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1.0 Innledning 

Det er nylig vedtatt ny kommuneplan for Spydeberg kommune. Denne inneholder en beskrivelse av 
utfordringer som fremkommer i kommunens folkehelseprofil og strategier for fremme av 
folkehelsen. Spydeberg har det siste året også vedtatt visjonen: Vi lager bra dager. For å gjennomføre 
dette er folkehelse en viktig faktor. Det er et overordnet mål at alle kommunens kommunalområder 
har med folkehelseperspektivet i sine respektive tjenester. 

 
Folkehelseprofilen og kunnskap om lokale forhold danner utgangspunkt for en tiltaksplan for å 
ivareta innbyggernes helse, både på kort sikt og lang sikt. Hvilke tiltak kommunen velger å iverksette, 
vil være et tema for faglig og politisk diskusjon, men de søkes gjenspeilet i alle kommunens sektorer 
og aktiviteter. 

 
Folkehelseloven løfter frem fem grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet; 
prinsippet om å utjevne sosiale helseforskjeller, ”helse i alt vi gjør” (Health in All 
Policies), bærekraftig utvikling, føre-var og medvirkning. Loven bygger på, og er samordnet med, 
plan- og bygningsloven som er det generelle regelverk for å fremme bærekraftig utvikling til beste for 
den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Folkehelseloven legger til rette for en politisk 
forankring av folkehelsearbeidet, og for langsiktig og systematisk innsats. Kommuner og 
fylkeskommuner skal ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, identifisere sine 
folkehelseutfordringer, fastsette mål gjennom planarbeidet og iverksette nødvendige tiltak. 
Miljørettet helsevern er en del av folkehelsearbeidet, og kommunens virkemidler 
(konsekvensutredning, retting, stans av arbeid m.m.) er nå regulert i Folkehelselovens kapittel 3. 

 
Definerte folkehelseutfordringer skal i henhold til plan- og bygningsloven brukes som grunnlag for 
drøftinger i forbindelse med budsjettfremlegg, utarbeidelse av plan- og utviklingsstrategier m.m. En 
plan for folkehelse gir i så måte sektorovergripende føringer for kommunens øvrige planarbeid, 
inkludert det som ligger utenfor helse- og omsorgssektoren. 
Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og 
bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. 
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2.0 Bakgrunn og formål 

Alle grupper i den norske befolkningen har fått bedre helse, men det er fortsatt store forskjeller 
mellom ulike sosioøkonomiske grupper. Levealderen har økt mest i grupper med lang utdannelse og 
høy inntekt. 

 
Norge, og resten av verden, står i dag overfor nye utfordringer som er knyttet til livsstil. Utviklingen 
har ført til at sykdomsbyrden i befolkningen i stor grad preges av sykdommer som vi lever med, og 
ikke sykdommer vi dør av. Psykiske sykdommer, overvekt og fedme utgjør en stor del av 
sykdomsbildet, mens det er hjerte- og karsykdommer som forårsaker de største sosiale forskjellene i 
for tidlig død. 
Gjennom Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015) la regjeringen den politiske kursen for helse- 
og omsorgstjenestene og folkehelsearbeidet de neste fire årene. Regjeringens utgangspunkt er at det 
er et offentlig ansvar å fremme helse og forebygge sykdom, og å sikre nødvendige helse- og 
omsorgstjenester til hele befolkningen. Alle skal ha et likeverdig tilbud om helsetjenester uavhengig 
av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. 
En trygg og god helse- og omsorgstjeneste skal bidra til god helse og forebygge sykdom. Når sykdom 
rammer, skal helsetjenesten behandle og lindre på best mulig måte. Målet er flest mulig gode leveår 
for alle, og reduserte sosiale helseforskjeller i befolkningen. 

2.1 Overordnet mål 

De overordnede målene for folkehelsepolitikken i Norge er “flere leveår med god helse i 
befolkningen som helhet” og “reduserte sosiale helseforskjeller mellom ulike sosioøkonomiske 
grupper, etniske grupper, kjønn og legning”. Videre skal det være et systematisk og langsiktig 
folkehelsearbeid på tvers av sektorer, nasjonalt, regionalt og lokalt. 
Regjeringen har i Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging fastsatt forventninger 
til kommunal planlegging. Disse er delt i seks ulike kategorier, alle med betydning for forholdet 
mellom planlegging og folkehelse. De ulike kategoriene er: 

 
Klima og energi 
By og tettstedsutvikling Samferdsel 
og infrastruktur Verdiskapning og 
næringsutvikling Natur, kulturmiljø 
og landskap Helse, livskvalitet og 
oppvekstmiljø 

2.2 Spydeberg kommunes planverk 

Folkehelseplanen for Spydeberg kommune inngår i kommunens plansystem som en temaplan. 
Formålet er å gi en overordnet beskrivelse av de områder innenfor folkehelsen som har et strategisk 
innsatsbehov, og foreslå aktuelle tiltak. Planen vil være derfor være et viktig dokument i all 
kommuneplanlegging. 
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Kommunens plansystem er bygget opp slik det fremkommer i denne skjematiske oversikten: 
 

Temaplanene for Folkehelse er en overordnet plan, som er tenkt å ha lang levetid. Planen har en 
tiltaksdel som rulleres hvert annet år. I denne framkommer de aktuelle tiltakene som skal 
gjennomføres innenfor angitt periode. 

 
Kommunen skal organisere og legge til rette for nødvendige tjenester og helsehjelp. Hvordan 
kommunene ønsker å organisere og tilpasse tjenestene vil i stor grad være opp til den enkelte 
kommune. 
Folkehelseloven er et viktig verktøy for å kunne nå Samhandlingsreformens intensjoner. Dette skal 
oppnås gjennom å dreie innsatsene mot helsefremmende og forebyggende arbeid. En bedre balanse 
mellom behandling og forebygging, og folkehelsearbeid over tid, vil føre til en reduksjon i potensielt 
kostbar behandling. 

 
 

Systematisk folkehelsearbeid 
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Etter den nye folkehelseloven skal kommunene selv velge sine mål og tiltak for å fremme 
befolkningens helse på kort og lang sikt. Den enkelte kommune vet best hva dens innbyggere trenger 
for å leve gode, lokale liv. Folkehelseloven gir kommunene ansvar, samtidig som den åpner 
muligheter for en koordinert folkehelsesatsing der alle sektorer er med, ikke bare helsetjenestene. 
Det kreves god ledelse, forankrede planer og gjennomføringskraft. 

2.3 Regionale planer 

Fylkesplanen Østfold mot 2050 består av strategiske mål og føringer for hovedtemaene levekår og 
folkehelse, miljø og verdiskapning. Fylkesplanen har under Folkehelse og levekår følgende delmål for 
Folkehelsearbeid: 
«Folkehelsearbeidet i Østfold skal bidra til at forebyggende og helsefremmende arbeid gir positive 
resultater for den enkelte og samfunnet. Østfold skal bli et ledende fylke i å utjevne sosiale 
helseforskjeller.» 
Regional plan for folkehelse i Østfold 2012-2015/2024 er bygget opp rundt 4 temaer: Trygge Østfold, 
Sunne Østfold, Levende Østfold og Rettferdige Østfold. 

2.4 Samarbeid og partnerskap 

I St.meld. nr. 16 (2002-2003) “Resept for et sunnere Norge”, ble partnerskap for folkehelse lansert 
som en sentral arbeidsform i det regionale og lokale folkehelsearbeidet. 
Spydeberg var tidlig ute med organisert folkehelsearbeid i Folkehelseprosjektet sammen med Østfold 
fylkeskommune. Kommunen er med i partnerskapet Østfoldhelsa, som skal bidra til å oppfylle 
folkehelsemålsettingene i fylkesplanen for Østfold. Foruten Østfold fylkeskommune, består 
partnerskapet av kommunene Våler, Sarpsborg, Spydeberg, Rakkestad, Aremark, Fredrikstad, 
Marker, Rømskog, Trøgstad, Halden, Moss, Eidsberg, Askim, Skiptvet, Hobøl, Rygge, Råde og Hvaler. 
Med i partnerskapet er Sykehuset Østfold HF, Høgskolen i Østfold, Østfold Idrettskrets, 
Nasjonalforeningen for folkehelsen, og Frivilligsentralene i Østfold. Østfoldhelsas styre består av 4 
kommunalt valgte politikere utpekt av ordførerkollegiet i Østfold og 3 fylkespolitikere. 

 
Østfoldhelsa og helsefremmende strategier 
Østfoldhelsa sitt styre har vedtatt at Østfoldhelsa skal jobbe for å realisere Regional plan for 
folkehelse i Østfold 2012 - 2015 / 2024. Planen bygger på 4 hovedtema: sunne, trygge, levende og 
rettferdige Østfold. 
Hovedmål folkehelse: Folkehelsearbeidet i Østfold skal bidra til at forebyggende og helsefremmende 
arbeid gir positive resultater for den enkelte og for samfunnet. Østfold skal bli ledende fylke for å 
utjevne sosiale helseforskjeller. 
Spydeberg kommune er også medlem i nettverket Sunne kommuner. Nettverket består av 
kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse høyt i sitt virke og samfunnsplanlegging. 
Nettverket er en del av WHO Healthy Cities og har i dag 22 medlemmer, hvorav fem er 
fylkeskommuner og 17 kommuner. Sekretariatet i Sunne kommuner jobber aktivt med å tilrettelegge 
for samarbeid, idé- og erfaringsutveksling mellom medlemmene, og med å løfte fram de gode 
eksemplene. 

2.5 Kommunikasjon for bedre helse, trivsel og livskvalitet 

Kommunikasjon er viktig for å skape engasjement, involvering og tverrfaglig samhandling i 
folkehelsearbeidet. Befolkningens og de ansattes forståelse av hva som påvirker helsen må heves. 
Dette stiller krav til verktøy og metoder for god kommunikasjon. Ulike nasjonaliteter, kulturer og 
forskjeller i utdanning og erfaringsbakgrunn krever en bevissthet i dialog med andre. God 
kommunikasjon fører til at innbyggerne evner å skaffe seg tilgang til, forstår, vurderer og kan bruke 
informasjon som har betydning for å oppnå og opprettholde god helse og trivsel. Internett og nye 
sosiale medier vil være nyttige verktøy for kommunikasjon. Helsedirektoratet har også lagt til rette 
for kommunikasjon med materiellutgivelser og helseopplysninger på mange forskjellige språk. 
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3.0. Grunnprinsipper og påvirkningsfaktorer 

3.1 Grunnprinsipper – grunnmuren i folkehelsearbeidet 

Folkehelseloven omtaler grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet. Kommunene tildeles et 
klart ansvar for hele befolkningen og ikke bare for det individrettede forebyggende arbeid. 
Prinsippene blir i dette kapittelet presentert sammen med et utvalg av sentrale påvirkningsfaktorer 
med betydning for innbyggernes helse og som vil være avgjørende for det fremtidige 
folkehelsearbeidet i Spydeberg. 
Innenfor folkehelseområdet er det spesielt fem prinsipper som er av særlig betydning. 
1. Utjevning 
2. Bærekraftig utvikling 
3. Medvirkning 
4. “Føre var” 
5. “Helse i alt vi gjør” 

3.1.1 Utjevning 

Å forbedre utsatte gruppers helse og levekår er et viktig mål for folkehelsearbeidet. I 
Stortingsmelding nr. 34 (2012-2013) har regjeringen et bredt perspektiv på utviklingen av et 
helsefremmende samfunn. Det omhandler alt fra barnehage, skole, nærmiljø og fritid til 
arbeidsplasser, trafikk, arealplanlegging og næringsinteresser. Betydningen av rettferdig fordeling og 
vilje til omfordeling er sentralt. I henhold til Folkehelseloven er utjevningsprinsippet vesentlig i alt 
folkehelsearbeid. Dette innebærer at vi skal arbeide for å motvirke helseforskjeller, uten at helsen i 
befolkningen generelt blir dårligere. 

3.1.2 Bærekraftig utvikling 

Folkehelseloven referer til helse som et grunnleggende behov og en rettighet, som også er 
grunnlovfestet gjennom bestemmelser om bærekraftig utvikling i Grunnlovens § 110 b. “Enhver har 
Ret til et Milieu som sikrer Sundhed”. Ser vi på definisjonen av bærekraftig utvikling; “en utvikling 
som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal 
få dekket sine behov”, blir det tydelig at menneskelige behov er utgangspunkt for begrepet. 

 
Bærekraftig utvikling betyr i folkehelsesammenheng at man tilrettelegger for en samfunnsutvikling 
som sikrer grunnleggende behov over tid. I dette ligger det å opprettholde et miljø som fremmer 
individets helse. Eksempelvis vil helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid være viktig for 
samfunnsutviklingen ved at friske og arbeidsføre mennesker skaper produksjon, som igjen legger 
grunnlaget for økonomien og nye generasjoners levekår. Spydeberg kommunes evne til å takle 
forventet befolkningsøkning og befolkningssammensetning, og konsekvenser dette får for 
samfunnsstrukturer og enkeltindivid, har betydning for en bærekraftig utvikling. 

3.1.3 Medvirkning 

Medvirkning er et viktig prinsipp i folkehelsearbeidet. Menneskers mulighet og frihet til å ytre egne 
tanker, ønsker og behov er grunnleggende ut fra et rettighetsståsted, men også ut fra et helsemessig 
ståsted. Menneskerettserklæringen artikkel 19 og Grunnlovens § 100 sikrer grunnleggende 
prinsipper om medvirkning. Barnekonvensjonen skal ivareta de unges stemme, og plan- og 
bygningsloven er med på å sikre innbyggernes medvirkning i planprosesser. 

 
“Empowerment” er et sentralt begrep i folkehelsearbeidet. “Empowerment” handler nettopp om 
menneskers mulighet til å ta i bruk sin egen kraft og stemme. Det sier noe om viktigheten av å kunne 
være tydelig og delaktig og effekten dette har på individets selvbilde og helse. Begrepet benyttes 
også til å forklare hvordan et samfunn, lokalsamfunn eller en gruppe kan bruke sin stemme og på den 
måten skape en forandring, eller bidra til utvikling. 
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3.1.4 Føre var 

Dersom man er usikker på hvordan noe vil utvikle seg eller ønsker å påvirke en utvikling, vil man med 
utgangspunkt i en “føre var”-tankegang, sette inn tidlige tiltak for å være på den sikre siden. En 
grunnleggende tanke er at tidlig intervensjon og innsats har en stor samfunnsøkonomisk verdi. 
Prinsippet legger føringer for hvilke innsatser som igangsettes, når de settes inn, og hvilken retning 
innsatsene skal ha. Oversikt over utfordringer og tilgjengelige ressurser i lokalsamfunnet vil kunne 
sette Spydeberg kommune i stand til å ta gode valg, legge strategier og utvikle treffsikre planer som 
sikrer bærekraft og positiv utvikling spesielt med tanke på å redusere sosiale forskjeller. 

3.1.5 “Helse i alt vi gjør” 

Dårlige eller vanskelige levekår kan få sosiale og helsemessige konsekvenser. Dette er en utfordring 
som ikke kan løses av helsesektoren alene, men som må møtes med en bred tilnærming på mange 
områder. Løsningen ligger i samfunnsplanleggingen og er dermed ikke et ansvar for helsevesenet 
alene. Som nevnt tidligere er overordnet mål for folkehelsepolitikken i Norge “flere leveår med god 
helse i befolkningen som helhet”, og “redusere sosiale helseforskjeller mellom ulike sosioøkonomiske 
grupper, etniske grupper, kjønn og legning”. Ved å vektlegge også de sosiale påvirkningsfaktorene, 
dreies dermed folkehelsearbeidet fra et sykdomsperspektiv til et påvirkningsperspektiv. «Helse i alt vi 
gjør» innebærer å utvikle kommunens helsefremmende tankegang i alle sektorer. 

3.2 Påvirkningsfaktorer 

Dahlgren og Whiteheads figur nedenfor demonstrerer ulike påvirkningsfaktorer for helse. 
Samfunnsmessige forhold skaper forskjeller, som vi kan påvirke gjennom planlegging, forvaltning og 
tiltak. I Ottawa-charteret fra 1986 understrekes det at helsefremmende arbeid har klar sammenheng 
med politikk. 

 
Figur Påvirkningsfaktorer for helse 

 
 

Dahlgren og Whiteheads figuren gir et helhetlig bilde av hvilke påvirkningsfaktorer som kan ha 
innvirkning på helsen. Kjernen i figuren er enkeltmenneskene. Her ligger også de 
påvirkningsfaktorene som i stor grad er uforanderlige, som alder, kjønn og biologiske eller fysiske 
egenskaper. Rundt menneskene ligger en rekke andre faktorer som i teorien kan forandres gjennom 
politiske vedtak. Individuelle livsfaktorer betegner adferd som for eksempel fysisk aktivitet og 
røyking. 
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Konsekvensen er at folkehelsearbeidet må ses i lys av en bred og sammensatt påvirkning. En rekke 
positive og negative påvirkningsfaktorer skal avdekkes for å skape et fullverdig bilde av individets og 
befolkningens helse. Forhold som utdanning, arbeid, bolig, tilgang til tjenester, ren luft, tilgjengelig 
natur, idretts- og aktivitetsanlegg og sykkelveier vil være avgjørende faktorer. Det er viktig å 
synliggjøre at tiltak som ikke nødvendigvis kobles direkte til helse, kan ha store helsemessige 
konsekvenser for mange og for enkeltpersoner. 

 
De sosiale nettverkene omfatter samspillet mellom enkeltmennesker og mellom enkeltmennesker og 
deres nærmiljø. Menneskenes evne til å ivareta egen helse bestemmes i stor grad av faktorene som 
for eksempel utdanning, arbeid, helsetjenester og boligforhold. I tillegg er den en rekke 
samfunnsmessige forhold som generelle sosioøkonomiske, kulturelle og miljømessige betingelser 
som også har innvirkning folkehelsen. 

 
Ved å analysere årsaken til en bestemt sykdom eller lidelse finner man ofte et komplekst samspill 
mellom ulike faktorer. I tillegg til faktorer som oppvekst, utdanning og arbeid, kan bakenforliggende 
faktorer også handle om forhold som tilgjengelighet, strukturer og systemer. Ernæring må for 
eksempel vurderes med utgangspunkt i tilgjengelighet. Det handler om alt fra matforsyning til 
utvalget i nærbutikken og hva barnet får i seg fra matpakken. Alt dette er forhold som ikke alene har 
med individets adferd å gjøre, men som også påvirkes av samfunnsmessige forhold. 

3.3 Livsstilssykdommer 

Livsstilsykdommer er en samlebetegnelse på sykdommer eller lidelser et menneske kan få som 
resultat av egen, selvvalgt livsstil. Livsstilssykdommer blir ofte omtalt som vår tids store 
helseutfordring. Både folkehelseinstituttet og WHO bruker begrepet epidemi for å beskrive uroen 
over utviklingen. Livsstil er en betegnelse for måten et menneske forholder seg til eget levesett, 
gjennom kosthold, fysisk aktivitet, inaktivitet og forhold til nikotin, alkohol og narkotiske rusmidler. 
Livsstilen er også avhengig av selvvalgt døgnrytme, søvnmengde og stressnivå. I den forbindelse blir 
livsstil knyttet mot livskvalitet, som kan bli forringet dersom man ikke har et såkalt balansert forhold 
til disse variablene. 

 
Barnevekststudien som ble gjennomført fra 2008 til 2012 viste at 15 prosent av guttene og 18 
prosent av jentene i tredje klasse var overvektige. Resultater fra 2012 tydet på at det ikke er økning i 
andelen overvektige tredjeklassinger i perioden fra 2008 til 2012. 

 
Ved siden av foreldre, er barnehage- og skolesektoren viktige samarbeidspartnere som har stor 
påvirkning på barn og unge både når det gjelder aktivitet og kosthold. Arealplanlegging som blant 
annet ivaretar muligheter til fysisk aktivitet for alle aldersgrupper, sørger for gang og sykkelveier og 
grønne lunger i nærmiljøene, er et grunnleggende helsefremmende tiltak. Helsetjenesten er en viktig 
premissleverandør og rådgiver for andre sektorer som planlegger og iverksetter tiltak som har 
innflytelse på barn og unges helse og utvikling. Andelen som er fysisk aktive øker i takt med sosial 
status, inntekt og utdanningslengde. Barn av foreldre med høy sosial status er også mer aktive. 

3.4 Betydningen av fysisk aktivitet for folkehelsen 

For personer som er friske, vil regelmessig fysisk trening gi økt velvære, bedre evne til å takle stress, 
gi mer energi og bedre søvn. Helsedirektoratet har gitt anbefalinger om at voksne bør drive fysisk 
aktivitet med moderat intensitet minimum 30 minutter daglig, barn unge minst 60 minutter. For 
personer som har en mild til moderat depresjon eller kronisk tretthetssyndrom, er fysisk aktivitet et 
godt dokumentert behandlingsalternativ. Også for andre lidelser kan fysisk aktivitet ha virkning og 
virke forebyggende for videre utvikling av sykdom. Generelt er mennesker med psykiske lidelser 
oftere inaktive og i dårligere fysisk form enn normalbefolkningen (Martinsen 2000). Ved noen 
psykiske lidelser er risikoen for overvekt økt, blant annet fordi enkelte medisiner gir økt appetitt og 
vektøkning som bivirkning. Fysisk aktivitet kan være en motvekt mot slike bivirkninger, og ha gunstig 
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effekt på den psykiske lidelsen. 
 

Helsegevinster ved tilstrekkelig aktivitet 
Helsegevinstene ved å være i regelmessig fysisk aktivitet gjelder for alle aldersgrupper. Fysisk 
aktivitet gir flere leveår med god helse, både lengre levetid og økt livskvalitet, sammenlignet med 
inaktivitet. Redusert total tid med inaktiv adferd og hyppige, korte bolker med ståing, samt fysisk 
aktivitet mellom inaktive perioder, gir helsegevinst. Dette gjelder også for personer som allerede er 
fysisk aktive. 
Nivået av fysisk aktivitet øker i barnealderen og når en topp tidlig i tenårene. Om lag 70 % av 13 
åringene er aktive to timer eller mer per uke utenom skoletiden. Andelen aktive faller så frem til ung 
voksen alder. 30 - 60 % av de voksne er aktive to timer eller mer per uke på landsbasis. Blant voksne 
og eldre faller aktivitetsnivået med alderen, men utviklingsdata tyder på at andelen nordmenn som 
er fysisk aktive har økt noe de 10-15 siste årene. 

3.5 Helsefremmende eller forebyggende arbeid 

Folkehelsearbeidet ses på som samfunnets samlede innsats for: 
- å fremme helse 
- å redusere risiko for sykdom og skade 
- å beskytte mot ytre helsetrusler 

 
WHO har definert helsefremmende arbeid som “den prosessen som gjør folk i stand til å bedre og 
bevare sin helse”, mens sykdomsforebyggende arbeid “dreier seg om tiltak som skal forhindre at 
sykdom eller skade oppstår. Dette omfatter sykdoms, - skade- og problemforebyggende tiltak”. 

 
Folkehelsearbeidet i Spydeberg skal ha hovedfokus på populasjonsbaserte tiltak hvor ansvaret ligger 
til ulike enheter for å fremme god helse. Samtidig skal det være økt fokus på og styrking av det 
sykdomsforebyggende arbeid i helsetjenestene. Skillet mellom helsefremmende og forebyggende 
arbeid er ikke alltid like tydelig. Tilnærmingene spenner vidt, fra tiltak som fremmer livskvalitet og 
mestring, til forsøk på å eliminere eller begrense en uønsket utvikling av folks helse- og helseatferd. I 
praksis vil de to tilnærmingene overlappe og utfylle hverandre. 

 
Målet med det forebyggende arbeidet i helsetjenestene vil være å oppnå god helseatferd, være frisk, 
unngå sykdom og skade. Arbeidet skal forebygge tilbakefall og opprettholde helsen. Mens 
samfunnets helsefremmende arbeid har som hovedfokus at flest mulig unngår sykdom, bidrar 
forebyggende helsetjenester til at mennesker som har sykdomsrisiko, kronisk eller langvarig sykdom 
lærer seg å leve med dette på en god måte. Helsefremmende og forebyggende arbeid vil foregå i alle 
samfunnssektorer, men helsesektoren har en viktig oppgave i å medvirke til at andre 
samfunnssektorer bidrar til å fremme folkehelsen. Oversikt over helsetilstand og helseovervåkning i 
er i denne sammenheng avgjørende. 

 
Uansett om man definerer et arbeid som helsefremmende eller forebyggende, vil man måtte vurdere 
hvilke strategier som fungerer best for å oppnå resultater. På universelt nivå dreier det seg om 
strategier for hele befolkningen eller større befolkningsgrupper. På selektert nivå benyttes 
populasjonsstrategier rettet mot befolkningsgrupper kjennetegnet ved identifiserte risikofaktorer. 
Ved bruk av individuelle strategier rettes tiltak mot enkeltindivider eller grupper med symptomer. 
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4.0 Folkehelsa i Spydeberg kommune 

4.1. Spydebergs folkehelseprofil (oppdateres årlig fra Folkehelseinstituttet) 

Spydeberg ligger bedre an enn landsgjennomsnittet i forhold til: - Vaksinasjonsdekning - Drikkevannsforsyning 

Spydeberg ligger dårligere an enn landsgjennomsnittet i for hold til: - Utdanningsnivå - Andel barn av enslige forsørgere - Overvekt - Forventet levealder for menn - Psykiske lidelser - Muskel-skjelett plager - Medikamentbruk: antibiotika, mot høyt kolesterol og for psykiske lidelser 

Folkehelseprofilen er knyttet opp mot landsgjennomsnittet eller gjennomsnittet i fylket. De generelle 
helseutfordringene i samfunnet som helhet vil likevel ikke være noen mindre utfordring for 
Spydeberg kommune. 

4.2 Lokale utfordringer 

Spydeberg er en kommune med et innbyggertall på 5736 per 1. januar 2016. Det er en 
landbrukskommune med små og mellomstore bedrifter. Kommunen har de siste årene vært blant de 
med størst innflytting av Indre Østfold kommunene. 

 
4.2.1 Befolkning og vekst 

Spydeberg er i rask vekst. Fram mot 2040 vil man ved en middels nasjonal vekst ha et befolkningstall 
på 7468 innbyggere. Dersom man legger høy nasjonal vekst til grunn, så må man legge til ytterligere 
1000 innbyggere på dette. 

 
Høy befolkningsvekst over tid vil være meget krevende for kommunen i forhold til infrastruktur, som 
skoler, barnehager, fritidstilbud, boligbygging og helsetjenester. 
23 % av befolkningen er under 18 år, hvilket er på nivå med lands- og fylkesnivå. 
Kombinasjonen av en ung befolkning og høy befolkningsvekst vil kunne gi utfordringer økonomisk 
med risiko for lave skatteinntekter og lave frie inntekter, men også praktisk i forhold til barnehage- 
og skolekapasitet, samt øvrige tilbud i kommunen. 

 
I tillegg til primærnæringene, småindustri, kommunalt ansatte og institusjoner er det høy grad av 
arbeidspendling til blant annet Oslo-regionen. Spydeberg er en kommune som vil være avhengig av 
gode og miljøvennlige kommunikasjonstilbud og – tiltak i så henseende. 

 
Kommunereform. En eventuell ny kommunestruktur i løpet av planperioden vil kunne medføre 
endringer i blant annet planarbeid og tjenestetilbud som man per i dag ikke har fullstendig oversikt 
over. 

 
Innvandring. Spydeberg kommune hadde en årlig befolkningsvekst på 2,4 % per oktober 2013, mens 
fylket og landet for øvrig har en befolkningsvekst på 1,3 %. Innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre utgjør 9,7 % av befolkningen. I fylket og landet for øvrig er andelen 14 %. 
Bosetting av flyktninger stiller krav til undervisningstilbud og integrering. 



 
    

 

 
 

I Spydeberg kommune hadde vi ved inngangen til 2015 to institusjoner for mindreårige flyktninger. 
Fra 1. desember 2016 vil begge mottakene være nedlagt. Beboerne har hatt skole- og helsetjenester i 
Spydeberg kommune. 

 
Eldrebølgen. Antall eldre i Norge vil øke og stille krav til planlegging og tjenester. Andelen eldre over 
80 år i Spydeberg er estimert til å være på nivå med landet for øvrig. 

 
Utdanningsnivå. Kommunens innbyggere har et lavere utdanningsnivå enn landsnivået. I alderen 30- 
39 år har 78 % av befolkningen videregående skole eller høyere utdanning. Dette er på nivå med 
Østfold fylke, men lavere enn landsgjennomsnittet på 83 %. Det vil si at mer enn 2 av 10 avslutter sitt 
utdanningsløp etter ungdomsskolen. Samtidig vet vi at utdannelsesnivå har stor betydning for den 
generelle helsen i befolkningen. 

 

Unge uføre. Av antall personer i arbeidsfør alder mellom 18 og 44 år er 2,6 % uføretrygdet. Dette er 
litt over landsgjennomsnittet (2,5 %) og lavere enn i Østfold fylke (3,5 %). 

 
Psykiske lidelser. Folkehelseprofilen viser at Spydeberg har mange innbyggere med psykiske lidelser, 
og vi har et høyt forbruk av legemidler mot psykiske lidelser. Dette må således kunne forventes å 
være reelle tall, og ikke en følge av avvikende diagnosebruk eller andre forhold. Nivået for Spydeberg 
er som for fylket for øvrig, men høyere enn landsgjennomsnittet. 

4.2.2. Oppvekst og levekårsforhold 

I Østfolds helseprofil, en tverrsnittsundersøkelse fra 2011-2012, der befolkningen fikk gi synspunkter 
på egen helse, trivsel og forhold i sitt nærmiljø fremkom at 75,4 % av befolkningen beskrev egen 
helse som god eller svært god. 7,5 % anga alvorlig aktivitetsinnskrenkning grunnet sykdom, med 
høyest angivelse i aldersgruppen 18-29 år og lavest i aldersgruppen 30-44 år. 

 
Kommunen har hatt en boligsosial handlingsplan siden 2003. Det ble i mars 2013 vedtatt å utarbeide 
ny boligsosial handlingsplan. Boligsosial handlingsplan for Spydeberg kommune 2014 – 2015 ble 
vedtatt i 2016. Revisjon av tiltaksdelen gjennomføres første tertial annet hvert år, første gang i 2017. 
Boligsosiale virkemidler for å utjevne sosiale forskjeller vil være strategisk viktig i et 
folkehelseperspektiv, likeledes et boligbyggeprogram med føringer for krav til nyetableringer, god 
oversikt over trygde- og omsorgsboliger og øvrige institusjonstilknyttede boliger. Per 1000 
innbyggere, så disponerer kommunen per i dag 25 boliger. Det vil være opp til kommunens enheter 
og samarbeidende instanser å fremme forslag ved opplevelse av endrete behov. 

 
Det å ha muligheter for fritidsaktiviteter i nærmiljøet er viktig for trivsel og dermed også for 
folkehelsen. Dette kan legges til rette for ved tilgang til sportsarenaer, svømmehaller, turstier og 
lignende. Oversikt over kommunalt tilbud finnes på kommunens hjemmesider og er beskrevet i 
kommunens plan for idrett- og friluftsliv 2015-2027. 

 
Arbeidsledighet. Per mars 2016 er andelen helt arbeidsledige i Spydeberg på 3,6 %. Dette er på nivå 
med fylket for øvrig, men en prosentvis økning på 21 % fra i fjor. 0,9 % av arbeidssøkerne er på tiltak, 
som er en økning på 69 % fra foregående år. 11,3 % av befolkningen mellom 18 og 67 år i Spydeberg 
er ved utgangen av 2015 mottakere av uføretrygd. Det er en reduksjon på 0,2 % fra året før. I fylket 
som helhet er 13,6 % av befolkningen mottakere av uføretrygd. 

 
Barnehage og skole 
Kommunens skoler utgjøres i dag av Spydeberg og Hovin barneskoler for 1. -7. trinn, og Spydeberg 
ungdomsskole fra 8.-10. trinn. Ungdomsskolen gjennomgikk for få år tilbake omfattende 
rehabilitering, som skulle gi gode forutsetninger for et fysisk godt læremiljø for kommunens barn. 
Befolkningsveksten i kommunen antas også å påvirke skolemiljøet og læringsresultater, og det er 
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viktig å følge med på utviklingen og planlegge deretter. Befolkningsveksten kan resultere i trangere 
skoler som utfordrer det fysiske læringsmiljøet og det blir mindre fysisk areal til den enkelte elev. 

 
Tiltak for å ivareta elevenes læringsmiljø, verktøy som er i samsvar med etablerte prinsipper for et 
godt læringsmiljø, deriblant fokus på elevenes fem grunnleggende ferdigheter (digitale ferdigheter, 
muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne og å kunne skrive), vil i et folkehelseperspektiv 
anses som lønnsom investering for fremtidig god folkehelse. 

 
De samme refleksjoner må gjøres når vi ser på barnehagetilbudet i kommunen. God helse og god 
folkehelse sikrer vi best gjennom tidlige tiltak, med god svangerskapsomsorg og gode tilbud i tidlige 
barneår. Spydeberg kommune har 1 kommunal og 4 private barnehager. Disse følger det 
pedagogiske programmet «Mitt valg». Programmet følger barna videre gjennom skoleårene. 

 
Helsestasjon, helsesøstre og dekningsgrad 
Totalt har vi 2,6 årsverk knyttet til helsestasjonen. Helsesøstrene har ca. 0,25 årsverk knyttet til 
direkte elevkontakt i barneskolen. Den nasjonale minstenormen er 0,35 årsverk pr. 100 elever i 
barneskole og 0,18 årsverk pr. 100 elever på ungdomsskole. På ungdomskolen har vi per i dag 
0,2 årsverk. Vi følger normen på legedekning per antallet fødsler. 

 
Frivilligprosjekt 
Med utgangspunkt i føringene i Stortingsmelding 29 – Morgendagens omsorg har Spydeberg 
kommune startet et treårig frivilligprosjekt med ekstern finansiering. Prosjektets intensjon er å bedre 
samarbeidet mellom frivillig og offentlig sektor for å møte fremtidens utfordringer innen 
eldreomsorgen. Prosjektet er i slutningen av kartleggingsfasen og skal gå videre i tiltaksfasen i 2017. 
Tiltak fra dette prosjektet vil bli effektuert i planperioden. 

4.2.3 Fysisk, kjemisk, biologisk og sosialt miljø 

Fysisk miljø. Spydeberg kommune arbeider forebyggende i planprosesser for å sikre at befolkningen 
ikke utsettes for støy som overskrider grenseverdier i Miljøverndepartementets støyretningslinje. 
Det rapporteres likevel om støyplager enkelte steder og det er en utfordring å tilfredsstille de 
individuelle behov og ønsker når det kommer til opplevet støy, selv om støyretningslinjene er 
oppfylt. 

 
Kommunen skal oppfylle kravet om universell utforming i alt planarbeid forankret i Plan - og 
bygningsloven. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er høringsinstans blant annet i 
saker der tilgjengelighet er tema. 

 
Kommunen holder oversikt over godkjenningsstatus for kommunens barnehager og skoler, og 
rapporterer status til Fylkesmannen når det forespørres. Alle kommunens barnehager er godkjente. 
Kommunen er godkjennings- og tilsynsmyndighet for alle barnehager i kommunen. 

 
Kjemisk miljø. Kommunen følger opp at offentlige bygg (eks. skoler, barnehager) dokumenterer 
radonverdier 
under tiltaksgrensen fastsatt i strålevernforskriften (100 Bq). Fra 2014 er det krav om dokumentasjon 
av radonmåling i alle utleieboliger. 

 
Biologisk miljø. Spydeberg kommune har meget god drikkevannskvalitet, og det har de siste årene 
pågått arbeid med Trykkavløpsprosjektet for fritidsboliger rundt Lyseren. Kommunen holder også 
oversikt over vannkvaliteten badeplassene i Spydeberg. 

 
Sosialt miljø 
Kommunen er opptatt av barns oppvekstmiljø og fremme av gode oppvekstvilkår. Sosiale 
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møteplasser for lek og opphold, samt tilgang til gode rekreasjonsområder vil være et innsatsområde i 
planarbeidet. Det stilles krav om universell utforming av utearealer og krav til lekeplasser i 
boligområder. 
Kommunens forskjellige sosiale møteplasser kan det bygges videre på, slik at de enda mer kan bidra 
til å motvirke sosial isolasjon og ensomhetsfølelse 

 
Kommunen jobber for å begrense kriminalitet og har per i dag lite synlige rusmiljøer. Det legges stor 
innsats i forebyggende arbeid i tidlig alder på ungdomsskolen. Gode møteplasser for de unge vil være 
god forebyggende strategi. 

4.2.4 Skader og ulykker 

Det føres nasjonal oversikt over antall personskader behandlet i sykehus og antallet døgnopphold på 
sykehus knyttet skader og ulykker. 
Trafikksikkerhet er et viktig element i dette. Planer for gang- og sykkelveinett, opplyst veinett, og 
sikkerhetsvurderinger ved utbygging av bolig- og næringsområder er viktig i skade- og 
ulykkesforebyggende øyemed. 

4.2.5 Helserelatert adferd 

Vi har alle et ansvar for egen helse. Kommunen søker som tidligere beskrevet å tilrettelegge for at 
befolkningens innbyggere skal kunne velge god helserelatert adferd. Helserelatert atferd 
fremkommer også i kommunens folkehelseprofil. 

4.2.6 Helsetilstand 

Barn. Barna i Spydeberg er stort sett friske, mange er aktive og har venner. Det er få overvektige barn 
og unge, men det er en del barn på hver skole som har nedsatt kroppskontroll og en motorikk som er 
preget av mye inneaktivitet. Det synes som om røyke- og rusproblematikk blant ungdommene er 
redusert. 
Befolkningen er ung, tilflytningen stor, og ikke alle har norsk som morsmål. Dette kan gi utfordringer 
for unge familier, og gravide, som kan føre til manglende nettverk og utfordringer forbundet med 
dette. 
Svangerskap, barseltid og det første leveåret er en svært viktig tid i forhold til å få en god start på 
livet. Overvekt hos gravide er en tendens på landsbasis, det sees også blant kommunens gravide. 
Dette kan medføre helseproblemer både hos barnet og mor. 
Noen foreldre sliter med egen psykisk helse og bruker helsesøster og primærhelsetjenesten som 
samtalepartner rundt egen helse og barnas behov. Spydeberg kommune har god dekning av 
helsesøstre, og har de siste 3 år hatt god dekning av fastleger. Dekningsgrad for helsesøster og 
fastleger vil kunne endre seg på bakgrunn av befolkningsvekst og nye oppgaver innenfor 
helsekartlegging og smittevern. 
Helsesøstrene tilbyr barn og unge samtaler om små og store bekymringer i livet deres. Utfordringer i 
forhold til dårlig selvbilde, venneproblematikk, forvirrende tanker og skilte foreldre med konflikter er 
det vi ser mest av. En del familier og barn har behov for ekstra støtte og hjelp. Barna kan ha 
diagnoser eller annen form for vansker som krever ekstra kompetanse og samarbeidsevne med 
barnevern, PPT og BUP. Barnevernet har økende i antall bekymringsmeldinger. Skolen kan oppleve 
barna som urolige og ukonsentrerte. De samme barna og deres familier har behov for samtaler og 
oppfølging. 

 
Voksne. Til tross for lavt utdanningsnivå har Spydeberg kommune få husstander med lav inntekt. 
Forskning viser at lav utdanning og inntekt i stor grad forårsaker nedsatt helsetilstand og ulik 
sosioøkonomisk bakgrunn bidrar til å øke sosiale helseforskjeller. Det er betydelige forskjeller mellom 
grupper med høy utdanning og grupper med lav utdanning i forhold til utvikling av psykiske lidelser 
som angst og depresjon. 
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Eldre. Den eldre delen av befolkningen i Spydeberg det vil si aldersgruppen 67 år - 80 + mottar 
tjenester i et relativ stort omfang. Dette kan være flere årsaker til det. Det kan bety at det ikke står så 
bra til med helsetilstanden i denne gruppen, eller at det er lav terskel for å tildele enkelte tjenester. 
En stadig økende andel av eldre i befolkningen vil kunne gi utfordringer for tjenestetidbudet. 
Det er også mange aktive unge eldre i Spydeberg som deltar i frivillig arbeid, lag og foreninger. Det er 
høy grad av sosial kapital i denne gruppen. 
Fra og med 1. mai 2016 er Spydeberg kommune med i SIO-prosjektet (Statlig finansierte 
omsorgstjenester). Kartleggingsenheten utvides med det til også å være en tildelingsenhet. Dette vil 
medføre utvidet tjenestekartlegging av alle nye søkere og jevnlig evaluering av tilbudet til den 
enkelte. Spydeberg kommune vil med det kunne sikre at godt utmålte tjenester tilbys de brukerne 
som har behovene. 

 
4.2.7 Vurderinger av konsekvenser og årsaker 

Spydeberg kommune har en ung befolkning med potensielt lave frie inntekter, lave skatteinntekter 
og en høy befolkningsvekst. Befolkningsvekst kan gi kommunen voksesmerter. Det kan bli 
utfordrende å kunne tilby tilfredsstillende areal til skolebarn og alle barn med rettighet til 
barnehageplass. 

 
Sosioøkonomiske utfordringer. Lite ressurser og en eventuell mangel på kommunale boliger til 
familier og vanskeligstilte vil kunne gi utfordringer med å bistå enkeltpersoner og familier på en 
tilfredsstillende måte. Det vil også kunne være utfordrende å få til en integrering av vanskeligstilte i 
lokalsamfunnet dersom det ikke finnes fleksibilitet i tilbudet med hensyn til sentrumsnærhet, 
boligstørrelse mm.. 

 
Boforhold. Tilfredsstillende boforhold er av avgjørende betydning i et menneskes liv for å sikre gode 
leve- og oppvekstvilkår. Bruk av boligsosiale virkemidler vil kunne sikre tilfredsstillende boforhold for 
flere ved etablering av nye boligområder. 

 
Uføre. Arbeidsuførhet varierer betydelig mellom yrkesgrupper, og vi trenger mer kunnskap om hvilke 
spesifikke arbeidsfaktorer som bidrar til dette. 
I en studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt(STAMI) har forskere sett at nærmere 45 prosent av 
tilfellene der arbeidstakere sluttet på grunn av egne helseproblemer eller sykdom i løpet av en 
treårsperiode, var relatert til en eller annen form for eksponering på jobb. Arbeidsuførhet ser ut til å 
være mer utbredt blant kvinner, eldre arbeidstakere, og yrkesaktive med færre års utdanning og 
høyere nivåer av psykiske plager og muskel og -skjelettlidelser. Det fremgår av Spydeberg 
kommunens folkehelseprofil at vi har mange innbyggere med slike lidelser. 
Noe av nøkkelen til å unngå mange unge uføre synes å ligge i utdanning og aktivisering av unge 
arbeidsledige. Utdanning åpner for flere valg i forhold til yrke og aktivitet gir mulighet for å tilegne 
seg arbeidserfaring. 

 
Fysisk utforming og møteplasser. Utbedring av turstier og opprusting til turveier med barnevogn- og 
rullestolstandard er en viktig oppgave. Tilrettelegge for mulighet for fysisk aktivitet knyttet til sosiale 
møteplasser kan med fordel løses av kommunen i samarbeid med de frivillige organisasjonene. 
Et godt utbygd gang- og sykkelveinett i kommunen vil kunne bedre folkehelsen gjennom at færre 
skades og drepes i trafikken, den fysiske aktiviteten vil øke og sosial isolasjon motvirkes ved at færre 
er avhengig av bil for å nå møteplassene. 

 
Arealutvikling. En attraktiv arealutvikling prioriterer utvikling av et sentrum i Spydeberg, med nærhet 
til servicefunksjoner. 

 
Skolemiljø. Skolene jobber systematisk med elevenes læringsmiljø ved å analysere og drøfte ulike 
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tiltak for å styrke ulike sider ved læringsmiljøet. Skolene er en del av Trivselsprogrammet med fokus 
på økt elevaktivitet i friminuttene 
Opplæringsloven § 9A pålegger ansatte ved skolene å melde fra til skoleledelsen dersom det 
observeres mobbing, og det skal fattes enkeltvedtak dersom det bes om tiltak fra foreldre eller 
elever mot krenkende atferd. 
Dersom skolen må redusere antall timer til undervisning, kan dette skape store utfordringer for 
elever som har behov for tettere oppfølging enn andre ved at de opplever lavere mestring. 

 
Rusproblematikk. Arbeidet med å samordne et helhetlig tilbud for innbyggere med rusproblemer er 
under stadig utvikling. God faglig kompetanse innen rusfeltet, godt organiserte tjenester, 
tilfredsstillende kapasitet og tilgjengelighet, vil være nødvendig for opplevelsen av gode 
tjenestetilbud for mennesker med rusmiddelproblemer i Spydeberg kommune. Samordning av 
tjenestene reguleres i ROP retningslinjene. 

 
 

Kommunale bygg. Dårlig inneklima kan føre til dårlig form, utvikling av sykdom, dårlig trivsel og 
dårlige resultater. Skoler og barnehager bør ha spesielt fokus på dette. Ergonomi for ansatte og 
elever er også viktige forebyggende tiltak. 

 
Møteplasser. Kommunen har en del sosiale møteplasser, men vil kunne nyttiggjøre seg flere tiltak. 
Det er viktig å fokusere på å nå de ressurssvake gruppene i lokalsamfunnet. Store avstander og 
spredt bosetting i kombinasjon med lite kollektivtilbud kan være noe av årsaken til ensomhet eller 
manglende deltakelse i aktiviteter. Det er behov for gode og differensierte informasjonskanaler, slik 
at eksisterende tilbud når de ulike målgruppene. 

 
Tjenestebehov. Mange innbyggere ønsker i størst mulig grad å klare seg i eget hjem. Engstelse for at 
det avdekkes store hjelpebehov kan føre til en underrapportering av problemer/utfordringer til 
pleiepersonellet eller annet fagpersonell når de er tilstede. Fastlegen, hjemmesykepleietjenesten og 
demenskoordinator en viktig samarbeidspartner i slike tilfeller. 
I «Omsorg 2020» beskrives regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015–2020. Den omfatter prioriterte 
områder i regjeringsplattformen, med viktige tiltak for å styrke kvaliteten og kompetansen i 
omsorgstjenestene. 

 
4.3. Muligheter for Spydeberg kommune 

Spydeberg kommune er i dag et attraktivt bosted i landlige omgivelser med kort reisevei til mer 
sentrale byområder. Særpreget ved kombinasjonen landlig og bynært bør kommunen ta med i 
planlegging for fremtiden, samtidig som det lages mulighet for nyetablerte og økonomisk 
vanskeligstilte å komme inn på boligmarkedet. 

4.3.1. Lokale ressurser 

Spydeberg kommune har et godt barnehage- og skolesystem å bygge videre på. Skolene må arbeide 
videre med å styrke sitt læringsmiljø og være den naturlige arena for integrering og forebygging av 
kriminalitet og rus. Skolene har et godt samarbeid med skolehelsetjenesten og helsestasjon jobber 
med elever som har behov for samtale om vanskelige forhold. Det finnes tilbud om leksehjelp som i 
lys av fremtidig utdanningsnivå og skolefrafall bør vurderes styrket, slik at det også omfatter barn på 
ungdomsskolenivå. 

 
Det er gode muligheter knyttet til rekreasjon, friluft og aktivitet i områdene i og rundt Spydeberg. 

Det er flere skogsområder med turmuligheter, muligheter for fiske og badeliv rundt ved Lyseren. Vi 
har en idrettsplass sentralt i kommunen med idrettshall og skatepark som er lett tilgjengelig. Mørk 
golfbane gir tilbud sommerstid og også vinterstid med løypenett for langrenn. Det er etablert et 
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kunstsnøanlegg med mulighet for langrenn og skileik med liten hoppbakke på Myrberg. Herfra er det 
også store muligheter til rekreasjon ved snørike vintre, gjennom løypenett og turstiområder til 
Skimtefjell, mot Sørmarka, samt mot sentrum og Holli. Det er gode muligheter for et aktivt friluftsliv 
med merkede stier og løyper, og det bør sikres gode kart og lett tilgjengelig informasjon om 
mulighetene. 

 
Arbeidsinnvandringen er i seg selv en ressurs i form av flere arbeidstakere, høyere skatteinntekter, 
nye kulturelle impulser og opprusting av deler av boligmassen. Spydeberg kommune er i vekst og det 
vil potensielt være mange unge og engasjerte nyinnflyttede innbyggere som positive bidragsytere i 
lokalmiljøet. 

 
Spydeberg kommune har per i dag en rimelig godt utbygget pleie- og omsorgstjeneste med godt 
samarbeid med øvrige helsetjenester i form av fastleger, fysioterapitjeneste, jordmortjeneste og 
Helsehuset IKS.. 
Spydeberg har engasjerte frivillige lag og foreninger. Frivilligsentralen fører til mange positive tiltak i 
lokalsamfunnet. 
Spydeberg har et godt forankret kriseteam og velfungerende beredskapsplanarbeid. 
Spydeberg har et lett tilgjengelig NAV-kontor med muligheter samtaler og rådgivning, herunder også 
gjeldsrådgivning. 

 
Spydeberg har etablert en Frisklivssentral. Dette bør være kommunens hovedtilbud innen fysisk 
aktivitet utenfor idrettslag, innen livsstil, kosthold og røyking, samt annet helsefremmende arbeid. 
Dette er et gratis lavterskeltilbud for de som har helseutfordringer. 
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Folkehelseprofil 2016 Spydeberg 
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