. Barnehagene har tilsvarende rådsorgan begrenset til Samarbeidsutvalg.

Barnehager og skoler er viktige arenaer for arbeidet med folkehelsen

Et sentralt område for folkehelsearbeidet i skolen er å skape grunnlag for en overgang
mellom ungdomsskolen og den videregående skolen som hindrer elever å falle fra.
Denne siden av folkehelsearbeidet har et stort fokus gjennom definerte prosjekter i regi av
Østfoldhelsa og må følges opp på lokalt nivå. Det kan finne sted både gjennom bedret
kartlegging av utsatte grupper, styrket rådgivning og samarbeid mellom kommune og
fylkeskommune om tilrettelagt undervisning for dem som står i fare for å droppe ut.
Når det gjelder folkehelsearbeidet knyttet til skoler og barnehager, så vil dette ikke lykkes
uten også å samarbeide med andre instanser i kommunen som skolehelsetjenesten og
barnevernet (virksomhet tjenester for barn og unge).
6.1

Helsevern for barn og unge

Avdeling helsevern for barn og unge i Hvaler kommune omfatter jordmortjeneste,
helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Avdelingens spesialfelt er helsefremmende og
helseopplysende arbeid. Det innebærer å arbeide målrettet mot å gjøre folk i stand til å ta
vare på og bedre sin helse bl.a. ved å gi ulike typer av helseopplysning.
Tjenesten er en lovpålagt oppgave etter Helse- og omsorgstjenesteloven og
skal bidra til å sikre god fysisk og psykisk helse i et familieperspektiv.
Kommunen har et stort ansvar for å sikre barn og unge gode oppvekstsvilkår og for å
forebygge psykiske og sosiale problemer. Samhandlingsreformen og folkehelseloven
utfordrer tilbudet og understreker betydningen av det forebyggende arbeidet. For å nå de
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ambisiøse mål som ligger i lovverket, er Helsevern for barn og unge avhengig av et bredt
samarbeid med alle instanser både i og utenfor «kommuneområdet».
Avdeling Helsevern for barn og unge skal ivareta det helhetlige forebyggende og
helsefremmende arbeidet rettet mot gravide og barn og unge i alderen 0 – 20 år. Tjenesten
skal også bidra til å fremme gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til kommunens
oversikt over helsetilstanden og de faktorer som kan virke inn på helsen til målgruppen.
Jordmortjenesten arbeider målrettet mot funksjonell familiedannelse. Dette innebærer at
tjenesten gjennom faste systemer tilbyr svangerskapskontroller, fødselssamtaler,
ammeveiledning, ivaretakelse av kvinnens fysiske og psykiske helse under svangerskap og
barseltid. I tillegg tilbyr tjenesten familieplanlegging, prevensjonsveiledning og forebygging
av uønskede svangerskap.
Helsestasjonstjenesten er et tilbud om barnevaksinasjoner, helseundersøkelser,
forebyggende psykososialt arbeid, opplysningsvirksomhet, hjemmebesøk, bistand til
samarbeid mellom barnehager og skoler samt samarbeid om habilitering av barn og unge
med spesielle behov.
Skolehelsetjenesten er et tilbud om basisundersøkelser før skolestart. I tillegg gjennomføres
målrettede undersøkelser fra 3. til 10 klasse. Nevens skal også helseopplysning både i
form av individuelle samtaler og i gruppe, tverrfaglig samarbeid internt/eksternt,
foreldreveiledning og deltakelse på foreldremøter. Tjenesten tilbyr smittesporing og
prevensjonsveiledning samt forebygging av uønskede svangerskap.
Målet med alt opplysningsarbeid knyttet til helse, er det å bygge opp en sunn helsepolitikk,
skape et støttende miljø og styrke lokalmiljøets muligheter for handling. Dette ikke minst i
form av å utvikle brukernes personlige ferdigheter og tilpasse tjenesten til brukerne.
6.2

Miljørettet helsevern i skoler og barnehager

Det utføres et kontinuerlig arbeid for å forbedre oppvekst- og læringsforholdene i skolene og
barnehagene. Det er Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager mv. med
tilhørende veileder som skal bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel,
gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygger sykdom og skade. Dette innebærer
at Miljørettet helsevern i Fredrikstad kommune involveres sammen med teknisk, pedagogisk
og planfaglig kompetanse i Hvaler når en skole eller barnehage skal planlegges, drives og
vedlikeholdes.
6.3

Barnevernet

Pr 31.12.2012 var 74 barn og unge, herav 24 enslige mindreårige flyktninger, omfattet av
ulike tiltak iverksatt av barnevernet i Hvaler. I relasjon til folkehelselovens prinsipper er
arbeidet med sårbare barn og unge svært viktig både med tanke på å utjevne sosiale
forskjeller i helse og iverksetting av tiltak selv under tvil (føre-var prinsippet) for å hindre
utvikling av sykdom eller helseskader for øvrig. I mange tilfeller har barn som kommer i
kontakt med barnevernet både problemer med svak skoletilknytning og psykiske og fysiske
helseproblemer. Familiene har ofte lav inntekt og svak tilknytning til arbeidslivet og det kan
ofte også være problemer med konflikter i familiene.
«Tidlig innsats» går igjen i myndighetenes krav til kommunene for å hindre at barn og unge
vokser opp i hjem eller i sammenhenger der deres liv og helse står på spill. Ved siden av
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barnehagene og helsestasjon, er det barnevernet som i så måte står nærmest til å
virkeliggjøre denne innsatsen både gjennom tillitsbasert støtte og veiledning til det enkelte
barn og deres foreldre, eller i de alvorligste tilfellene, gjennom omplasseringer.
Antall omsorgs- og hjelpetiltak på Hvaler var i 2009 totalt 31, mens tallet i 2012 hadde økt til
54. I tillegg må det understrekes at sakenes kompleksitet har økt i perioden.
For å fange opp de utsatte barna og ungdommene, er tjenesteområdene helt avhengig av et
tillitsfullt samarbeidsforhold. Pr i dag er antallet bekymringsmeldinger fra andre
virksomhetsområder i kommunen til barnevernet svært lavt (1 i 2012, ingen i 2013). Det er i
så måte viktig at dette forholdet gjennomgås for å bygge rutiner og en kultur for å melde inn
saker det knytter seg bekymringer til.

7. Hvaler som ”Trygt lokalsamfunn”

Safe Community eller Trygge Lokalsamfunn er en kvalitetsstandard utviklet av FNs
helseorganisasjon (WHO) for lokal organisering, gjennomføring, dokumentasjon og
kunnskapsformidling innen forebyggende arbeid med vekt på ulykker, kriminalitet og
selvpåført skade. Det internasjonale sekretariatet for Safe Community er lagt til Karolinska
Instituttet i Sverige, mens det nasjonale sekretariatet er lagt til Skadeforebyggende Forum i
Oslo - Skadeforebyggende forum.
Kommuner og regioner som oppfyller 6 kriterier for trygge lokalsamfunn kan søke Verdens
Helseorganisasjon v/sekretariatet i Stockholm om status som et Trygt Lokalsamfunn.
Følgende seks kriterier gjelder for godkjenning:
1. Infrastruktur basert på fellesskap og samarbeid, styrt av en tverrsektoriell gruppe
med ansvar for å fremme trygghet i egne lokalsamfunn
2. Langsiktige, bærekraftige programmer som omhandler begge kjønn, alle aldre,
miljøer og situasjoner
3. Programmer som er rettet inn mot høyrisikogrupper- og miljøer og programmer som
fremmer trygghet til utsatte grupper
4. Programmer som dokumenterer hyppigheten og årsakene til skader
5. Evalueringstiltak for å vurdere egne programmer, prosesser og effektene av
forandringer
6. Kontinuerlig deltakelse i nasjonalt og internasjonalt nettverk av Trygge lokalsamfunn

I Østfold er kommunene Fredrikstad, Rakkestad og Spydeberg medlemmer av nettverket.
Selv om det er slått fast i helseprofil for Østfold at godt over 90 % av de som har svart
opplever Hvaler som et trygt lokalsamfunn, er det ingen grunn til å tro at vi som samfunn
ikke kan forebygge skader og ulykker på en mer bevisst måte som del av folkehelsearbeidet
i Hvaler, er det derfor nå inngått en samarbeidsavtale som knytter Hvaler kommune til
nettverket «skadeforebyggende forum».
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Del III - Mål og veivalg i arbeidet med folkehelsen:
Gjennom en egen Lov om folkehelse og Plan og bygningslovens understrekning av «helse»
i plan», skal vi se spor av folkehelsearbeidet i alt fra kommuneplan, via reguleringsplaner til
planer for den enkelte virksomhet.
Kommuneplanens samfunnsdel slår fast at det forebyggende og helsefremmende arbeidet
skal innarbeides som sektorovergripende satsningsområde både i forhold til
fylkeskommunen (Østfoldhelsa), i samarbeid mellom nabokommuner samt mellom
virksomheter.
Med utgangspunkt i dette brede perspektivet i kommuneplanen, prioriteres følgende fem
overordnede mål for folkehelsearbeidet i perioden 2014 – 2017:
 Arbeide for et “Inkluderende Hvaler” hvor alle, uansett alder, kjønn og sosial
bakgrunn får like muligheter for å ivareta og bedre sin helse. Dette som grunnlag for
å bygge ned sosiale ulikheter i helse.
 Legge til rette for “Aktive Hvaler” gjennom helhetlige oppvekstmiljøer der
tilgjengelighet og muligheter for kontakt og aktivitet legges til grunn. Kommunale
bygg og anlegg skal bygges etter krav om universal utforming.
 Gjennom ”Levende Hvaler” legge til rette for aktive, bærekraftige og levende
lokalsamfunn der helse, miljø og kultur ses i sammenheng med Nasjonalparken Ytre
Hvaler og gode opplevelser lokalt.
 Skape grunnlag for ”Trygge Hvaler” gjennom tiltak som reduserer faren for skader,
ulykker og kriminalitet.
 I tråd med Folkehelseloven legge til rette for “Samarbeidende Hvaler” med et
tettere og mer strukturert samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor.
Samarbeidet skal nedfelles i en egen plattform.
I pkt 10. under utdypes de veivalg som gjennomføres for å utvikle arbeidet med folkehelse
som et forebyggende og sektorovergripende arbeid.
8.

Folkehelsearbeidet som et sektorovergripende arbeid
Mål: Arbeid for god helse og bedre levekår skal være en gjennomgående
føring i arbeidet med kommuneplanen som grunnlag for annet planverk.
Målsettingen om et helsefremmende arbeid skal gi grunnlag for et
inkluderende arbeidsliv, kreativitet, innovasjon og et hevet utdanningsnivå i
befolkningen.
Veivalg:
1. Folkehelsekoordinator deltar i styringsgruppa for kommunens arbeid med
rullering av kommuneplanen.
2. Folkehelsekoordinator deltar i det regionale nettverk for arbeidet med
folkehelse, herunder «Trygge Lokalsamfunn» og i koordineringsmøtene
med Fredrikstad kommune om miljørettet helsevern
3. Folkehelsekoordinator deltar både i team samfunns- og næringsutvikling
og i koordinerende team. Denne brede deltagelsen understreker
folkehelsearbeidets tverrfaglige og gjennomgripende grunnlag.
4. Team koordinerende enhet fungerer som styringsgruppe for
folkehelsearbeidet i Hvaler kommune og sikrer grunnlaget for tverrfaglig
og tverretatlig samarbeid. Planavdelingen i kommunen knyttes an til dette
arbeidet.
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5. Arbeidet med folkehelse skal vektlegges i virksomhetenes planverk og
rapporteringssystemer og inngå som et viktig forhold i arbeidet med å
bygge kompetanse i Hvaler kommune.
6. På bakgrunn av at deltagelse i arbeidslivet ser ut til å ha en gunstig effekt
på den enkeltes helse og velvære, ønsker Hvaler kommune å legge til
rette for at seniorer kan opprettholde et arbeidsforhold så langt dette er
mulig. Hvaler kommune vil legge dette til grunn både i sin seniorpolitikk
og i føringer overfor lokalt næringsliv.
7. I tråd med forskriftene i Folkehelseloven skal kommunestyret hvert 4. år
få seg forelagt en oversikt over helsetilstand og mulige risikofaktorer i
kommunen.
8. Folkehelsekoordinator i samarbeid med kommunearkivaren, skal opprette
et eget system for dokumentasjon og oppbevaring av helsestatistikk og
annen informasjon om folkehelsen.
9. Fremtidig rullering av folkehelseplan og idretts- og friluftsplan vurderes
samordnet i et felles planverk
For å virkeliggjøre de overordnede føringene i folkehelsearbeidet defineres
områdespesifikke mål og veivalg i pkt 10.1 – 10.6
8.1 Arbeidet med trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsarbeid betyr både arbeid med holdninger og fysiske tiltak som her i Rødskrysset

Mål: Hvaler kommune har som målsetting å arbeide for 0 skadde og drepte i
trafikken. For å nå denne målsettingen er det nødvendig både å drive
holdningsskapende arbeid, og gjennomføre fysiske sikringstiltak. Arbeid i
forhold til barn og unge skal prioriteres bl.a. gjennom å legge til rette for at
flere skal kunne gå og sykle til skolen.
Det er en målsetting å redusere bilbruken i kommunen.
Veivalg:
1. Etablering av gang- og sykkelvei
langs fylkesveiene 108 og 472
2. Prosjekt «Barnetråkk» gjennomføres i
løpet av 2014 i tråd med
prosjektsøknad til Østfoldhelsa
3. Trafikksikkerhetsplanen rulleres i
planperioden.
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8.2

Sikkerhet til sjøs
Mål: Hvaler kommune har som målsetting å arbeide for 0 skadde og
druknede.
Veivalg
1. Gjennom opplæring i skoler, barnehager
og bofellesskap vektlegge
viktigheten av svømmedyktighet
2. Nødvendig redningsutstyr skal plasseres
ut i sentral områder der folk ferdes for
bading
3. Samarbeide med frivillige organisasjoner,
herunder Hvaler Hytteforening og Hvaler
Fiskerforening for å sette fokus på
sikkerhet til sjøs

8.3

Forebygging av fallulykker blant eldre
Mål: Innarbeide fokus på reduksjon i fallskader blant eldre i
virksomhetsplaner for områdene «Teknisk» og «Helse- og omsorg».
Veivalg:
1. Innhenting av kunnskap om områder der
fallskader/hoftebrudd er registrert.
2. Involvere frivillige organisasjoner bla i
besøkstjeneste med sikkerhetssjekk av bolig,
vedlikeholdsarbeid med strøing og trimgrupper
3. Øke kunnskapen i relevante tjenesteområder på
hvor og hvordan fall skjer
4. Stimulere til fysisk aktivitet blant eldre for å
styrke muskulaturen/balanseevnen.
5. Sikre at arealplanens bestemmelser om
universell utforming av bygg og uterom følges opp

«Vaktmestertjenesten» har en viktig rolle i arbeidet med å hindre fallskader
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8.4

Innsats mot barn og unge
Mål: Gjennom flersidige tiltak sikre at barn og unge i Hvaler-samfunnet
opplever muligheter for aktivitet, trygghet og identitet med samfunnet de lever
i. Spesielt er det viktig å fange opp barn med rusavhengige og psykisk syke
foreldre.

Innsats rettet mot barn og unge har høy prioritet i folkehelsearbeidet

Veivalg:
1 Barn og unge på Hvaler skal stimuleres til et utdanningsløp for å motvirke
frafall i den videregående skolen
2 Bevisstgjøre barn og unge på viktigheten av lek og aktivitet som motvekt
til passivitet og stillesitting.
3 Bl.a. gjennom nytilsatt kommunepsykolog å følge opp unge mennesker
som har, eller som står i fare for å falle ut av arbeidsmarkedet.
4 Følge opp foreldre som trenger hjelp til å mestre foreldrerollen
5 Arbeide for å sette søkelyset på, og dermed hindre, vold i nære relasjoner
6 Utvikle kunnskap og rutiner for raskere innmelding av saker til
barnevernet der det er knyttet bekymring til barn og unges situasjon
7 Bidra til at det skapes arenaer for sosialt samvær og aktivitet for barn og
unge under «Tiltak for funksjonshemmede».
8.5 Forebyggende arbeid med vekt på tilgjengelighet og aktivitet
Mål: I samarbeid med Oslofjordens friluftsråd å legge til rette for økt bruk av
friområdene. Fokus skal spesielt legges på tilgjengeliggjøring av ferdselsveier
og områder for personer med begrenset bevegelighet

Kulturorganisasjoner og kulturhistoriske arenaer som Kystlekeplassen, er viktig i arbeidet med å skap identitet
og trygghet i lokalsamfunnet
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Veivalg:
1. Ved utvikling av nye boenheter for eldre og andre med begrenset
bevegelighet, skal det i omgivelsene legges til rette for et aktivt liv. Et
viktig grunnlag for arbeidet er å finne i arealdelns bestemmelser om
universell utforming.
2. Velforeninger etc. skal stimuleres til å etablere ramper og adkomstveier
som letter tilgangen til badeplasser og andre rekreasjonsområder.
3. I tråd med vedtatt plan for idretts- og friluftsliv skal arbeidet med Kyststien
videreføres.
4. Utnytte mulighetene som tilbudet ”Aktiv på dagtid” gir personer som har
redusert evne til aktivitet og bevegelse.
5. I samarbeid med kommunelegen vurdere tiltak av typen «Grønn resept»
for styrket aktivitet hos personer med behov for sosial kontakt og
bevegelse.
6. Kulespillet Bowls introduseres i Hvaler som en aktivitetsform for personer
som av ulike årsaker er inaktive.
8.6

Frivillighet som ressurs. Utvikling av samarbeidet med lag og
foreninger
Mål: Hvaler kommune skal bidra til økt engasjementet og utvikling av frivillige
lag og foreninger samt styrke samhandlingen mellom frivilligheten og
kommunen.
Veivalg:
1 Det utvikles en plattform for samarbeid mellom Hvaler kommune og
frivillige organisasjoner for å styrke grunnlaget for folkehelsearbeidet
2 Det avsettes en tidsressurs for koordinering av samarbeidet med frivillige
lag og foreninger
3 Det skal etableres partnerskap mellom kommunen og frivillige
organisasjoner der det er aktuelt. Partnerskapet skal sikre dialog og
samarbeid mellom partene.
4 Det skal avholdes minst ett kontaktmøte i året mellom Hvaler kommune
og de frivillige organisasjonene.
5 Muligheter for igjen å åpne en frivillighetssentral skal vurderes i
planperioden
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Frivilligheten en viktig ”kapital” i arbeidet med å skape ”Det gode og trygge Hvaler”.

Trivsel, aktivitet, deltagelse og identitet – grunnlaget for folkehelsearbeidet i
Hvaler kommune
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