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Anbefalinger i strategisk notat

Strategisk notat peker på tre temaområder som bør prioriteres
• Oversiktsarbeid
• Folkehelse i alt vi gjør – folkehelse i planlegging
• Utjevne sosiale ulikheter i helse

Tiltak
• Oversiktsarbeid
• Ungdata gjennomføres fra 2016, i samme år for alle kommuner
både i grunnskole og i videregående opplæring

• Gjennomføre en folkehelseundersøkelse i Aust- og Vest-Agder
• Analysekompetansen i kommuner, fylkeskommuner og
forskningsmiljø i Agder må utnyttes best mulig for å finne frem til
treffsikre tiltak.

Tiltak
• Folkehelse i alt vi gjør – folkehelse i planlegging
• Folkehelse må forankres i eksisterende planprosesser og i
politiske og administrative beslutningsfora.

• Kommunene og fylkeskommunene bør koordinere
planleggingsprosesser for å få til et systematisk arbeid for møte
felles utfordringer i regionen. Resultater fra Ungdata og
folkehelseundersøkelsen kan her benyttes.
• Når utfordringsbildet tilsier at felles satsing er nødvendig, skal
det tilstrebes et samarbeid mellom involverte parter, slik som
kommuner, fylkeskommuner, fylkesmannen, organisasjoner med
flere.

Tiltak
• Utjevne sosial ulikhet i helse
• Rettferdig fordeling av helse og trivsel – som
forutsetter:
• Innsats mot grunnleggende årsaker til helse og trivsel
• Bredt kunnskapstilfang og erfaring
• Styring i samspill og reell gjennomføringsvilje
• Sosialt bærekraftig lokalsamfunn og helsefremmende
nærmiljøutvikling

Regional planstrategi 2016 -2020
«.. Felles plan for folkehelse og levekår i Agder 2010-2013 bør derfor
erstattes av en ny overordnet folkehelsestrategi for Agder.»

«…anbefaler å legge resultatene fra disse to undersøkelsene (Ungdata
og Folkehelseundersøkelsen) i tillegg til andre tilgjengelige
oversiktsdokumenter til grunn for arbeidet med en ny
folkehelsestrategi.
«.. viktig å tenke folkehelse inn som en del av helheten og ikke som en
sektorinteresse..»
«…Det er behov for tverrsektorielle koblinger, slik at folkehelse inngår i
annet planverk. Ved rullering av andre regionale planer bør
folkehelsevurderinger være et kriterium..»
«.. Det overordnede målet i folkehelsearbeidet om å redusere sosiale
ulikheter i helse fanges ikke av andre planer.»

«.. Som verktøy kan en ny folkehelsestrategi føre til mer tydelighet og
flere samordningsgevinster.»

Folkehelsestrategi for Agder
Oppstart høsten 2016 - ferdigstilles høsten 2017
Anbefalinger:
- Strategisk notat folkehelse og levekår legges til grunn for
arbeidet med folkehelsestrategi for Agder
- Det oppnevnes ikke ny faggruppe for folkehelse og
levekår nå.

- Arbeidet med folkehelsestrategien organiseres på en slik
måte at det sikrer god medvirkning fra kommuner og
andre relevante aktører.
- Når folkehelsestrategien er vedtatt, tas det stilling til
videre oppfølging basert på anbefalinger i strategien
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