Nyhetsbrev - folkehelsearbeid 3/2016
Dette brevet går til landets fylkesmannsembeter, fylkeskommuner og kommuner, og inneholder
informasjon fra Helsedirektoratet av relevans for lokalt og regionalt folkehelsearbeid. Brevet
inneholder ingen bestillinger eller oppdrag. Kategorier og temaer i nyhetsbrevene varierer.

Foreslå kandidater til Karl Evang-prisen 2016
Vet du om en person eller en organisasjon som fortjener Karl Evangprisen i år? Frist for å sende inn forslag er 29. august 2016.
Målet med prisen er å stimulere interessen og arbeidet for
folkehelse, barnevern og sosiale forhold. Karl Evang-prisen er på kr.
75 000, og skal gå til en person eller organisasjon som har gjort en
særlig innsats for å fremme
•
folkehelse og sosiale forhold som er viktig for denne
•
rettssikkerhet og trygghet i barnevernet, helse- og/eller
sosialtjenesten
•
opplysingsarbeid og medvirkning i samfunnsdebatten om
viktige barnevern-, helse- eller sosialpolitiske spørsmål
Skriftlig nominasjon med begrunnelse kan sendes til:
solvi.saele@helsedir.no.

Tegning av Finn Graff

Gode liv i Norge – Utredning om måling av befolkningens livskvalitet
Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utredet hva som skal til for å
sikre god informasjon om befolkningens livskvalitet. Utredningen er gjort i samarbeid med Statistisk
sentralbyrå, Folkehelseinstituttet og Velferdsforskningsinstituttet NOVA/HIOA og gir anbefalinger om
hvordan livskvalitet kan måles, hvilke typer data det er behov for og hva slags praktiske grep som kan
tas for å sikre bedre datatilfang, analyse og formidling i framtiden. Arbeidet er i tråd med utvikling og
forskning både nasjonalt og internasjonalt.
Rapporten legger grunnlaget for ulike aktiviteter som kan bidra til at vi i Norge får mer kunnskap om
befolkningens livskvalitet og hva som påvirker hvordan folk har det.
Seminaret som ble holdt i forbindelse med overlevering av rapporten til helseminister Bent Høie ble
strømmet og ligger nå tilgjengelig i opptak på Helsedirektoratets nettsider. Her finnes også
rapporten.
Kontaktperson: Åste Herheim, Helsedirektoratet, avd. levekår og helse.
E-post: aste.herheim@helsedir.no.
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Ny nettside om livskvalitet og psykisk helse på Helsedirektoratet.no
I folkehelsemeldingen Meld. St. 34 (2012–2013) God helse – felles ansvar fikk Helsedirektoratet blant
annet i oppdrag å utrede grunnlaget for hvordan sosial støtte, deltakelse og psykisk helse bedre kan
ivaretas i folkehelsearbeidet. Som ledd i dette har Helsedirektoratet opprettet en publikasjonsserie
der ulike temaer innenfor psykisk helse i folkehelsearbeidet presenteres. Alle publikasjonene i denne
serien vil finnes på en ny, egen side som nå er opprettet på Helsedirektoratet.no – Livskvalitet og
psykisk helse – sammen med mye annen nyttig informasjon om arbeidet med å integrere psykisk
helse i folkehelsearbeidet.
Besøk siden: Livskvalitet og psykisk helse på Helsedirektoratet.no

To nye veiledere i tilsyn med miljørettet helsevern
IS-2288: «Veileder for kommunens tilsyn med miljørettet helsevern».
Veilederen er utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet for å styrke kommunenes
kompetanse i tilsynsarbeidet med virksomheter og eiendommer iht kap 3 om miljørettet helsevern i
folkehelseloven. Kommunene har selv uttrykt behov for et oppdatert hjelpemiddel i tilsynsarbeidet,
og det er også gjennom flere kartlegginger av godkjenningsstatus og kommunenes tilsynspraksis med
skoler og barnehager avdekket mangler på dette området.
Kontaktpersoner: Morten Frantze, morten.frantze@helsedir.no og Finn Martinsen,
finn.martinsen@helsedir.no, Helsedirektoratet, avd. miljø og helse.
IS-2409: «Veileder i tilsyn med radon i skoler, barnehager og utleieboliger»
Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Statens strålevern som et delprosjekt i oppfølgingen av
regjeringens strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge. Veilederen er ment som en
utdyping av Helsedirektoratets rundskriv IS-8/2013 med anbefalinger om myndighetenes
tilsynspraksis innen radonforvaltning i kommunene. Det forventes at veilederen skal bidra til mest
mulig like rutiner og praksis, samt at radon gis nødvendig oppmerksomhet som en mulig
folkehelseutfordring i det lokale folkehelsearbeidet.
Kontaktperson i Strålevernet: Bård Olsen, bard.olsen@nrpa.no og i avdeling miljø og helse: Finn
Martinsen, finn.martinsen@helsedir.no
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Anbefalingene om styrketrening – STYRK! Ny app om hvordan trene
Helsedirektoratet lanserte i 2014 nye anbefalinger om fysisk aktivitet. Anbefalingene sier blant annet
at vokse bør utføre muskelstyrkene aktiviteter minst to ganger i uken. Diabetesforbundet har fått
tilskudd for å utvikle en app om styrketrening som viser hvordan treningen kan utføres på en enkel
måte. Appen viser blant annet tredimensjonale animasjoner om hvilke muskelgrupper som trenes
ved de ulike øvelsene. Appen er gratis. Les mer her http://diabetes.no/om-diabetes/fysiskaktivitet/styrk/
Kontaktperson: Olov Belander, Helsedirektoratet, avd. miljø og helse. E-post: olb@helsedir.no

Nye tekster om oversiktsarbeidet på helsedirektoratet.no
Det er lagt ut noen nye, korte tekster om arbeidet med oversikt over folkehelsen på
Helsedirektoratets nettsider. Tekstene er et supplement til veilederen fra 2013, dette gjelder særlig
teksten om fremgangsmåte i oversiktsarbeidet. Her omtales teori og modeller for det som kan
utgjøre et faglig grunnlag i arbeidet med oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer på
helse. Tekstene ble utformet i forbindelse med at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i vår har
gjennomført dagsseminar om oversiktsarbeidet for kommuner i 6 fylker.
Kontaktperson: Ellen Paulssen, Helsedirektoratet, avd. levekår og helse. E-post: epa@helsedir.no

Rapport om skader i barnehage og skole – mange småskader
Fra og med 1. januar 2015 og ett år fremover ble alle pasienter
under 19 år som henvendte seg til Oslo skadelegevakt etter
skade i barnehage eller skole, bedt om å fylle ut et
registreringsskjema. Skjemaet ble utarbeidet i samarbeid med
Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Funnene fra
registreringen er analysert i rapporten Barnehage- og
skoleskader i Oslo i 2015, som er sammenstilt av Oslo
skadelegevakt. Rapporten forteller i detalj om skadested, tidspunkt og -alvor og om kjønn, alder, andre omstendigheter
og hvorvidt skaden skjedde under tilsyn av voksne eller ikke. I
2015 ble 5725 barn og ungdom behandlet ved Oslo
skadelegevakt etter å ha pådratt seg skade i barnehage- eller
skolesammenheng. Det store flertallet av skader ble definert
som liten skade. 318 av skadene skjedde på vei til eller fra
barnehage eller skole. 51 voldsskader er registrert i skolen. Det
er første gang en så grundig oversikt legges frem, og
Helsedirektoratet håper rapporten kan være et nyttig grunnlag
for å få oversikt, samt å tenke tiltak og forebygging, både for
veg-, miljø-, utdannings- og helsesektoren.
Kontaktperson: Tone Figenschou Sandvik, Helsedirektoratet, avd. miljø og helse. E-post:
tone.figenschou.sandvik@helsedir.no
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Den store sluttedagen 24. oktober 2016
I år arrangeres Den store sluttedagen mandag 24. oktober. Målsetningen med dagen er å motivere til
snus- og røykeslutt også utenom nyttårsaften og sette en felles sluttedato som flere kan gå sammen
om. Det er motiverende å slutte sammen med andre! Helsedirektoratet håper at minst like mange
kommuner, frisklivssentraler, helsestasjoner for ungdom, tannklinikker og andre vil være med å
markere Den store sluttedagen i år som i fjor.
Spørsmål om Den store sluttedagen kan rettes til Kristin Kjos Solbakken,
kristin.kjos.solbakken@helsedir.no
Lenke til omtale og materiell Den store sluttedagen: https://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakkroyk-og-snus/kampanjer-og-informasjonsmateriell-om-royk-og-snus

Røyketelefonen har endret navn til Slutta
Røyketelefonen fylte 20 år på Verdens tobakksfrie dag den 31. mai. Dagen ble markert med at
tjenesten ble innlemmet i Slutta. Telefonnummeret er det samme (800 400 85), åpningstiden er
kl. 10-16 og det gis fortsatt tilbud om telefonoppfølging. På slutta.no er det i tillegg mulig å få
veiledning via chat. Helsepersonell kan henvise pasienter som trenger støtte og veiledning til Slutta.
Les mer om dette på Helsedirektoratets nettsider.
I juli er telefontjenesten stengt, men chatten er betjent hverdager kl. 10-16. Det går også an å få tips
og råd fra andre, eller sende inn spørsmål på facebooksiden Slutta - din røykeslutt.
Kontaktperson: Bjørn Andreas Bang, Helsedirektoratet, E-post: Bjorn.Andreas.Bang@helsedir.no

Små grep og Dine30
De siste årene har vi bygd opp Små grep og Dine30 for å kommunisere sunt kosthold og mer
hverdagsaktivitet. I år forsøker vi å flette disse sammen, samtidig som vi prøver å være litt friskere og
spissere i uttrykket. Fellesbudskapet er enkelt: Små grep er alt som skal til for å ta vare på helsa – du
trenger IKKE ekstreme dietter eller ekstreme treningsregimer. Kommunikasjonstiltak får større
gjennomslag om de gjennom lokal tilpasning blir mer konkrete og relevante. Gode, lokale
«avleggere» av Dine30 og Små grep står derfor høy oppe på ønskelista vår.
Kontakt oss på dine30@helsedirektoratet.no eller anita.thorolvsen.munch@helsedir.no hvis dere har
lyst til å starte en lokal kampanje.
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Ny kampanje om salt
Helsedirektoratet lanserte denne uken en ny kampanje med fokus på saltreduksjon. Kampanjen er en
del av Helsemyndighetenes kommunikasjonssatsing på kosthold, Små grep, stor forskjell. Hovedfokus
i kampanjen er helsekonsekvenser ved høyt saltinntak, og fokus på høyt blodtrykk og hjerte- og
karsykdom.
Målet er å øke kunnskapen i befolkningen om helsekonsekvenser og saltkilder og hvilke grep
folk selv kan gjøre for å redusere eget saltinntak.
Nyttig informasjon om salt finner dere her: www.helsenorge.no/salt .
Følg oss på Facebook www.facebook.com/smaagrep
Kampanjen er til stede i en rekke medier som: FB, nett, utendørs og informasjonsskjermer på
legekontor mm.
Ta kontakt dersom dere har spørsmål, eller ønsker å dele materiell på egne flater, skjermer mm, ta
kontakt med: Anita Thorolvsen Munch, Helsedirektoratet, avd. befolkningsrettet folkehelsearbeid.
E-post: anthm@helsedir.no.
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Ny brosjyre om levevaner før og i svangerskapet
Brosjyren «Gode levevaner før og i svangerskapet» (IS-2455) er
utarbeidet for gravide og kvinner som planlegger å bli det. Den
kan gjerne brukes som et verktøy av jordmødre og leger.
Brosjyren baserer seg på Helsedirektoratets anbefalinger, og gir
kortfattet og enkel informasjon om ulike levevaner som tobakk,
alkohol, kosthold, fysisk aktivitet og medisiner. I tillegg omtaler
den følelsesmessige forandringer i graviditeten, samliv, søvn og
vold. Den viser også til nettsider som har kvalitetssikret
informasjon for gravide.
Brosjyren kan bestilles her
Kontaktperson: Eli Margrete Fjelde, Helsedirektoratet, avd.
forebygging i helsetjenesten. E-post:
eli.margrete.fjelde@helsedir.no.

Mener kommunene ikke bryr seg om innbyggernes helse
TNS Gallup sitt Helsepolitiske barometer viser at mindre enn halvparten av oss har tillit til at
kommunen vi bor i bryr seg om livskvaliteten og helsetilstanden til
innbyggerne sine. Samtidig viser barometeret at god helse er den klart
viktigste enkeltfaktoren for å sikre god livskvalitet når en blir eldre. I
tillegg til at mindre enn halvparten av de spurte mener kommunene
deres bryr seg, svarer en av fem at de ikke vet om kommunen deres er
opptatt av innbyggerens helse. Her er det utfordringer som
kommunene må ta tak i, mener Wenche Frogn Sellæg, rådsleder i
Statens seniorråd. Les mer: http://seniorporten.no/menerkommunene-ikke-bryr-seg-om-innbyggernes-helse/
Kontaktperson: Sekretariatsleder Eilin Ekeland, eilin.ekeland@helsedir.no.
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KONFERANSER OG SEMINARER
Den 12. nordiske Folkehelsekonferansen, Aalborg 22.-25. august 2017 sett av tiden og ta del!
Folkesundhed i velfærdssamfund under forandring – hvordan skaber vi bæredygtige løsninger?
Konferansen byr på et spennende program med eksperter innenfor områdene sosial ulikhet i helse,
sosial kapital, sosial bærekraft og social marketing. De skal sette fokus på de utfordringer og
muligheter, som er på folkehelseområdet, innenfor rammene av de nordiske velferdsmodeller. Det
legges opp til en rekke paralleller, så her blir det store muligheter til faglig påfyll, erfaringsdeling og
diskusjon. Norske kommuner har mange erfaringer som de andre Nordiske land ønsker å høre om og
de andre landene har masse å dele med dere. Nøl ikke med å sende inn abtracts til konferansen!
Fristen er 31. oktober.
Aalborg er en flott by som gleder seg til å ta imot folkehelsekonferansen med de beste fasiliteter og
med ambisjon om å vise Aalborg til Norden. Se mer om konferansen her:
www.nordiskfolkesundhedskonference.dk
Kontaktperson: Hildegunn Brattvåg, Helsedirektoratet, avd. levekår og helse. E-post:
hildegunn.brattvag@helsedir.no.

Seminar om tiltak for økt fysisk aktivitet – 28. september
Nasjonalt råd for fysisk aktivitet inviterer 28. september til seminar om tiltak for økt fysisk aktivitet i
Norge. Fagrådet vil på seminaret overrekke sine anbefalinger til Helsedirektoratet og presentere
arbeidet. I tillegg til foredrag fra medlemmer av fagrådet vil det være noen andre innledere som
presenterer erfaringer fra sentrale områder for å øke aktivitetsnivået i befolkingen.
Mer informasjon om seminaret og påmelding finnes her:
https://helsedirektoratet.no/konferanser/tiltak-for-okt-fysisk-aktivitet-i-norge-seminar-vednasjonalt-rad-for-fysisk-aktivitet
Kontakt: Nasjonalt råd for fysisk aktivitet, e-post: nasjonaltradfysiskaktivitet@helsedir.no
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God sommer!
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Nyttige lenker - folkehelsearbeid


Helsedirektoratet
Folkehelse og forebygging: https://helsedirektoratet.no/folkehelse
Folkehelsearbeid i kommunen: https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-ikommunen
Veivisere i lokale folkehelsetiltak: https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-ikommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak



Folkehelseinstituttet
Folkehelseprofiler og kommunehelse statistikkbank:
http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler
http://khs.fhi.no/webview/
Diverse - lokalt folkehelsearbeid:
http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler/folkehelsearbeid-i-kommunen



Helse- og omsorgsdepartementet
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/folkehelse.html?id=10877



Helsebiblioteket – samfunnsmedisin og folkehelsearbeid
http://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/metoder-i-folkehelsearbeidet



Kommunetorget: http://kommunetorget.no/



Sunne kommuner
http://sunnekommuner.no/



Skadeforebyggende forum: http://skafor.org/



Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid: http://nemfo.no/
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