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Styresak 88-2011 Handlingsplan for folkehelsesamarbeid  

– resultater og videre satsing 
 
 
Innledning  
Helse Nord RHF inngikk i juni 2007 en samarbeidsavtale med Nordland, Troms og Finnmark 
fylkeskommune om folkehelsesamarbeid. Avtalen ble fulgt opp med en handlingsplan som 
ble vedtatt i styremøte i Helse Nord RHF, den 12. mars 2008. Handlingsplanen er siden 2008 
fulgt opp gjennom regelmessige møter mellom fylkeskommunene og Helse Nord RHF to til 
tre ganger årlig og aktivitet mellom møtene innenfor de vedtatte satsingsområdene.  
 
Vi vil her gjennomgå resultatene av folkehelsesamarbeidet siden handlingsplanen ble vedtatt, 
og det vil bli foreslått noen prioriterte områder for oppfølging av avtalen.           
 
Bakgrunn 
I forbindelse med undertegning av rammeavtalen med fylkeskommunene i 2007 ble det 
definert fire satsingsområder: 
1. overvekt med relasjon til livsstil og helse, inkl. diabetes II-utfordringen 
2. rusforebyggende arbeid 
3. styrking av kunnskapsgrunnlaget om folkehelse i regionen, herunder å vurdere muligheten 

for å utvikle indikatorer, samt styrke kunnskapsgrunnlaget vedr. effekter av tiltak 
4. avgrenset ”pilotstudie” innen psykisk helse i form av et ”følgeprosjekt”   
  
Disse fire satsingsområdene var grunnlaget for Helse Nords handlingsplan for 
folkehelsearbeid og for oppfølgingen i de tre årene etter at planen ble vedtatt. 
 
Resultater 
Det har vært avholdt ca to til tre årlige samarbeidsmøter med fylkeskommunene. Møtene har 
blitt en arena for regionalt samarbeid om folkehelse i Nord-Norge og er blitt høyt prioritert av 
fylkeskommunene, også med politisk deltakelse fra ansvarlig fylkesråd.  
 
Samtlige tiltak som er iverksatt er forankret i Helse Nords vedtatte handlingsplan for 
folkehelse. 
 
Satsingsområde 1 – overvekt med relasjon til livsstil og helse, inkl. diabetes II-utfordringen 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i november 2007 handlingsplan for diabetes, som ble fulgt 
opp med øremerkede midler i 2009 og 2010 på til sammen årlig 8 mill kroner til 
helseforetakene for å etablere diabetesteam i de medisinske avdelingene, og for å drifte et 
fagråd og fagnettverk samt midler til kompetanseutvikling. Tidlig intervensjon og 
forebygging var viktige målsettinger og begrunnelse for at diabetes ble satsingsområde for 
Helse Nord. Med diabetessatsingen har Helse Nord styrket både det kliniske arbeidet i 
sykehusene og veiledningen til kommunene og fastlegene.   
 



Det har vært et nært samarbeid med fagråd for diabetes i oppfølgingen av satsingsområde 1 i 
handlingsplan for folkehelsearbeid. Gjennom samarbeidsmøtene med fylkeskommunene og 
møter med Helse Nords fagmiljø i diabetes er det utviklet en skisse til en større 
prosjektsatsing: ”Et friskere Nord-Norge – et nord-norsk samarbeidsprosjekt for bedre 
folkehelse”. Målsettingen med prosjektet er en samordnet og offensiv innsats for å stoppe 
veksten i type 2-diabetes og overvekt/fedme.  
 
Det er våren 2011 utarbeidet en skisse til et slikt prosjekt som er politisk behandlet i 
Finnmark, Troms og Nordland. Nordland fylkesting har behandlet saken i møte, den 6. juni 
2011 (vedlegg). Også Troms og Finnmark er positive til samarbeidet.  Så langt er det ikke 
utarbeidet konkret prosjektplan med økonomiske rammer, prosjektstyring m. m.    
 
Helse Nord RHF støtter arbeidet til overlege Ane Kokkvold, Helse Finnmark HF med å 
kartlegge og forebygge overvekt hos barn (2011: kr 500 000).  
 
Satsingsområde 2 – rusforebyggende arbeid 
Dette satsingsområdet har vært lite i fokus i prosjektet. Helse Nord/Universitetssykehuset 
Nord-Norge (UNN) har ansvar for KoRus-Nord ved UNN Narvik, som er et regionalt 
kompetansesenter for rusmiddelspørsmål i Norge. KoRus-Nord har en rekke forebyggende 
tiltak bl. a. for skoler, kommuner som vil utarbeide rusmiddelpolitiske handlingsplaner m. m.  
 
Satsingsområde 3 – styrking av kunnskapsgrunnlaget om folkehelse 
De to viktigste enkelttiltakene i oppfølgingen av dette satsingsområdet skal her omtales 
nærmere. 
 
Helseatlas for Nord-Norge bygger på erfaringer fra Hordaland fylkeskommune. Det er ansatt 
prosjektleder som nå er knyttet til SKDE i Tromsø. Formålet med prosjektet er å øke 
kunnskapsgrunnlaget om folkehelse og levekår i landsdelen, både i forhold til ulike 
geografiske områder, sosioøkonomiske grupper og aldersgrupper.  
 
Ved hjelp av tilgjengelige helse- og levekårsdata kan trender og utviklingstrekk dokumenteres 
for ulike deler av den nordnorske befolkning, og det kan utvikles rutiner og verktøy for 
løpende monitorering av folkehelsen. Fylkeskommunene har støttet etableringen av Helseatlas 
økonomisk med til sammen kr 400 000 og deltakelse i prosjektet.  
 
Helse Nord er hovedaksjonær i NorSafety AS i Harstad som ble etablert i 2003 basert på 
erfaringene ved Harstad sykehus og Harstad kommune innen skaderegistrering og 
sikkerhetsfremmende arbeid.  
 
NorSafety har planer om å utvikle senteret videre til et regionalt kompetansesenter i 
samarbeid med Helse Nord, fylkeskommunene og kommunene. NorSafety har i dag et nært 
samarbeid med Troms fylkeskommune gjennom prosjektet ”Troms fylke trygt og 
tilgjengelig”.   
 
Resultatene fra Harstad-miljøet innen forebygging av trafikkulykker, brannskader hos barn og 
fallulykker hos eldre er meget anerkjent, blant annet gjennom en internasjonal evaluering i 
2004 (Cochrane). Videre drift av selskapet vil kreve basisbemanning for å drifte selskapet og 
initiere nye tiltak og prosjekter. Kostnadene til basisfinansiering er anslått til 5 mill kroner, 
finansiert etter en modell ut fra eierandel. For Helse Nord utgjør dette 1,6 mill kroner.  
 



Satsingsområde 4 – pilotstudie psykisk helse 
I samarbeidsavtalen med fylkeskommunene var dette satsingsområdet definert som at Helse 
Nord skulle finne et prosjekt/tiltak innen psykisk helse som er i gang, og følge dette over tid i 
et forebyggingsperspektiv. Det har vært gitt tilskudd i 2010 og 2011 til det regionale 
prosjektet ”Barn som pårørende” ved Nordlandssykehuset HF til informasjonstiltak om 
prosjektet (2010) og til skolering av barneansvarlige i Helse Finnmark HF og 
Helgelandssykehuset HF (2011).   
 
Vurdering 
Helse Nord RHF har fra 2009 avsatt ca 1 mill kroner årlig til oppfølging av handlingsplanen.   
Det meste av de øremerkede midlene til folkehelsearbeid, ca 1 mill kroner årlig, har blitt brukt 
til etablering av Helseatlas og utviklingsstøtte til NorSafety. I tillegg har det vært gitt tilskudd 
til det regionale prosjektet ”Barn som pårørende” og tilskudd til konferanse i Helse Finnmark 
HF for å styrke kompetansen om tiltak for barn med helseskadelig overvekt.       
 
Med den nye lov om folkehelsearbeid har både kommunene, fylkeskommunene og Helse 
Nord fått et klarere ansvar for forebyggende tiltak. I de tre årene som har gått, har Helse Nord 
gjort noen fremtidsrettede grep med å utvikle samarbeidet med fylkeskommunene og også 
med fylkesmennene som har egne rådgivere på dette området og som deltar i 
samarbeidsmøtene.  
 
Med Helseatlas, det planlagte regionale samarbeidsprosjektet ”Et friskere Nord-Norge” og 
Nor-Safety AS har Helse Nord et godt utgangspunkt for å møte kravene i ny lov om 
folkehelsearbeid, hvor statlige myndigheter er pålagt å støtte kommunene i arbeidet med å få 
oversikt over helseutfordringene blant egne innbyggere. 
 
Konklusjon 
Oppfølgingen av handlingsplan for folkehelsearbeid, vedtatt av styret i Helse Nord RHF, den 
12. mars 2008, har stimulert samarbeidet med fylkeskommunene og skapt gode forutsetninger 
for et mer forpliktende samarbeid i årene som kommer.  
 
Norsafety AS forventes å ha en viktig rolle innenfor skadeforebygging, forutsatt at selskapet 
sikres en grunnfinansiering.  Endelig forslag til budsjett 2012 fremlegges i styremøte i oktober 
2011 under samlet sak om budsjett. Tiltak for videre utvikling av samarbeidet må vurderes i 
budsjett for 2012.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret viser til folkehelseavtalen mellom Helse Nord RHF og de nordnorske 

fylkeskommunene og er positiv til at dette samarbeidet videreføres og styrkes. 
   
2. Prosjektet Helseatlas for Nord-Norge, det planlagte prosjektet ”Et friskere Nord-Norge” 

og utviklingsstøtte til NorSafety AS skal ha særlig prioritet. 
 



3. Budsjett for folkehelsearbeidet vil bli behandlet i endelig budsjett for 2012 i styremøte 
oktober 2011.  

 
 
Bodø, den 19. august 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeidet (avtalen med  
   fylkeskommunene) av 8. juni 2007 
   Styresak 23-2008 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Helse Nord 
   Sak 073/2011 Nordland fylkesting: ”Et friskere Nord-Norge –  

et nord-norsk samarbeidsprosjekt for bedre folkehelse” 
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STYRESAK 23-2008  HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSEARBEID 
 I HELSE NORD 
 

Møtedato: 12. mars 2008 

 
Bakgrunn  
Stortingsmelding nr 16 2002-2003 ”Resept for et sunnere Norge” skisserer folkehelsearbeidet 
som en felles utfordring som må løses gjennom koordinert innsats på mange plan. Meldingen 
utfordrer fylkeskommunene til å ta rollen som pådriver og koordinator.  
 
Helse Nord RHF har i juni 2007 inngått en rammeavtale om folkehelsesamarbeid med 
Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner. Det ble samtidig definert fire 
satsingsområder for oppstartperioden, som er grunnlaget for den foreliggende handlingsplan 
for folkehelsearbeid i Helse Nord. Samarbeidet skal knytte seg til et bredt anlagt 
folkehelsesamarbeid med følgende prioriterte områder:  
 
• fysisk aktivitet 
• kosthold 
• røykeslutt 
• psykiatri  
• rusforebyggende arbeid 
 
I forbindelse med undertegning av rammeavtalen med fylkeskommunene ble det definert 4 
satsingsområder:    
 
1. overvekt med relasjon til livsstil og helse, inkl. diabetes II – utfordringen 
2. rusforebyggende arbeid 
3. styrking av kunnskapsgrunnlaget om folkehelse i regionen, herunder å vurdere muligheten 

for å utvikle indikatorer, samt styrke kunnskapsgrunnlaget vedr. effekter av tiltak 
4. avgrenset ”pilotstudie” innen psykisk helse i form av ”følgeprosjekt” – det ble foreslått å 

finne et prosjekt/tiltak som er i gang og følge dette over tid i forhold til 
forebyggingsperspektiv 

 
Arbeidsgruppen har hatt følgende mandat:  
 
• planarbeidet skal ta utgangspunkt i de fire definerte satsingsområdene  
• planen skal være kortfattet, med vekt på tiltak som kan iverksettes fra 2008 
• sammenhengen mellom fylkeskommunenes og Helse Nords satsingsområder må framgå  
• det må skilles mellom kostnadskrevende tiltak og tiltak som kan iverksettes innenfor 

nåværende budsjetter 
 
Planutkastet har vært på høringsrunde i helseforetakene og til hovedtillitsvalgte fra 6. til 22. 
februar 2008. Fylkeskommunene har gitt løpende innspill til planen gjennom to fellesmøter i 
oktober 2007 og januar 2008 mellom plangruppa og representanter for fylkeskommunenes 
politiske og administrative ledelse. På disse møtene har også representanter fra fylkesmannen 
i Nordland, Troms og Finnmark deltatt.  



 
 
De konserntillitsvalgte i Helse Nord har gitt høringsuttalelse til planen. Ingen av 
helseforetakene har levert høringsuttalelse.  
 
Hvorfor en handlingsplan for folkehelsearbeid i Helse Nord? 
Folkehelsearbeidet har fått et oppsving de siste par årene, noe som har nær sammenheng med 
at fylkeskommunene, som regional koordinator, er pådrivere i dette arbeidet.  
 
Helse Nords ansvar for å delta i folkehelsearbeid er blant annet forankret i lov om 
spesialisthelsetjeneste § 1.1., hvor det framgår at lovens formål blant annet er å ”fremme 
folkehelsen og å motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemning”.  
 
I handlingsplanen er det påpekt at livsstilssykdommer kan forebygges, og det finnes 
forebyggingsstrategier som har dokumentert effekt og er samfunnsøkonomisk lønnsomme.  
Ressurskoblinger mellom ulike forvaltningsnivåer – stat/regionale helseforetak, 
fylkeskommunene og kommunene - er nødvendig for å få sammenhengende og gode tiltak.  
 
I et langsiktig perspektiv er styrking av forebyggende og helsefremmende tiltak viktig både av 
hensyn til kvaliteten av helsetjenestene og for å få kontroll på helsetjenestens utgifter. Det er 
en betydelig utfordring å utarbeide og gjennomføre tiltak som reelt bidrar til bedre folkehelse. 
Folkehelsesatsingen må derfor bygge på forskning og evaluering av effekt, og vektlegge 
formidling av erfaringer slik at gode tiltak blir tatt i bruk  
 
Handlingsplanens forslag 
 Satsingsområde 1: Overvekt med relasjon til livsstil og helse, inkl. diabetes II – utfordringen 
• årlige fylkesvise konferanser om overvekt med relasjon til livsstil og helse. 
• styrke samhandlingen mellom Fysak-sentralene og lærings- og mestringssentrene, 

diabetesteam og kliniske ernæringsfysiologer, for personer med overvektproblematikk.  
• helseforetakene skal bidra med sin kompetanse i opplæringstiltak i regi av 

fysak/frisklivssentraler, for eksempel ved røykeslutt- og kostholdskurs.  
• tilrettelegge for at de private rehabiliteringsinstitusjonene kan bidra i 

folkehelsesamarbeidet.   
• informere om tiltak innen folkehelsesatsingen via www.helse-nord.no.  
• ta initiativ til en informasjonskampanje overfor befolkningen i landsdelen, for å gjøre de 

nasjonale anbefalinger om fysisk aktivitet og kosthold mer kjent. Nasjonalt Senter for 
Telemedisin trekkes inn i arbeidet.    

 
Satsingsområde 2: Rusforebyggende arbeid 
• I samarbeid med Fylkesmannen i hhv. Nordland, Troms og Finnmark har Nordnorsk 

Kompetansesenter Rus utarbeidet en felles kompetansehevingsplan for rusfeltet i Nord-
Norge 2007-2011. Det anbefales at de tre fylkeskommunene kobler seg på dette 
samarbeidet.  

• Helse Nord kan bistå gjennom NNK - Rus og andre fagpersoner innen rusomsorgen i 
møter m.v. der det er bruk for spesialisthelsetjenestens kompetanse i rusforebyggende 
arbeid, for eksempel ved tematimer i fylkestingene.    

• Nord-norsk Kompetansesenter Rus kan tilby opplæring/arbeidsseminar til sentrale 
personer i kommunene ved utarbeidelse av rusmiddelpolitisk handlingsplan.    

• Nordnorsk Kompetansesenter Rus kan tilby opplæring/arbeidsseminar til kommuner/ 
skoler/lærere som ønsker å iverksette Unge&Rus.   

• Ansvarlig vertskap: Ansvarlig vertsskap-kurs er gjennomført i kommuner i Nordland, 
Troms og Finnmark, og kan tilbys flere kommuner.  



 
 
Tiltak satsingsområde 3: Styrking av kunnskapsgrunnlaget om folkehelse  
• Kartlegge tiltak, utviklingsarbeid og forskning i regionen i Helse Nords regi mht. 

helsefremmende og sykdoms-/skadeforebyggende arbeid.  
• Helseatlas for Nord-Norge: Utrede omfanget av arbeidet og kostnader med et slikt arbeid 

1. halvår 2008. Komme i gang med det praktiske arbeidet høsten 2008. Tiltaket er i første 
rekke tenkt som en faglig støtte for planleggere, analyseenheter mv i fylkeskommunene, 
helseforetakene og kommunene.  

• Objektive mål for høyde/vekt/BMI og utviklingen på dette området: Vurdere mulighet for 
kartlegging og å starte praktisk arbeid med dette i løpet av 2008.  

• Kartlegging av fysisk aktivitetsnivå og målinger av fysisk form: Utrede i 2008 muligheten 
for å komme i gang med dette.  

• Utrede mulighet for intervensjonsstudier og evalueringer av effekter av tiltak som kan 
være aktuelle og helst komme i gang med noen slike prosjekter i løpet av 2008.   

• Spesialisthelsetjenesten skal bidra ved kurs, møter og nettverkssamlinger for aktører i 
folkehelsearbeidet, særlig innen de prioriterte satsingsområder. 

• Norsk versjon av FYSS (kunnskapsstatus vedrørende fysisk aktivitet i forebygging og 
behandling) skal gjøres kjent i Helse Nord, slik at kunnskapen kan bli kjent og tas i bruk i 
helseforetakene. 

• Sørge for at kompetanse innen skaderegistrering, skadeforebygging og sikkerhet, 
opparbeidet ved sykehusene i Harstad, Narvik og Hammerfest - i samarbeid med Harstad 
kommune/Trygge Lokalsamfunn, kommer alle helseforetak, fylkeskommuner og 
kommuner i landsdelen til gode. Aktuelle spredningstiltak vil være regionale konferanser 
og kurs i regi av Norsafety AS. 

 
Tiltak satsingsområde 4: Pilotstudie psykisk helse    
• Helse Nord har søkt om midler til et prosjekt for styrking av tilbudet til barn av psykisk 

syke og rusmiddelavhengige. Prosjektet forutsetter nært samarbeid med blant annet 
kommunehelsetjenesten, og vurderes godt egnet for en oppfølging i et 
forebyggingsperspektiv. Dersom prosjektet ikke lar seg realisere vil det bli tatt initiativ til 
å finne et annet egnet tiltak i samarbeid med Nasjonalt Senter for Telemedisin.  

 
Høringsuttalelse fra konserntillitsvalgte 
De konserntillitsvalgte er positive til at folkehelsearbeidet settes på dagsorden, og viser til at 
de problemstillingene som fokuseres på i utkastet til handlingsplan samsvarer i stor grad med 
prioriterte bestillinger i oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse 
Nord. Det påpekes at de tillitsvalgte ikke fikk uttale seg om mandat og sammensetning av 
gruppen, jf Hovedavtalen.  
 
Det påpekes også at ingen representanter for psykiatrien har deltatt i planarbeidet, men 
psykiatrien vil bli involvert i oppfølging av planen.  
 
Høringsuttalelsen viser blant annet til at langt flere unge jenter enn gutter røyker. Dette er 
svært bekymringsfullt blant annet fordi disse jentene bare i liten grad klarer å kutte røyken når 
de blir gravide seinere i livet. Det vises også til at forbruket av alkohol har relativt sett økt 
mest blant unge jenter og kvinner, og som med røyking synes det å være særegne biologiske 
faktorer som gjør at kvinner raskere utvikler skade og sjukdom som følge av alkoholbruk.  
 
Vurdering 
Adm. direktør viser til at ambisjonsnivået for handlingsplanen har vært å komme i gang med 
noen tiltak innen de definerte satsingsområdene. Det er flere viktige områder som i liten grad 
er berørt, men det har ikke vært vurdert som mulig å ha en stor og ressurskrevende 
planprosess i første omgang. Perspektivet er likevel at dette skal være starten på en langsiktig 
prioritering av folkehelsearbeid i Helse Nord.    



 
 
Adm. direktør støtter at det må settes særlig søkelys på unge jenter og kvinner for å forhindre 
røykestart og oppmuntre til røykeslutt og også ha særlig oppmerksomhet på denne gruppen i 
forhold til rusmisforebyggende arbeid. 
 
Det vil ikke være mulig å satse for bredt når planen skal gjennomføres. Adm. direktør viser til 
styrets vedtak av handlingsplan for diabetes 2008-2013, og prioritering av diabetes i styresak 
6-2008 Kronikersatsingen, psykisk helsevern og rus – prioriteringer i 2008. Det foreslås en 
rask gjennomføring av handlingsplan for diabetes. Primær- og sekundærforebyggende tiltak 
tidlig for diabetespasienter vil være et viktig bidrag til å prioritere forebyggende tiltak i Helse 
Nord. Kostnadene ved gjennomføring av diabetesplanen er beregnet til 8 mill. årlig, 
besparelser er beregnet til mellom 12 og 33 mill., jf. kap. 4.6. i diabetesplanen. Helse Nord 
har også den kompetansen og organiseringen i helseforetakene som skal til for å gjennomføre 
diabetesplanen slik forutsatt. Det foreslås derfor en særlig satsing på diabetesarbeidet i første 
fase av folkehelsesatsingen.   
 
Økonomi til oppfølging og pådriverfunksjon av folkehelsesatsingen anses som nødvendig. 
Det foreslås derfor å avsette et øremerket beløp til stimuleringsmidler for å få i gang tiltak.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Strategier og tiltak i handlingsplan for folkehelsearbeid godkjennes som retningsgivende 

for Helse Nord. Handlingsplanen skal rulleres årlig, og gjennomføres i tråd med de 
prinsippene som framgår av rammeavtalen med fylkeskommunene. Tiltakene skal fra 
2009 inngå i Helse Nord RHF’s oppdragsdokument til foretakene 

 
2. For hvert av tiltakene i planen skal det særskilt vurderes hvordan likeverdige tilbud til 

samiske pasienter skal sikres. Det skal også være særlig oppmerksomhet på hvordan 
Nasjonalt Senter for Telemedisin kan trekkes inn i folkehelsesamarbeidet.  

 
3. Det settes av kr 1 000 000 til gjennomføring av tiltak i 2. halvår 2008, forutsatt at samlet 

budsjettgjennomføring i Helse Nord gir rom for dette.    
 
 
Bodø, den 29. februar 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Forslag til Handlingsplan for folkehelsearbeid i Helse Nord  
 Høringsuttalelse fra konserntillitsvalgte/hovedverneombud av. 22.02.08 
 Høringsuttalelse fra Finnmark Fylkeskommune av 22.02.08 
 Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeidet i Helse Nord av 08.06.07   
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Fylkesrådet 

FYLKESTINGSSAK
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
073/11 Fylkestinget 06.06.2011

Et Friskere Nord-Norge - et Nord-Norsk samarbeidsprosjekt for 
bedre folkehelse

Sammendrag

Fylkestinget inviteres i denne sak å tilrå at det etableres et samarbeidsprosjekt mellom Helse Nord 
RHF og de tre nordligste fylkeskommunene. Et formål med prosjektet er å koble ressurser mellom 
disse fire samarbeidspartnerne for å oppnå et strukturert og målrettet helsefremmende og 
sykdomsforebyggende arbeid som kan gi færre sykehusinnleggelser, og utsette behov for pleie- og 
omsorgstjenester. Et annet hovedformål er å bedre levekårene ved å utjevne sosiale helseforskjeller, 
redusere frafallet i videregående skole, redusere sykefravær og samlet sett øke vår produktivitet 
innenfor utdanning, arbeid og næringsliv.

Prosjektet er en konkret oppfølging av samarbeidsavtalen mellom de tre fylkeskommunene og 
Helse Nord RHF. Hovedfokus rettes mot utfordringene relatert til økningen i type 2-diabetes, 
overvekt/fedme og tilhørende helseproblemer. Samarbeidsavtalen bygger på fylkeskommunenes  
handlingsplaner for folkehelsearbeid og Helse Nords tilsvarende handlingsplan.

Samhandlingsreformen fokuserer skarpt på nødvendigheten av å øke innsatsen for å forebygge 
sykdom og fremme helse. Dette nordnorske samarbeidsprosjektet vil bringe ressursinnsats og 
handling opp på et nivå som etter hvert vil gi dokumenterbare effekter. Samfunnsøkonomiske og 
helsemessige gevinster kan bli betydelige.

Bakgrunn

Vår tids utfordringer for helsetjenester og folkehelsearbeid henger nøye sammen med våre 
levevaner. I vår del av verden kan ca 70 % av tapte leveår knyttes til kroniske ikke-smittsomme 
sykdommer. Dette kan vi bare håndtere ved å styrke det helsefremmende og sykdomsforebyggende 
arbeidet. Ensidig fokus på kurativ behandling vil ikke løse dagens helseutfordringer. Gode kurative 
helsetjenester, høyere forventet levealder og større andel eldre og gamle i befolkningen  fører til at 
stadig flere lever med kronisk sykdom. 

Vektøkningen i befolkningen vekker bekymring og er et uttrykk for ubalanse i energiforbruk i 
forhold til energiinntak. Mye tyder på at redusert fysisk aktivitetsnivå er hovedårsak til denne 
ubalansen. Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag viser at Norge har en like markant økning i 
overvekt og fedme som den hvite befolkningen i USA. Forekomsten av type 2-diabetes beskrives 
som ”epidemisk”. 



Diabetes øker risikoen for andre sykdommer som for eksempel hjerte-karsykdommer som fortsatt er 
viktigste årsak til for tidlig død. Kreft, muskel- skjelett lidelser og moderate psykiske lidelser er 
andre eksempler på sykdomsgrupper som er nært knyttet til våre levevaner. Den beste måten å takle 
dette på er å styrke det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet og bedre samarbeidet 
med den kurative helsetjenesten.

Befolkningen i Nord-Norge kommer ofte noe dårligere ut enn landsgjennomsnittet på 
helsestatistikker. Blant annet har Nord-Norge den høyeste andel ungdom med fedme når landsdeler 
sammenlignes. Vi er også noe mindre fysisk aktive enn gjennomsnittet. Dette henger sammen med 
sosioøkonomiske forhold og en nordnorsk befolkning med lavere utdanning enn landet som helhet.

Foreløpige beregninger, basert på canadiske regnemodeller, viser at kostnader landsdelen påføres 
per år som følge av inaktivitet, fedme og økt forekomst av type 2-diabetes er betydelige:

-Inaktivitet: 528 mill. (192 mill. direkte helseutgifter, 336 mill. indirekte helseutgifter)
-Fedme: 470 mill. (235 mill. direkte helseutgifter, 235 mill. indirekte helseutgifter)
-Type 2-diab.: 490 millioner i direkte og indirekte utgifter (Solli et al., 2010)

Samlet gir dette en kostnad for risikofaktorene fysisk inaktivitet og fedme, samt diagnosen type 2-
diabetes, på ca. 1.488 mill. per år for Nord-Norge. En reduksjon på 5 prosentpoeng i andelen av 
befolkningen med henholdsvis fedme og/eller inaktivitet, samt 1 prosentpoeng reduksjon i andelen 
med type 2-diabetes ville hatt en samfunnsgevinst på 390 mill. per år for landsdelen.

Tiden er inne for at myndigheter og fagmiljø i Nord-Norge i fellesskap tar tak i utfordringene 
relatert til fedme og type 2-diabetes og sammen løfter handling opp på det nivå som skal til for å 
oppnå synlige resultater. Ambisjonen må være å snu de negative utviklingstrekk. Utfordringen er 
store og vil kreve omfattende handling og investeringer.

Samhandlingsreformen – forutsetninger for å lykkes

Det blir krevende å opprettholde et bærekraftig kostnadsnivå på helsetjenesten i framtiden. 
Samhandlingsreformen (St.meld. nr 47 (2008-2009)) peker på de utfordringene helsetjenesten står 
overfor framover for å takle demografiske utviklingstrekk og det sykdomsbildet som følger med.  
Ny lov om helse- og omsorgstjenester pålegger kommuner og sykehus å samarbeide bedre om tidlig 
intervensjon før, og bedre oppfølging etter, innleggelser på sykehus. Det tverrsektorielle arbeidet er 
ikke godt nok. Kommunene får større frihet til å organisere sine tjenester, men også større ansvar. 
Det skal legges større vekt på forebygging og tidlig intervensjon. Spesialisthelsetjenesten må i 
større grad samhandle og samarbeide med kommunene, også om kompetanseoverføring.

Ny lov om folkehelsearbeid pålegger både kommuner, fylker og stat å ”tenke helse i alt vi gjør”. 
Tiltak for å utjevne og motvirke sosialt betingede helseforskjeller står sentralt. Et betydelig sterkere 
fokus på tverrsektorielt, helhetlig helsefremmende arbeid blir en avgjørende suksessfaktor.

Handlingsgrunnlaget
Mange politiske føringer, handlingsplaner, programsatsinger og enkeltprosjekt nasjonalt og 
regionalt legger et godt grunnlag for handling i vår region. I denne sammenheng nevnes:

-Samhandlingsreformen (St. meld. nr 47 (2008-2009))
-Nasjonal strategi for diabetes området (2006-2010)
-Helse Nord RHFs diabetessatsing
-Prosjekt Diabetessykepleiere i kommunene (Meløy, Fauske og Honningsvåg) 2010-2012 i regi 
av Nordlandssykehuset, Bodø
-Helse Nords samarbeidsforum for fastleger (har foreslått diabetes og helseproblemer knyttet til 
inaktivitet som gjennomgående satsingsområde i Nord-Norge



-Handlingsplan for folkehelsearbeidet i Helse Nord basert på samarbeidsavtalene med de tre 
nordnorske fylkeskommunene
-Tre fylkeskommunale handlingsplaner for folkehelsearbeid
-Utvikling og drift av frisklivssentraler (15 i Nordland, 10 i Troms, 4 i Finnmark)
-Diabetesaksjonen Nord-Norge i regi av Norges diabetesforbund

I tillegg videreutvikles innholdet i Nordområdesatsingen basert på landsdelens muligheter og 
utfordringer. Så langt har ikke helseutfordringene vært trukket inn som del av programsatsingen. 
Gjennom å sette i gang og gjennomføre Et friskere Nord-Norge kan slik kopling blant annet gjøres 
gjennom forskningsrådets fokusområde livsvilkår.

Mål og hovedstrategier

Hovedmålet for Et friskere Nord-Norge er å snu utviklingen i forekomst av overvekt, fedme og  
type 2-diabetes i Nord-Norge.

Hovedstrategiene baseres både på befolkningsrettede tiltak og tiltak rettet mot risikogrupper.

1. Befolkningsrettede tiltak
1.1 Økt kunnskap om livsstil og helse i befolkningen gjennom iverksetting av en samlet 

informasjonsstrategi for arbeidet.

Målsetting: 75% av befolkningen over 8 år skal innen utgangen av 2014 ha nødvendige 
basiskunnskaper om nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet, kosthold/ernæring samt 
helsefare ved bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler.

Tiltak:
- Utarbeide helseatlas for Nord-Norge (allerede igangsatt i regi av Helse Nord RHF)
- Befolkningsrettede kampanjer, holdningsskapende arbeid og tilpasset informasjon til 
strategisk viktige grupper (foreldre, barnehageansatte, lærer, arbeidsgivere, mv.)
- Samarbeid med media
-Informasjonsarbeid og holdningsskapende arbeid som tema i samarbeidet med alle 
kommuner i landsdelen

1.2  Helsefremmende barnehager, skoler, eldreinstitusjoner og arbeidsplasser

Målsetting: 80 % av alle barnehager, skoler, eldreinstitusjoner og arbeidsplasser skal 
innen utgangen av 2014 tilfredsstille kriteriene for helsefremmende institusjoner.

Tiltak:
- Utvikle kriterier for bruk av begrepet helsefremmende barnehager, skoler og 

arbeidsplasser
- Stimulere utvikling av helsefremmende barnehager, skoler og eldreinstitusjoner
- Helsefremmende kommunale institusjoner konkretiseres som prioritert del av 

samarbeidet og samarbeidsavtalene med kommunene
- Etablere samarbeid med arbeidslivsrelaterte myndigheter og organisasjoner om 

helsefremmende arbeidsplasser

2. Tiltak rettet mot risikogrupper
2.1 Etablering av kommunale frisklivssentraler i hele regionen 

Målsetting: 75 % av alle innbyggere i landsdelen skal innen utgangen av 2015 ha rimelig 
god tilgang til en frisklivssentral ved behov for kvalitetssikret hjelp til livsstilsveiledning.



Tiltak:
- Avklare og sikre økonomisk grunnlag for etablering og drift av frisklivssentraler
- Sikre bred faglig kompetanse ved frisklivssentralene
- Bistå etablering av kommunale, ev. interkommunale frisklivssentraler iht. 
samhandlingsreformens intensjoner

2.2  Øke kompetansen for forebygging og behandling av overvekt, fedme og type 2 diabetes   
hos kommunale helseprofesjoner

Målsetting: Alle kommuner skal innen utgangen av 2015 ha helsepersonell med den 
nødvendige kompetansen for å gi henvisning til livsstilsveiledning og til å gi nødvendig 
konservativ behandling basert på anbefalte normer for personer med fedmeproblem, 
risikogrupper for utvikling av type 2-diabetes, samt pasienter som har utviklet type 2-
diabetes (Her må det også utformes milepæler på kortere sikt for å forplikte til framdrift).

Tiltak:
- Evaluere og ev. videreføre prosjektet Diabetessykepleiere i kommunehelsetjenesten
- Bruke Helse Nords samarbeidsforum for fastleger til å forsterke fokus på diabetes og 
helseproblemer knyttet til inaktivitet hos fastlegene i landsdelen
- Utvikle gode rutiner for identifisering av aktuelle risikogrupper og individuelle brukere 
mht henvisning til frisklivssentralene

- Samarbeidet med Norges Diabetesforbund om diabetesaksjonen Nord-Norge evalueres og 
ev. videreføres

2.1 Helse Nords diabetesplan følges opp

Prosjektorganisering

Overordnet prosjektansvar
Prosjektet må organiseres og drives i nært samarbeid mellom Helse Nord RHF og Nordland, Troms 
og Finnmark fylkeskommuner. Overordnet prosjektansvar for hvert fylke tillegges fylkestinget i 
hvert fylke. Styret for Helse Nord RHF blir ansvarlig for Helse Nord RHFs medvirkning og 
godkjenning av prosjektinnhold. 

Allianser og partnerskap
Prosjektet må baseres på et bredt regionalt samarbeid innen hvert fylke. De regionale partnerskap 
må utvides og utvikles med basis i prosjektmål og valgte strategier. I tillegg kreves et nært og mer 
forpliktende samarbeid med kommunene og KS.

Daglig drift
Det må etableres fire stillinger for daglig drift av prosjektet. Hvert fylke må ha en stilling som 
driver fram arbeidet gjennom egen organisasjon, de regionale partnerskap og i samarbeidet med 
kommunene. En stilling knyttes til Helse Nord RHF. Fylkeskommunene og Helse Nord RHF 
ivaretar arbeidsgiveransvar og daglig ledelse for hver sin stilling. Disse fire stillinger utgjør 
prosjektets sentrale prosjektgruppe.

Styring
Prosjektets overordnede styring ligger hos Helse Nord RHFs styre og de tre fylkesråd / 
fylkesutvalg. Innenfor de rammer som gis fra slik overordnet styring ledes prosjektet av en gruppe 
sammensatt med en representant fra hver av de fire prosjekteierne.
Dersom sentrale myndigheter bidrar med betydelig økonomisk støtte til prosjektet, bør det inn en 
representant i styringsgruppen også herfra.



Prosjektgrupper
Det etableres prosjektgrupper for de ulike arbeidsområder med deltakelse fra ansvarlige, involverte 
og interesserte aktører (Disse prosjektgrupper må konkretiseres i den videre utforming av 
prosjektbeskrivelsen). 

Evaluering/forskning
Kompetente miljø inviteres med for å evaluere prosesser, effekter og resultat. Gitt at krav til 
kompetanse innfris, bør fortrinnsvis nordnorske forskermiljø brukes. Programmet vil kunne være 
med å bygge opp ytterligere nordnorsk forskerkompetanse på området. 

Varighet

Prosjektet må etableres ut fra et langsiktig perspektiv med ambisjoner om videreføring av 
vellykkede strategier og tiltak. Prosjektet omfatter utfordringer som i tillegg til betydelig 
ressurstilgang vil kreve tid og tålmodig arbeid. Det må beregnes en tidshorisont på minimum 6 år. 

Økonomi

Prosjektets finansiering må bygges rundt et spleiselag mellom kommunene, de tre fylkeskommuner, 
Helse Nord RHF og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet. Kommunene vil få overført 
betydelige midler til sitt økte helseansvar fra og med 2012 som konsekvens av 
Samhandlingsreformen. Staten har forutsatt at noe av disse midler også brukes til helsefremmende 
og forebyggende tiltak. Fylkeskommunene vil kunne vurdere bruk av egne midler brukt til sitt 
folkehelsearbeid, regionale utviklingsmidler og bruk av de regionale forskningsfond (evaluerings-
/forskningsdelen) Utenom midler til forskning / evaluering er de fylkeskommunale andeler 
foreløpig beregnet å utgjøre i størrelsesorden 1-2,5 mill. kr. pr. fylke. Helse Nord RHF har gitt 
foreløpige positive signaler til å trappe opp sin økonomiske medvirkning i oppfølgingen av 
samarbeidsavtalen. Med det nybrottsarbeid som dette helsefremmende prosjekt vil være i nasjonal 
sammenheng, må det kunne forventes prosjektstøtte fra Helse- og omsorgsdepartementet.  

Vurderinger

Folkehelsesamarbeidet mellom de tre nordnorske fylkeskommuner og Helse Nord RHF har hatt en 
god utvikling siden samarbeidsavtalen ble politisk godkjent og undertegnet i 2007.
Med unntak av arbeidet med en helseatlas for Nord-Norge som er igangsatt og følges opp av Helse 
Nord RHF, har likevel konkret handling basert på konkrete mål latt vente på seg. Foreliggende 
prosjektbeskrivelse er et initiativ som utfordrer samarbeidet og vil demonstrere viljen og evnen til 
konkret oppfølging av samarbeidsavtalen. Blant de regionale helseforetak utmerker Helse Nord 
RHF seg med en offensiv holdning til det helsefremmende og forebyggende arbeid. 
Samarbeidsavtalen med de tre nordnorske fylkeskommuner er således fulgt opp av Helse Nord med 
en egen handlingsplan for deres helsefremmende arbeid. Her er arbeidet med overvekt/fedme og 
type 2-diabetes framhevet som en av hovedutfordringene. Det understrekes at behandling ikke vil 
bremse økningen i forekomst av disse diagnoser. Disse utfordringer er samtidig et prioritert 
arbeidsområde i alle tre fylkeskommuner.  Når Nord-Norge ligger over gjennomsnittet på nasjonale 
statistikker for både fedme og type 2-diabetes, er foreliggende  prosjektforslag for Et Friskere 
Nord-Norge godt begrunnet og godt forankret.

Budsjettet til landets spesialisthelsetjeneste har passert 100 milliarder kroner. Det er doblet i 
gjennomsnitt hvert 7. år. Uten en bedre kontroll med årsakene til sykdom, forventes fortsatt økning i 
samme takt. Dette skyldes både økningen i forekomsten av livsstilssykdommer, demografisk 
utvikling med økt andel eldre og stadig utvikling av ny og kostnadskrevende helseteknologi. Den 
presenterte satsingen er et tilsvar på disse utfordringer. 



Den er samtidig et tilsvar på et av samhandlingsreformens hovedmål; mindre behandling som 
resultat av et bedre helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunene. Bedre helse, bedre 
helseøkonomi og bedre samfunnsøkonomi er ønskede effekter.

Bedre folkehelse gir bedre levekår og styrket regional utvikling. En friskere befolkning vil redusere 
frafall i skole og høyere utdanning og det vil øke vår produktivitet innenfor arbeid og næringsliv. I 
dag er ca. 25 % av den yrkesaktive befolkning mellom 16 og 67 år daglig borte fra arbeid – de aller 
fleste av helsemessige årsaker. Norge sliter som de fleste land i Europa med høyt sykefravær. 
Andelen uføretrygdede øker mest i gruppen under 30 år. 

Å snu de negative trender i helseutviklingen vil kreve investeringer. De helsemessige og 
samfunnsøkonomiske effekter vil langt overstige disse investeringer.  

Konsekvenser

Finansieringen av Nordland fylkeskommunes andel vil kunne realiseres gjennom en kombinasjon 
av fylkeskommunale midler til folkehelse og regionale utviklingsmidler. 
Den daglige drift av  prosjektet vil kreve en prosjektstilling i hvert fylke.

Fylkesrådets innstilling til vedtak

1. Nordland fylkesting ser store helsemessige og samfunnsøkonomiske utfordringer forbundet 
med de økte forekomster av overvekt, fedme og type 2-diabetes. I tråd med 
samhandlingsreformens intensjoner må derfor det helsefremmende og 
sykdomsforebyggende arbeid styrkes. Fylkestingets målsetting er at økningen i fedme og 
type 2-diabetes skal være stoppet innen få år og at disse helseproblemer i Nordland ikke skal 
ligge over landsgjennomsnittet. Deretter må målsettingen være å redusere forekomsten.

2. Fylkestinget tilrår at det innledende samarbeidet mellom de tre nordnorske fylkeskommuner 
og Helse Nord RHF følges opp slik at vi får en samordnet innsats for å stoppe veksten i type 
2-diabetes, overvekt/fedme og tilhørende helseproblemer i Nord-Norge.  

3.  Prosjektet Et Friskere Nord-Norge vil bli en viktig del av tiltakskjeden nødvendig for å 
følge opp samhandlingsreformen, ny lov om helse-og omsorgstjenester og ny folkehelselov. 
Helse- og omsorgsdepartementet anmodes om å gi faglig og økonomisk støtte til arbeidet. 

Bodø den 03.05.2011 
Odd Eriksen
fylkesrådsleder
sign Marit Tennfjord

fylkesråd for kultur og miljø
          sign



06.06.2011 Fylkestinget
FT-073/11 
Innstillingen fra komite for kultur og miljø ble lagt fram av saksordfører Torill Ø. Hansen, 
FrP:

1. Nordland fylkesting ser store helsemessige og samfunnsøkonomiske utfordringer forbundet 
med de økte forekomster av overvekt, fedme og type 2-diabetes. I tråd med 
samhandlingsreformens intensjoner må derfor det helsefremmende og 
sykdomsforebyggende arbeid styrkes. Fylkestingets målsetting er at økningen i fedme og 
type 2-diabetes skal være stoppet innen få år og at disse helseproblemer i Nordland ikke skal 
ligge over landsgjennomsnittet. Deretter må målsettingen være å redusere forekomsten.

2. Fylkestinget tilrår at det innledende samarbeidet mellom de tre nordnorske fylkeskommuner 
og Helse Nord RHF følges opp slik at vi får en samordnet innsats for å stoppe veksten i type 
2-diabetes, overvekt/fedme og tilhørende helseproblemer i Nord-Norge.  

3. Prosjektet Et Friskere Nord-Norge vil bli en viktig del av tiltakskjeden nødvendig for å 
følge opp samhandlingsreformen, ny lov om helse-og omsorgstjenester og ny folkehelselov. 
Helse- og omsorgsdepartementet anmodes om å gi faglig og økonomisk støtte til arbeidet. 

Torill Ø. Hansen, FrP, fremmet FrPs forslag fra komitéen:

1. Nordland fylkesting ser store helsemessige og samfunnsøkonomiske utfordringer forbundet 
med de økte forekomster av overvekt, fedme og type 2-diabetes. I tråd med 
samhandlingsreformens intensjoner må derfor det helsefremmende og 
sykdomsforebyggende arbeid styrkes. Statens målsetting er at økningen i fedme og type 2-
diabetes skal være stoppet innen få år og at disse helseproblemer i Nordland ikke skal ligge 
over landsgjennomsnittet. Deretter må målsettingen være å redusere forekomsten.

2. Fylkestinget tilrår at det innledes et samarbeidet mellom kommunene i Nordland og Helse 
Nord RHF.   Helse- og omsorgsdepartementet anmodes om å gi faglig og økonomisk støtte 
til arbeidet.

Votering
Komitéinnstillingen vedtatt mot 10 stemmer avgitt for FrPs forslag.

Vedtak:

1. Nordland fylkesting ser store helsemessige og samfunnsøkonomiske utfordringer forbundet 
med de økte forekomster av overvekt, fedme og type 2-diabetes. I tråd med 
samhandlingsreformens intensjoner må derfor det helsefremmende og 
sykdomsforebyggende arbeid styrkes. Fylkestingets målsetting er at økningen i fedme og 
type 2-diabetes skal være stoppet innen få år og at disse helseproblemer i Nordland ikke skal 
ligge over landsgjennomsnittet. Deretter må målsettingen være å redusere forekomsten.

2. Fylkestinget tilrår at det innledende samarbeidet mellom de tre nordnorske fylkeskommuner 
og Helse Nord RHF følges opp slik at vi får en samordnet innsats for å stoppe veksten i type 
2-diabetes, overvekt/fedme og tilhørende helseproblemer i Nord-Norge.  



3. Prosjektet Et Friskere Nord-Norge vil bli en viktig del av tiltakskjeden nødvendig for å 
følge opp samhandlingsreformen, ny lov om helse-og omsorgstjenester og ny folkehelselov. 
Helse- og omsorgsdepartementet anmodes om å gi faglig og økonomisk støtte til arbeidet. 

Vedlegg DokID
Faktaark: Overvekt, fedme og type 2-diabetes 188926
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