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Innledning
.
Kommunalt folkehelsearbeid
Mange faktorer i menneskers liv, sosiale og fysiske omgivelser, og samfunnets utforming er
med på å avgjøre hvordan helsen utvikler seg. Kommunen kan påvirke innbyggernes helse
gjennom de ulike tjenestefunksjonene den tilbyr. Eksempler på slike tjenester er barnehager,
skoler, utdanning, arbeid, boligforhold, kulturtilbud og helsetjenester. Kommunens
prioriteringer innen helsefremmende stedsutvikling som; tilrettelegging av gang- og
sykkelveier, lekeplasser, turstier, møteplasser, og grønt- og friluftsområder spiller en sentral
rolle for innbyggernes helsetilstand.
Modellen på neste side illustrerer hvordan ulike lag av påvirkningsfaktorer påvirker
folkehelsen og den sosiale fordelingen av denne. Folkehelse er et samfunnsansvar, og
innbyggernes helse påvirkes ikke kun av individuelle valg og genetiske forutsetninger, men
en rekke samfunnsmessige forhold som først og fremst ligger utenfor helsesektoren. Dette
krever et tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid.

Kilde: Dahlgren, G., Whitehead, M. (1991). Policies and strategies to promote social equity in health.

Folkehelsebegrepet- er det et klart skille mellom folkehelse og forebyggende og
helsefremmende arbeid?
Arbeidet for å sikre befolkningen en god helse, og en rettferdig fordeling av den, foregår på
mange plan, og med mange perspektiver. Det er mange ord og begreper på folkehelsefeltet
som delvis overlapper hverandre; Folkehelsearbeid, helsefremming
forebygging(primær/sekundær/tertiær, universell/selektiv/indikativ). Folkehelsearbeidet er
komplekst og mangfoldig. Det samme gjelder folkehelsetermologien.
Definisjonen av folkehelse og har vært i en kontinuerlig endring de siste årene. Det har derfor
oppstått usikkerhet rundt folkehelsetermologien og avgrensninger i folkehelsearbeidet.
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I 2010 forsøkte helsedirektoratet å trekke et klart skille mellom folkehelsearbeid og
helsetjenestene i IS-1846 (Folkehelsearbeidet - veien til god folkehelse for alle, 2010):
“Folkehelsearbeid omfatter ikke kurative tjenester i form av klinisk diagnostikk, behandling,
pleie og omsorg. Det omfatter heller ikke habilitering/rehabilitering”.
Med folkehelseloven (2011) gikk man vekk fra dette, ved å si at «folkehelsearbeid
er 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». Ut fra denne forståelsen har også helsetjenestene en
rolle i det å sikre en bedre folkehelse, som del av samfunnets samlede innsats. I Meld. St. 19
(2014-2015) Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter, presenterte regjeringen
strategier for å styrke folkehelsearbeidet og legge til rette for sunne helsevalg. Regjeringen
ville med den utvikle en folkehelsepolitikk som skaper muligheter for hver enkelt av oss til å
ta ansvar for egen helse. Psykisk helse skulle integreres som en likeverdig del av
folkehelsearbeidet, arbeidet med livsstilsendring skal få en ny og mer positiv vinkling og det
skal utvikles en moderne eldrepolitikk med vekt på aktivitet og deltakelse. Regjeringen ville
også styrke samarbeidet på tvers av sektorer for å skape et samfunn som fremmer helse og
trivsel. Hensynet til befolkningens helse skulle få større plass i steds-, nærmiljø- og
lokalsamfunnsutviklingen.
Folkehelsearbeid handler i utgangspunktet om universelle tiltak på befolkningsnivå, men det
er ingen tvil om at helsetjenestene også bidrar til bedre folkehelse, levekår og trivsel. Men
det er viktig å forstå sammenhengen mellom helsetjenestene og folkehelsearbeidet, samt
grensegangen mellom individ og populasjon.
Utsagnet «et folkehelseproblem» brukes ofte. Myndighetene har ikke gitt noen tydelige
retningslinjer/kriterier for hva et folkehelseproblem er. Definisjonen på folkehelse er
«befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning». Et
folkehelseproblem vil jo da være et problem med befolkningens helsetilstand og/eller et
problem med hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. For å kunne jobbe systematisk
med reelle folkehelseutfordringer i kommunen er det en fordel om vi snakker samme språk
og har en felles forståelse på hva folkehelse er og hva som er et folkehelseproblem.
Forskrift om oversikt over folkehelsen sier at oversiktsarbeidet i kommunen skal gi en faglig
vurdering av årsaksforhold og konsekvenser, og identifisere folkehelseutfordringer og
ressurser. Oversikten skal gi det faglige grunnlaget for politiske beslutninger og prioriteringer.
Med faglighet menes både krav til nødvendig kompetanse til å vurdere årsaker og
konsekvenser, og at vurderingene er uavhengige med hensyn til for eksempel politikk og
økonomi. For å kunne identifisere de største folkehelseproblemene i kommunen er det viktig
at vi jobber med å skape en felles forståelse av hva folkehelsearbeid er og skape en felles
forståelse av terminologien på folkehelseområde. Dette er også viktig for å lykkes med
tverrsektorielt og tverrfaglig folkehelsearbeid. Selv om myndighetene ikke har kommet med
kriterier for hva som kan kalles et folkehelseproblem opererer enkelte med disse kriteriene:






Omfang: En viss andel av den aktuelle befolkningen må være rammet
Alvorlighetsgrad: Det må være en viss alvorlighetsgrad knyttet til problemet
Tidsperspektiv: Det må foregå over en viss tid
Krever ekstraordinære tiltak: Problemet må være stort nok til at det krever
ekstraordinær innsats å få bukt med det
Sammensatt: Problemet krever samordnet innsats over tid, på tvers av sektorer
og profesjoner
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Folkehelseloven § 4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeid
Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige
forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til
utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som
kan ha negativ innvirkning på helsen.
Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler
kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og
tjenesteyting.
Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre
myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser,
samarbeid og deltagelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med
frivillig sektor
Bred folkehelseplanlegging er i kommuneplanens samfunnsdel definert som en av fire
grunnleggende føringer.
De 5 viktigste innsatsområdene for å lykkes med folkehelsearbeidet i Tønsberg kommune
1.
2.
3.
4.
5.

Psykisk helse
integrering og inkludering
barnefattigdom
boligbygging og bosetting
stedsutvikling

Innsatsområdene presentert ovenfor er etter rådmannens vurdering de viktigste
innsatsområdene for å lykkes med folkehelsearbeidet i Tønsberg kommune. Områdene er
utarbeidet på bakgrunn av analysearbeidet om innbyggernes helsetilstand i Tønsberg
kommune. (Oversiktsdokument folkehelse 2016 – kunnskapsgrunnlag til kommuneplan,
https://www.tonsberg.kommune.no/_f/p4/i435877a4-74dc-4427-8a17dc85ddb6ce57/oversiktsdokument-folkehelse2016.pdf)
Alle områdene er sett som viktige innsatsområder for å utjevne sosial ulikhet i helse. For å
lykkes i dette arbeidet kreves en tverrsektoriell innsats på flere områder. Å redusere ulikheter
i grunnleggende sosiale forhold som inntekt, oppvekst, utdanning, bolig og arbeid gir
potensielt stor gevinst fordi det kan virke positivt på hele årsakskjeden. Videre kan man rette
innsatsen mot ulikheter i levevaner, sosial støtte og andre fysiske og sosiale miljøfaktorer
som mer direkte påvirker helsen. Tilslutt kan helsetjenester demme opp for ulikheter som
tidligere er skapt i årsakskjeden, som dermed kan bidra til en likeverdig helse.
Innsatsområdene presentert ovenfor vil i stor grad ha gjensidig påvirkning på
hverandre. For eksempel kan en persons psykisk helse påvirkes av sosialt utenforskap,
barnefattigdom, bolig og nærmiljøet hvor man lever og bor. Videre kan barnefattigdom være
en form for utenforskap, som igjen kan kobles til bolig, inkludering i arbeidslivet, nærmiljø og
psykisk helse. Det er derfor viktig å se innsatsområdene i sammenheng med hverandre, og
ikke som uavhengige enkeltfaktorer.
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Organisering
Dagens organisering av det overordnede folkehelsearbeidet i Tønsberg kommune er
forankret i Bystyresak 033/14, «omorganisering av området folkehelse».
Arbeid og saker som kommer inn under miljørettet helsevern, hovedsakelig kapittel 3 i
folkehelseloven, er politisk organisert under utvalg for helse og omsorg, og administrativt i
Virksomhet helsetjenester, og det interkommunale samarbeidet Miljørettet helsevern i
Vestfold.
Resterende del av overordnet folkehelsearbeidet er politisk delegert til Utvalg kultur idrett og
folkehelse, og administrativt under Virksomhet kultur idrett og folkehelse.
Som det fremkommer av loven og kommuneplan er ikke kommunens folkehelsearbeid
begrenset til overnevnte virksomheter og utvalg. Det er faktisk svært få saker i kommunen
som ikke har en folkehelsedimensjon. Det er derfor bl.a. lagt inn i standard mal for politiske
saker i Tønsberg kommune at folkehelsekonsekvenser skal utredes særskilt.
I vedtatt modell for nye Tønsberg er det politisk valgt å legge ansvaret for hele
folkehelsearbeidet i Utvalg for Kultur idrett og folkehelse. I ny politisk organisering er alle
deler av arbeidet som kommer inn under Folkehelseloven samlet i et utvalg, ikke i to slik det
er i Tønsberg nå. Administrativt er også alt samlet i et kommunalsjefområde – Samfunns- og
næringsutvikling.
Avgrensninger
Folkehelsearbeid kan sies å inngå i nesten alt en kommune foretar seg. Det gjør det
spennende men også til tider utfordrende å avgrense. I tråd med folkehelseloven plikter
kommunen bl.a. å fremme befolkningens helse, bidra til å forebygge psykisk og somatisk
sykdom, utjevne sosiale helseforskjeller mm. Dette jobbes det med alle dager i ulike
kommunale tilbud, uten at man kanskje har en oppmerksomhet på at det er folkehelsearbeid.
Tilgang på rent vann, vaksineringsprogram, muligheter for utdanning og arbeid, infrastruktur
for å kunne sosialiseres, mulighet for aktiv transport mm er alle viktige helsefremmende
faktorer og bidrar til å forebygge sykdom.
Miljørettet helsevern er en svært viktig del av folkehelsearbeidet. Denne rapport vil likevel
videre i hovedsak konsentrere seg om den delen av overordnet folkehelsearbeid som ikke
kommer direkte inn under miljørettet helsevern, kapitel 3 i folkehelseloven. Videre er det lagt
vekt på de tversektorielle tiltakene og nye satsninger. Eksempelvis kommunens mangeårige
arbeid under tidlig innsats i oppvekstområdet, som er et viktig folkehelsetiltak, er ikke videre
omtalt.
Prioriteringer etter den administrative omorganiseringen i 2014
Den administrative omorganiseringen av folkehelseområdet sammenfalt med kommunens
økonomiske utfordringer og inntreden i ROBEK. På den delen som administrativt ble flyttet til
Virksomhet kultur idrett og folkehelse var budsjettet basert på 1,5 – 2 årsverk. Dette var ikke
mulig å gjennomføre og man startet høsten 2014 med en folkehelserådgiver i halv stilling.
Denne ressurssituasjonen har ført til at man har måttet konsentrere seg om de konkrete
plikter innenfor loven og at mye av arbeidet har blitt kanalisert til prosjekter med ekstern
finansiering. Videre har man jobbet etter følgende modell, hvor arbeidet har vært prioritert
mot det primærforebyggende og helsefremmende (grønne) feltet:
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Et tiltak som opprinnelig var tiltenkt videreført gjennom Virksomhet kultur idrett og folkehelse
var kommunens tilbud om aktivitetsveiledning til alle eldre innbyggere i kommunen. Dette var
ikke mulig å videreføre i 2014 på grunn av ressurssituasjonen. Da det senere ble åpning for
økt ressursbruk til dette tiltaket har man vurdert annen organisering. Et så spesifikt tilbud og
som er koblet så tett mot mange andre tjenestetilbud under helse, er derfor nå plassert i
Virksomhet Mestring og forebyggende tjenester.

Folkehelseforum
Folkehelseforum skal se til at Tønsberg kommune sitt folkehelsearbeid fremmer
befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidrar til å forebygge
psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Folkehelseforumet skal være et
samarbeids- og et rådgivende organ for folkehelsekoordinator innen folkehelsearbeid, samt
se til at kommune har oversikt over styringskrav innen dette området. Med bakgrunn i statlige
føringer, kommuneplanmål og andre administrative krav skal forumet foreslå hvordan
kommunen kan løse oppgavene innen folkehelseområdet. Etablering av folkehelseprosjekt
internt eller i lag med eksterne aktører drøftes i forumet. Det samme gjelder søknader om
eksterne midler til aktuelle prosjekt. Folkehelseforumet er ikke en organisatorisk enhet eller
et organ med vedtaksmyndighet. Medlemmene i forumet skal representere sine respektive
avdelinger/virksomheter.
Forumet består av faste deltakere som alle har ansvar innen folkehelse og avholdes hver 2.
måned. På enkeltområder/enkeltsaker kan forumet trekke inn andre personer som har
oppgaver knytt til folkehelsearbeidet. Folkehelseforumet bidrar til informasjonsutveksling og
samordning slik at støtte- og linjeledere bedre kan utføre sine oppgaver knyttet til
folkehelsearbeidet.

Partnerskap for folkehelse
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Partnerskap for folkehelse ble gjennom St.meld. nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere
Norge (Folkehelsemeldingen) lansert som en sentral arbeidsform i det regionale og lokale
folkehelsearbeidet. Arbeidsformen ble fremhevet som effektiv og bærekraftig særlig fordi det
legges vekt på samordning av flere sektorers innsats.
Vestfold fylkeskommune og Tønsberg kommune har siden 2012 årlig inngått
partnerskapssamarbeid. Vestfold fylkeskommune har i henhold til folkehelseloven ansvar for
å være pådriver for å lede det regionale folkehelsepartnerskapet.
Regional plan for folkehelse i Vestfold har som formål å forebygge og å utjevne sosiale
helseforskjeller. Gjennom det faglige nettverket som er etablert i Vestfold har Tønsberg
kommune og
partnerskapsaktørene vært involvert i utarbeidelsen av kunnskapsgrunnlaget for regional pla
n for folkehelse. Partnerskapsavtalen er et verktøy for å operasjonalisere tiltakene i
handlingsprogrammet tilhørende regional plan for folkehelse.
Tønsberg kommune har forpliktet seg til å medvirke til regional plan for folkehelse i Vestfold
ved å rette innsatsen i folkehelsearbeidet innen de definerte innsatsområdene:






Fysisk miljø
o eksempler på tiltak i Tønsberg kommune: trygge lokalsamfunn, prosjekt
nærmiljø,
Psykososialt miljø
o eksempler på tiltak i Tønsberg kommune: integrerings og inkluderingstiltak
(Villa adler, familiehuset), bassenggruppe – overvekts problematikk
(helsestasjonen), Kroppen husker kurs, kurs i depresjonsmestring, aktiviteter
til barn med spesielle behov (Husøy avlastningssenter)
Levevaner:
o eksempler på tiltak i Tønsberg kommune: opplevelseskortet,
aktivitetskalenderen, søvnskole

Gjennomgang av de ulike
folkehelseprosjektene
Oversiktsdokument
I perioden høsten 2014 til juni 2015 var Tønsberg kommune med i et pilotprosjekt sammen
med Vestfold fylkeskommune. Tema for prosjektet var kommunal oversikt på
folkehelseområdet, etter krav Folkehelseloven. En slik oversikt skal utarbeides minst hvert 4.
år, og i tillegg skal kommunen ha en løpende oversikt. Dette for å fremme integrering av
folkehelse i alt kommunen gjør, samt få en tydeligere oversikt over hva som er de største
folkehelseutfordringene, og prioritere tiltak deretter. Oversiktsdokumentet har også en klar
kobling til plan- og bygningsloven.
Målet med oversiktsdokumentet var å få en mer lokal forståelse og tolkning fra fagpersoner
på hva statistikken viser og hvorfor det er slik. På sikt ønsker man også innhente kvalitativ
data på områder hvor kommunen har mangelfull informasjon og statistikk.
Oversiktsdokumentet ble publisert i april 2016 og ble lagt til grunn for rullering av
handlingsprogrammet 2016-2019, og kommunal planstrategi.
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Vi opplever at det tverrsektorielle arbeidet med oversiktsdokumentet har ført til økt bevissthet
og integrering av «god folkehelse skal legges til grunn for hvilke valg kommunen gjør» etter
samfunnsdelens mål. Vi mener at hvis fagpersonene selv gis ansvaret med å ha lokal
oversikt på sitt område vil dette øke bevisstheten på folkehelse og «folkehelse i alt vi gjør»
ytterligere.

Prosjekt nærmiljø
Prosjekt nærmiljø har til hensikt å fremme gode nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer
folkehelse. I utviklingsprosjektet deltar 8 fylkeskommuner, 7 høgskoler/ universitet og 40
kommuner, samt statlige etater. Tønsberg kommune har vært en del av prosjekt nærmiljø fra
2015 til 2018. Gjennom deltakelse og medvirkning fra lokalbefolkningen har
nærmiljøkvaliteter blitt identifisert og kartlagt. Dette har bidratt til bedre kvalitative
utfordringsoversikter på folkehelseområdet som kunnskapsgrunnlag for kommunale plan- og
beslutningsprosesser. Prosjektet har samtidig gitt bedre kunnskap om hva som bidrar til
livskvalitet og trivsel, og om hvordan folk har det i lokalsamfunnene.
Gjennom utviklingsarbeidet kartlegges og identifiseres nærmiljøkvaliteter gjennom deltakelse
og medvirkning fra lokalbefolkningen.
I Tønsberg kommune startet prosjektet i 2016 og skal gå ut 2018. Prosjektet blir sett i
sammenheng med Trygge lokalsamfunn, mulighetsstudie på Sem, Gatebruksplan og plan
utvikling av åpne byrom.
Det har vært en tredelt målsetning med prosjektet:
1. Kartlegge faktorer i nærmiljøet som har positiv eller negativ innvirkning på folkehelsen
gjennom metoden trygghetsvandring
2. Fremme innbyggermedvirkning
3. Implementere både resultater av kartlegging og utforming av metoden i kommunale
planer og planprosesser/andre medvirkningsprosesser
Velforeningene har gjennomført metoden trygghetsvandring som er utviklet av
Skadeforebyggende forum og er preget av medvirkningsprosesser.
Funn fra trygghetsvandringene kan hovedsakelig deles inn i to kategorier:
1. Trygghetsfaktorer: altså trafikksikkerhet, belysning osv.
2. Trivselsfaktorer: altså behov for flere benker, sosiale møteplasser osv.
Det har blitt etablert samarbeid med 3 velforeninger som representerer områdene: Sem,
Stangsåsen (på grensa til Åsgårdsstrand), Sentrum (Fra torget t.o.m. Gunnarsbøparken).
Trygghetsvandringer er gjennomført i alle de 3 områdene. Det ble gjort mange funn på disse
trygghetsvandringene. Flere av disse handler om belysning, trafikk og muligheter for sosiale
møteplasser og aktiviteter. Funnene ble presentert prosjektet for ungdomsrådet og etablert et
samarbeid med disse for at de skal delta i prosjektet. Ungdommene skal foreta egne
trygghetsvandringer i sentrum og komme med tilbakemeldinger på tiltakspunkter. Funnene er
også blitt presentert metoden for ledergruppa i trygge lokalsamfunn på Statens park.
Prosjektleder sitter i referansegruppa for Gatebruksplan. Videre vil prosjektleder for prosjekt
nærmiljø og prosjektleder for gatebruksplan samarbeide om ulike medvirkningsmetoder for
15 utvalgte områder i plan for åpne byrom. Prosjektleder har også deltatt i mulighetsstudien
på Sem. Prosjekt Nærmiljø kan i noen grad sees som en oppfølgingsdel av denne studien.
Prosjekt nærmiljø avsluttes i 2018. Prosjektleder skal holde innlegg på
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avslutningskonferansen i Stavanger hvor medvirkningsmetodene fra Tønsberg kommune blir
videreformidlet.

Programkommune folkehelse (2017-2021)
Folkehelseprogrammet er et utviklingsarbeid som skal bidra til en langsiktig styrking
Tønsberg kommunes arbeid med å fremme lokalbefolkningens helse og livskvalitet.
Programmet skal bidra til å integrere psykisk helse som en likeverdig del av det lokale
folkehelsearbeidet. Barn og unge er en prioritert målgruppe (0-24 år).
Tønsberg kommune har fått innvilget 4,6 millioner kroner til programarbeidet i perioden 20172021. Det er helsedirektoratet som har nasjonalt ansvar for gjennomføringen og evaluering
av folkehelseprogrammet, mens fylkeskommunen som har det overordnede ansvaret for å
samordne programarbeidet regionalt og vil være ansvarlige for å tildele midler til tiltak i
kommunene. Basert på Vestfold fylkeskommune sine tre temaområder og lokalt
oversiktsarbeid skal Tønsberg kommune utvikle tiltak innenfor to områder:
1. Selvfølelse og livsmestring i sentrum
I løpet av programperioden skal prinsipper innenfor positiv psykologi implementeres i
undervisning og i klassemiljøet på ungdomstrinnet ved Ringshaug og Presterød
ungdomsskole. Fagretningen positiv psykologi inneholder blant annet fremgangsmåter for å
tenke annerledes om seg selv og sine medmennesker på. Det handler om en
holdningsendring i måten å forstå seg selv og andre der begreper som positive følelser,
engasjement, gode relasjoner, mening og mestring står sentralt. Tiltaket har fått navnet
FUN2021 som står for Følelser, Ungdommer, Nyskapning.
2. Sivilsamfunn, frivillighetspolitikk for sosial inkludering
Programarbeidet og tiltaksutviklingen skal bidra til å fremme en bevisst politikk i kommunen
med hensikt å styrke sivilsamfunnet og frivillige organisasjoners betydning som inkluderende
og sosialt støttende miljøer overfor barn og unge. Tiltakene skal baseres på dialog mellom
aktuelle organisasjoner og kommunen, med hensikt både å gjennomføre spesifikke tiltak og
bedre den systematiske samhandlingen lokalt. Hensikten er å se nærmere på hvordan
kommunen kan styrke sin rolle som aktiv tilrettelegger for frivilligheten slik at alle barn og
unge kan inkluderes.

Trygge lokalsamfunn
Trygge lokalsamfunn er en godt utprøvd modell og metode for å forebygge ulykker og
forhindre skader. Den setter skadeforebygging på agendaen og hjelper kommunen med å
jobbe systematisk for å skape trygghet for innbyggerne.
Trygge lokalsamfunn og Skadeforebyggende Forum i Tønsberg kommune arbeider på tvers
av sektorer og fagenheter mot sertifisering som Trygt lokalsamfunn. Tønsberg kommune har
i dette arbeidet spesielt fokus på følgende innsatsområder:
1. Trafikksikker kommune, blant barn og unge
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Trafikksikkerhetsplanen, som også oppfyller Trygg trafikks krav til Trafikksikker kommune,
ble vedtatt av Tønsberg bystyre i juni 2016. Tønsberg kommune ble sertifisert som
trafikksikker kommune våren 2018.
2. Forebygge risikoatferd blant ungdom
Det tidligere radikaliseringsprosjektet er nå implementert i ordinær drift, og videreføres slik
sett med tiltaksmidler fra NAV.
Arbeidet innen programkommune folkehelse faller naturlig innenfor innsatsområde
Forebygge risikoatferd blant ungdom innen Trygge lokalsamfunn.
3. Færre fall som forårsaker hoftebrudd blant eldre i kommunen
Fysioterapitjenesten i Tønsberg kommune startet i 2015 opp et fallforebyggende prosjekt
innen Trygge lokalsamfunn. Som et resultat av dette ble det i 2018 valgt å sette i gang
fallforebyggende treningsgrupper ut ifra «sterk og stødig»-modellen fra Trondheim.
4. Prosjekt nærmiljø: risikorydding
Innsatsområdet har fortsatt medvirkningsprosessen om helsefremmende nærmiljøutvikling i
de utvalgte nærmiljøene i 2017. I 2018 går prosjektet i hovedsak over i
implementeringsfasen hvor arbeidet nedlagt gjennom kunnskapsinnhenting, tiltaksutvikling
og ikke minst gjennom medvirkningsprosessene skal implementeres i kommunale planer,
styrings- og plandokumenter. Det vil blant annet bli utviklet spillemiddelsøknad i tilknytning til
utvikling av Laskenhavna som sosial møteplass for alle aldersgrupper, spilt inn ny
sykkelparkering rundt Sem skole i økonomiplan.

Prosjekter og nettverk med deltakelse fra
folkehelserådgiver
Demensvennlig samfunn
I mars 2018 vedtok Bystyret at Tønsberg kommune skal delta i Nasjonalforeningen for
folkehelsen sin kampanje for et mer demensvennlig samfunn. Hensikten er å skape et åpent
og imøtekommende samfunn gjennom å gi opplæring av ansatte i privat og offentlig
servicenæring, slik at de kan gi best mulig service til personer med demens.
Gjennom samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse får Tønsberg kommune tilgang
til materiell og kursplan kostnadsfritt. Derimot kreves det at Tønsberg kommune stiller med
ressurser i form av arbeidstid og kompetanse. Formålet er at dette skal være et bærekraftig
og langsiktig arbeid.
Det har blitt opprettet en arbeidsgruppe bestående av lærings- og mestringskoordinator,
demenskoordinator, leder for Tønsberg og Færder demensforening, virksomhetsleder for
mestring og forebyggende tjenester og folkehelserådgiver. Gruppen er ansvarlig for
kommunikasjon, markedsføring, kurs, oppfølging og rapportering.
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Kursopplegget og den praktiske gjennomføring er utformet av nasjonalforeningen for
folkehelse. Kurset varer i en time og skal holdes av minimum to personer fra arbeidsgruppa.
Etter endt kurs får bedriften et klistermerke som henges synlig for kundene. Taxinæringen,
buss, kjøpesenter/sentrumsbutikker er de første som vil bli kontaktet. Det vil også bli kurs for
ansatte i Tønsberg kommune (servicepunkt), samt politikere.
Antall kurs er ikke avgjort enda, men ca. 10 bedrifter/næringer skal kontaktes innen utgangen
av oktober 2018.

Du er fantastisk kampanjen
«Du er fantastisk» kampanjen har til hensikt å skape mer toleranse i lokalsamfunnet.
Kampanjen starter høsten 2018 og strekker seg til sommeren 2019. Det skal gjennomføres
ulike aktiviteter, informasjonskampanjer, fagdager rundt tematikken identitet og toleranse
Budskapet har til hensikt å henvende seg til alle, uavhengig av alder, kjønn, kulturell
bakgrunn, etnisitet, religiøs eller politisk overbevisning.
Det er ungdomskontoret i Tønsberg som har ansvaret for utvikling av konsept og
gjennomføring. Kampanjen finansieres av midler gjennom partnerskapsavtalen for folkehelse
i regi av Vestfold fylkeskommune. Det er opprettet en tverrfaglig og tverrsektoriell
ressursgruppe for å sikre forankring i kommunen. Folkehelserådgiver sitter i ressursgruppen
for prosjektet og vil trekke synergier mot relevante folkehelseprosjekt.

SLT koordineringsgruppe
Folkehelserådgiver deltar på SLT- koordineringsgruppemøter når det er hensiktsmessig.
Nettverket legger til rette for informasjon og erfaringsutveksling hva gjelder
kriminalforebyggende arbeid. Politiet, barnevernstjenesten TEMFA og ungdomskontoret er
noen av tjenestene som er representert i gruppa. Ved å delta på disse møtene får
folkehelserådgiver innblikk i samfunnstrender og utfordringer, samt en bedre forståelse av
SLT arbeid i kommunen. Dette er nyttig å ha med seg ved utvikling og planlegging av
universelle og helsefremmende tiltak i Tønsberg kommune.

Tabell tilskudd
Oversikt over større innvilgede tilskudd Tønsberg kommune innen folkehelsearbeid
Tilskudd
Periode
sum
Program for folkehelse
2017-2021
4,6 millioner
Prosjekt nærmiljø
2016-2018
1,1 millioner
Trygge lokalsamfunn
2013-2018
0,6 millioner
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