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1.0 Innledning 

 

Folkehelseplan for Våler 2014-2026 er en overordnet strategisk plan for folkehelse som 

gjelder all kommunal aktivitet og alle kommunens virksomheter. Planen har sitt utgangspunkt 

i ny lov om folkehelsearbeid som trådte i kraft 1.1.2012, Helse og omsorgstjenesteloven og 

samhandlingsreformen.   

.  

 

Folkehelseplanen skal være Våler kommunes overordnede strategi for å ivareta innbyggernes 

folkehelse i bred forstand i samarbeid med innbyggerne. Folkehelsen ivaretas ikke bare av 

helsesektoren, men må implementeres i alle kommunens sektorer. Et av de nasjonale 

grunnprinsippene i folkehelsearbeidet er “Helse i alt vi gjør”. Utdanning, bolig, arbeid og 

inntekt er blant de viktigste påvirkningsfaktorene for helse.  

 

Det dreier seg om “Helse i alt man gjør”, det vil si at konsekvenser av egen aktivitet for 

folkehelsen skal tas med som en betraktning i beslutninger og i det daglige arbeidet, både for 

å unngå negative effekter av egen aktivitet og for aktivt å fremme folkehelsen..  

 

Definerte folkehelseutfordringer skal (jf. Plan- og bygningsloven § 10) brukes som grunnlag 

for drøftinger i forbindelse med kommunens planstrategi. Utfordringsbildet skal med andre 

ord benyttes som utgangspunkt for en diskusjon rundt hvilke planer kommunen har bruk for. 

Det skal sikres at innhold og retning på målene for kommunens budsjetter, og 

samfunnsutvikling, står i forhold til definerte folkehelseutfordringer 

 

Folkehelseplanen skal ikke erstatte, men gi føringer for kommunens øvrige planverk, og gi 

føringer innen folkehelsearbeid for kommunale virksomheter, også de  som ligger utenfor 

helse- og omsorgssektoren.  

Samhandlingsreformen og endringer i lovverket stiller nye krav til folkehelsearbeidet. Ny 

folkehelselov innebærer at Våler kommune har fått et tydeligere og helhetlig ansvar for å 

fremme folkehelse, og for å ha oversikt over ulike faktorer som påvirker befolkningens helse.  

 

Planen søker å dreie folkehelsearbeidet i retning av et påvirkningsperspektiv. Planen skal 

støtte opp under og løfte frem det helsefremmende og forebyggende arbeidet som allerede 

skjer i Våler. Den skal være et verktøy for videreutvikling av gode folkehelsetiltak og sikre at 

samhandling og koordinering på tvers av sektorer bidrar til at Våler kommune etablerer en 

god struktur for folkehelsearbeidet. Forankring, helseovervåkning, målrettet satsning og tiltak 

skal bedre innbyggernes helse og utjevne sosiale forskjeller i helse og levekår, synliggjøre 

muligheter og anbefale hvilke overordnede tiltak som bør aktiveres og gjennomføres.  

2.0 Mandat 

2.1. Bestilling 

 

I Våler kommunes planstrategi, vedtatt i kommunestyret 25.10.2012 sak 32/12, er det i punkt 

7.2 utarbeidet en matrise som viser prioriterte planoppgaver i perioden 2012-2015. 

I matrisen er det nedfelt rullering av Folkehelse våler 2000 +. Videre er det beskrevet at 
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»arbeidet skal starte i 2014,og ferdigstilles i 2015». 

Denne planen er utarbeidet i 2000, og tar ikke hensyn til nytt lovverk og nye nasjonale 

føringer.  

 

Det er derfor besluttet å fremme strategisk folkehelseplan for Våler kommune som en 

kommunedelplan fremfor å rullere temaplanen Folkehelse i Våler 2000 +. Det er naturlig å 

definere planen som en kommunedelplan på grunn av det sektorovergipende ansvaret for 

folkehelse som fremmes både i Plan og bygningsloven, og i Folkehelseloven 

 

2.2. Formål 

Formålet med planarbeidet er å utarbeide kommunedelplan for folkehelse med tydelige 

innsatsområder, mål og tiltak. Kommunedelplanen skal svare på kravene i folkehelseloven ut 

fra hvilke behov Våler har. Folkehelsearbeidet bør bygge på kunnskap og fakta om hva som 

virker og hva kommunen faktisk kan gjøre noe med.  

Prioriteringer, tiltak og ansvarsområder må være tydelige og synlige i alle kommunens planer 

og andre styrende dokumenter, og inngå som et viktig element i all samfunnsplanlegging.  

 

Seksjonsplaner skal rettes mot spesifikke mål, mens folkehelseplanen skal gi føringer for 

ivaretagelse av folkehelsehensyn i planverket.  

Folkehelse som overordnet begrep, må få en sentral plass i de enkelte virksomheters egen 

planlegging. Et av målene med planen vil være å lokalisere folkehelseutfordringene i 

kommunen.  

Ved hjelp av helsestatistikk, levekårskartlegginger og lokale erfaringer skal det defineres 

hvordan kommunen bør jobbe for å oppnå bedre helse og økt  levealder i Vålerbefolkningen, 

og i størst mulig grad utjevne sosiale helseforskjeller.  

 

2.3 Lovverk 

Etter plan-og bygningsloven kan det utarbeides kommunedelplan for bestemte områder og 

temaer.  

Kommunedelplanen skal:  

 ta stilling til langsiktige utfordringer mål og strategier  

 ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år 

eller i et lengre tidsperspektiv og revideres. 

 

Formålet med Folkehelseloven er å fremme folkehelse, utjevne sosiale helseforskjeller og 

sikre at forebyggende og helsefremmende arbeid prioriteres. Ansvaret legges til kommunen 

ved å sørge for “helse i alt vi gjør”. Kommunene skal sørge for en oversikt over 

helsetilstanden i befolkningen og påvirkningsfaktorer. Innbyggernes helsetilstand, 

utfordringer, påvirkningsfaktorer og en vurdering av årsaksforhold og konsekvenser skal 

inngå som et grunnlag for all kommunal planlegging 

 

Folkehelseloven og Helse- og omsorgstjenesteloven har erstattet Kommunehelsetjenesteloven 

og bestemte deler av Sosialtjenesteloven.  I helse- og omsorgstjenesteloven er skillet mellom 

helsetjenester og omsorgstjenester opphevet. Det er etablert et felles regelverk, og en klage- 

og tilsynsordning.  

 

Kommunene har fått et “sørge for” ansvar, det vil si plikt til å: planlegge, gjennomføre, 

evaluere og korrigere tjenestene slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav i 
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lov og forskrift. Kommunens ansvar er tydeliggjort. Det er stilt krav til kvalitet, forsvarlighet 

og pasientsikkerhet. Kravet om bestemte funksjoner er opphevet. I stedet er det kommet 

funksjonskrav. Det vil si at kommunen skal organisere og legge til rette for nødvendige 

tjenester og helsehjelp. Hvordan kommunene ønsker å organisere og tilpasse tilbudene er opp 

til den enkelte kommune.  

 

Loven stiller også krav om helhetlige og koordinerte tjenester og et tett samarbeid med 

helseforetakene. Kommunene  har plikt til å oppnevne koordinator til pasienter og brukere 

som har behov for langvarige og koordinerte tjenester og medvirke til og tilrettelegge for 

forskning for den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  

 

Folkehelseloven er et viktig verktøy for å kunne nå Samhandlingsreformens intensjoner om å 

bedre helsen til den enkelte, utjevne helseforskjeller og sikre en bærekraftig velferdsstat for 

fremtiden. 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 kostbar behandling. 

 

2.4 Nasjonale føringer og forventninger 

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 publikasjonen T-1497 fastsatt nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging i medhold av § 6-1 i plan og bygningsloven vedtatt i kongelig 

resolusjon 24.06.2011. Forventningen er plassert i seks ulike kategorier, alle med betydning 

for forholdet mellom planlegging og folkehelse. De ulike kategoriene er: 

 

1. Klima og energi 

2. By og tettstedsutvikling 

3. Samferdsel og infrastruktur 

4. Verdiskapning og næringsutvikling 

5. Natur, kulturmiljø og landskap 

6. Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø 

 

 

 

 

  

Det er fra nasjonalt hold også gjort flere vurderinger og evalueringer av folkehelsestrategier 

de siste årene.   

  

Her er i kort trekk noen av de viktigste funnene som er kommet frem:  

- Sterkere innsats overfor det lokale utfordringsbildet   
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- Større oppmerksomhet rundt folkehelse i policy- og politikkutforming  

- Viktig at kommunene aktivt bruker samfunnsplanlegging og planloven i 

gjennomføringen av Samhandlingsreformen, i tråd med folkehelseloven og helse- og 

omsorgstjenesteloven  

- Videreutvikle verktøy for tverrsektorielt samarbeid om folkehelse  

- Kommuner og aktører på regionalt nivå må tilføres god fagkompetanse om fremming 

og betydning av god folkehelse i kommunen og om hvordan kommuneplaner og 

samfunnsplanleggingsverktøy i ny planlov kan tas i bruk   

- Utjevning av sosiale helseforskjeller bør drøftes. Det må legges tydelige og klare mål 

og aktiviteter for utjevning av sosiale helseforskjeller i planarbeidet.  

 

 

Folkehelsemeldingen (st. melding nr. 34 2012-2013) God helse – felles ansvar  peker på 

at vi i  Norge har en god helse og høy levealder.  Kunnskapsutvikling på flere plan, lover 

og regler har hatt stor betydning for utviklingen av velferdssamfunnet de siste hundre 

årene. 

Alle grupper i den norske befolkningen har fått bedre helse, men det er 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 livstil. 

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. Det er hjerte og karsykdommer som forårsaker de 

største sosiale forskjellene i for tidlig død. 

Det har skjedd et skifte fra sykdommer som resultat av fattigdom, nød, kunnskapsmangel 

og dårlig hygiene til sykdommer som kan knyttes til utviklingstrekk. 

Til tross for utviklingen av velferdssamfunnet er det i Norge i dag store sosiale forskjeller 

i helse. Regjeringen ønsker å møte utfordringene gjennom en folkehelsepolitikk som 

trekker på historisk lærdom, bygger på ny kunnskap og som er forankret i verdier om 

likeverd og rettferdig fordeling.  

 

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. 
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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. 

Regjeringen vil videreutvikle en helsetjeneste som er blant verdens aller beste medisinsk, 

teknologisk og når det gjelder omsorg.  

 

2.5 Forhold til regionale og kommunale 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 tema: Trygge 

Østfold, Sunne Østfold, Levende Østfold og Rettferdige Østfold. 

 

 Mosseregionens kommuneplan 2011-2022 definerer levekår og folkehelse som et prioritert 

satsningsområde, med fokus på utjevning av levekårsforskjeller, etablering av møteplasser og 

satsing på fysisk aktivitet.  

 I kommuneplan for Våler 2011-2022 er visjonen: Våler kommune skal være en kommune der 

livsgrunnlaget for alt levende liv skal være best mulig. 

Planene som er nevnt over legger sentrale føringer for Våler kommunes strategiske 

folkehelseplan. Folkehelsearbeidet i Våler er forankret i kommuneplanens samfunnsdel. Det 

er godt samsvar mellom føringer i regionalt og kommunalt, overordnet planverk i forhold til 

hvilke utfordringer Våler kommune står ovenfor nå og i fremtiden. 

Strategisk folkehelseplan for Våler kommune skal ikke erstatte, men gi føringer for 

kommunalt planverk. Kommunale planer og føringer som har vært avgjørende for 

utarbeidelse av kommunens strategisk folkehelseplan er :    

• Helse og omsorgsplan 2013-2023  

• Plan for allmennlegetjenesten  

• Plan for helsemessig og sosial beredskap  

• Smittevernplan  

• Plan for fysisk aktivitet  

• Trafikksikkerhetsplanen  

• By og tettstedsutvikling(Under utarbeidelse av Rambøll)  

• Plattform for frivillighet 2014 – 2016 (Under utarbeidelse)  

• Boligsosialt handlingsplan (Under utarbeidelse)  

• Målstruktur for enkelte virksomheter 

 

http://www.ostfoldhelsa.no/administrator/images/stories/PDF/Rapporter/2012_reg_plan_folkehelse.pdf
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3.0. Grunnprinsipper og påvirkningsfaktorer  

3.1 Innledning  

Prinsippet om helse i alt vi gjør innebærer mer enn helsepolitikk, det dreier seg om å utvikle 

en helsefremmende politikk i alle sektorer. Befolkningen helse påvirkes av politiske og 

private aktørers valg som er utenfor individets rekkevidde.  Fordi helsen påvirkes av 

samfunnsutviklingen og de kår vi lever under, handler folkehelsepolitikken om å legge til 

rette for at den enkelte og lokalsamfunnet skal være i stand til å påvirke forhold som er av 

betydning for helsen. Det bør være balanse mellom det offentliges ansvar og det enkeltes 

ansvar.   

 

 

3.2 Grunnprinsipper – grunnmuren i folkehelsearbeidet  

 

Den nye folkehelseloven omtaler grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet. 

Prinsippene har ligget til grunn for nasjonale føringer også tidligere, men får med nedtegnelse 

i ny lov et tydeligere innhold. Kommunene får 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 Våler.  

 

På 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”  

 

3.2.1 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 handler om alt fra barnehage og skole, nærmiljø og fritid som 

for eksempel idrett og kulturtilbud, til arbeidsplasser og trafikk, arealplanlegging og 

næringsinteresser. Dette går til kjernen av politikken, til betydningen av rettferdig fordeling 

og vilje til omfordeling I henhold til ny folkehelselov er utjevningsprinsippet vesentlig i alt 

folkehelsearbeid. Dette innebærer at vi skal arbeide for å motvirke helseforskjeller, uten at 

gjennomsnittshelsen eller helsen i befolkningen blir dårligere.  

3.2.2 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 
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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. 

Våler kommunes evne til å takle forventet befolkningsøkning og sammensetning, og 

konsekvenser dette får for samfunnsstrukturer og enkeltindivid, har betydning for en 

bærekraftig utvikling.  

3.2.3 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. Alternativet til medvirkning og det å ha en stemme, kan være 

maktesløshet og umyndiggjøring.  Menneskerettserklæringen artikkel 19 og Grunnlovens § 

100 sikrer grunnleggende prinsipper om medvirkning. Barnekonvensjonen skal ivareta de 

unges stemme, og plan- og bygningsloven er med å sikre innbyggernes medvirkning i plan- 

og byggeprosesser.  

  

“Empowerment” er et sentralt begrep i folkehelsearbeidet. “Empowerment” handler nettopp 

om menneskers mulighet til å ta i bruk sin egen kraft og stemme. Ordet er ofte oversatt til 

 bemyndiggjøring, og 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.   

 

Våler kommune har gjennomført et dialogmøte med befolkningen hvor sentrale temaer for 

utvikling var i fokus. Vi ønsker å utvikle en strategi for medvirkning og informasjon. 

Dialogmøte omtales i planen under punkt 4.5. 

 

3.2.4 Føre var  

Dersom man er usikker på hvordan noe vil utvikle seg eller 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 for 

hvilken retning innsatsene skal ha. Oversikt over utfordringer og tilgjengelige ressurser i 

lokalsamfunnet vil kunne sette Våler kommune i stand til å ta riktige valg , legge strategier og 

utvikle treffsikre planer som sikrer bærekraft og positiv utvikling spesielt med tanke på å 

redusere sosiale forskjeller. 

3.2.5 “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 
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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.   

  

For Våler innebærer dette at bevissthet, planer og tiltak i alle sektorer skal legge grunnlaget 

for  gode leve- og oppvekstsvilkår. Det må legges til rette for at innbyggerne kan treffe sunne 

valg, etablere gode holdninger, fremme felleskap, trygghet og deltakelse. Prinsippet må ses i 

sammenheng med føringer lagt i plan- og bygningsloven og i folkehelseloven.   

3.3 Påvirkningsfaktorer  

Dahlgren og Whiteheads figur under viser 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  

 

Å bygge opp en sunn helsepolitikk – det vil si ”plassere ’helse’ på sakslisten til de 

bestemmende organer på alle områder og nivåer”. 

Å skape et støttende miljø – ”helsefremmende arbeid skaper leve- og arbeidsforhold som er 

trygge, stimulerende, tilfredsstillende og trivelige”. 

Å styrke lokalmiljøets muligheter for handling – ”helsefremmende arbeid skal styrke 

lokalsamfunnet når det gjelder å prioritere, avgjøre, planlegge tiltak og gjennomføre dem for å 

kunne oppnå en bedre helse”. 

Å utvikle personlige ferdigheter – ”helsefremmende arbeid skal støtte personlig og sosial 

utvikling ved å sørge for informasjon, helseopplysning og kunnskap om mestringsteknikker”. 
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Å tilpasse helsetjenesten – ”helsesektorens rolle må i økende grad bevege seg i en 

helsefremmende retning, utover ansvaret for å yte kliniske og kurative tjenester”. 

Et mer helsefremmende samfunn krever en utvikling som fremmer helse og trivsel. Det 

innebærer en utjevning av levekår, redusert økonomiske forskjeller, grunnleggende 

økonomisk trygghet, et godt boligtilbud, tilknytning til arbeidslivet, sosial deltakelse og 

medvirkning. 

Etter den nye folkehelseloven skal kommunene selv velge sine mål og tiltak for å fremme 

befolkningens helse på kort og lang sikt. Slik bør det være. 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.  

Det enkelte menneskets helse blir påvirket av og utvikles i de omgivelsene der det lever sitt 

liv. De siste årene har det vært en økende forståelse av at folkehelsepolitikken må ta 

utgangspunkt i ulike påvirkningsfaktorer for helse, også omtalt som helsedeterminanter. Dette 

gjenspeiles i folkehelseloven som i § 5 pålegger kommunen å holde oversikt over 

befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer.  

 

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.  

  

 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. 

 

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.   
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3.4 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 ut fra egne valg 

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 et individ ikke har et såkalt balansert forhold til disse variablene. 

Sykdommer som statistisk sett kan være arvelige, og dermed genetisk betinget, blir sjelden 

kategorisert som livsstilssykdommer. 
 

Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av overvekt og  

fedme fra 2010 sier følgende:  

Forekomst av overvekt og fedme blant barn og unge er økende i Europa, også i Norge. Med 

det følger økende risiko for sykdom i barnealder, men ikke minst i voksen alder. Overvekt og 

fedme er blant de tilstander som er krevende å behandle, både for helsetjenesten og ikke minst 

for pasienten. Det må derfor legges stor vekt på forebyggingsstrategier blant barn og unge. 

Ved å etablere gode levevaner tidlig i livet reduseres risiko for sykdommer siden. 

Helsetjenesten står ikke alene med det forebyggende arbeidet. De fleste forebyggende tiltak 

ligger utenfor helsetjenestens ansvarsområde. 

Helsetjenesten er imidlertid en viktig premissleverandør og rådgiver for andre sektorer som 

planlegger og iverksetter tiltak som har innflytelse på barn og unges helse og utvikling. 

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. 

For barn i risikogrupper er tidlig intervensjon gjennom individuelle oppfølgingstiltak for hele 

familien det som har vist seg å gi best resultater. Det er viktig å følge opp over tid.  

Overvekt, fedme og bukfedme fordeler seg ulikt blant barn i Norge. Både mors utdanning, 

foreldrenes sivilstatus og om barnet bor i by eller på landsbygda har betydning viser 

resultater fra Barnevekststudien ved Folkehelseinstituttet.. 

Overvekt og fedme i barneårene kan ha alvorlige konsekvenser for barns helse og er en 

risikofaktor for sykelighet i voksen alder. Det er en fare for at utviklingen av overvekt og 

fedme i deler av barnebefolkningen vil kunne bidra til opprettholde sosiale helseforskjeller 

fremover.  

Barnevekststudien som ble gjennomført fra 2008 til 2012 viste at 15 prosent av guttene og 18 

prosent av jentene i tredje klasse var overvektige. Resultatene fra 2012 tydet på at det ikke er 

økning i andelen overvektige tredjeklassinger i perioden fra 2008 til 2012. For begge kjønn 

samlet var andelen med overvekt 16 prosent – mellom hver femte og hver sjette 

http://no.wikipedia.org/wiki/Sykdom
http://no.wikipedia.org/wiki/Lidelse
http://no.wikipedia.org/wiki/Livsstil
http://no.wikipedia.org/wiki/Folkehelseinstituttet
http://no.wikipedia.org/wiki/WHO
http://no.wikipedia.org/wiki/Kosthold
http://no.wikipedia.org/wiki/Fysisk_aktivitet
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Inaktivitet&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/Nikotin
http://no.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://no.wikipedia.org/wiki/Narkotika
http://no.wikipedia.org/wiki/D%C3%B8gnrytme
http://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8vn
http://no.wikipedia.org/wiki/Livskvalitet
http://no.wikipedia.org/wiki/Genetisk
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tredjeklassing. Andelen med fedme holdt seg uforandret hos begge kjønn og var cirka 4 

prosent, viste landsgjennomsnitt etter tre målinger. Studien viste  også at det var 

sosioøkonomiske og geografiske skillelinjer i utviklingen av overvekt og fedme, også blant 

barn (folkehelseinstituttet). 

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.  

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. For personer som har  en mild til moderat depresjon eller 

kronisk trøtthetssyndrom, 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 et motvekt mot slike bivirkninger. 

Anbefalinger 

Helsedirektoratet har gitt anbefalinger for ulike grupper: 

 Voksne bør drive fysisk aktivitet med moderat intensitet minimum 30 minutter daglig, 

for eksempel i form av en tur med rask gange der en blir varm og får økt puls. Dette er 

nok til å gi en helsegevinst for dem som tidligere bare har hatt lette daglige aktiviteter. 

Aktiviteten kan deles opp i mindre bolker, f. eks. 3 x 10 minutter. Den største 

helsegevinsten kommer når man går fra å være inaktiv til å bli aktiv, deretter vil økt 

fysisk aktivitet gi ytterligere gevinst. 

 60 – 90 minutter per dag anbefales for å forebygge overvekt.  

 For barn og unge anbefales minst 60 minutters variert daglig fysisk aktivitet med både 

moderat og høy intensitet. Aktiviteten kan deles opp i mindre bolker i løpet av dagen.   
 Både mengden fysisk aktivitet og mengden stillesitting påvirker helsen. Det er i dag 

godt dokumentert at fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og kan brukes i 

forebygging og behandling av over 30 ulike diagnoser og tilstander (Bahr, 2009).  

 

Helsegevinster ved tilstrekkelig aktivitet 

Helsegevinstene ved å være i regelmessig fysisk aktivitet gjelder for alle aldersgrupper. 

Fysisk aktivitet gir flere leveår med god helse (kvalitetsjusterte leveår), både lengre levetid og 

økt livskvalitet, sammenlignet med inaktivitet. En ytterligere økning av fysisk aktivitetsnivå 

utover anbefalingene kan gi enda flere kvalitetsjusterte leveår (Helsedirektoratet, 2014). 

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. 
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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. Utviklingsdata tyder på 

at andelen nordmenn som er fysisk aktive har økt noe de 10-15 siste årene.  

 

 

3.5 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. 

Våler var tidlig ute med organisert folkehelsearbeid. Allerede i 1996 ble kommunen med i 

Folkehelseprosjektet sammen med Østfold fylkeskommune og kommunene Spydeberg og 

Sarpsborg. Siden 2002 har kommunen vært med i partnerskapet Østfoldhelsa. 

Østfoldhelsa er et partnerskap 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. 

Våler kommune er medlemmer 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 5 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.  

 

Arbeidet med folkehelse er forankret i kommuneplanens samfunnsdel.  Gjennom arbeidet 

med en strategisk folkehelseplan skal det skapes grunnlag for et godt samarbeid på tvers av 

http://www.ostfoldhelsa.no/images/stories/PDF/Rapporter/reg_plan_folkehelse_2012_2015_2024.pdf
http://www.ostfoldhelsa.no/images/stories/PDF/Rapporter/reg_plan_folkehelse_2012_2015_2024.pdf
http://sunnekommuner.no/om-oss/who-healthy-cities
http://sunnekommuner.no/om-oss/medlemmer
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sektorer og virksomheter. Det skal legges vekt på kunnskapsbasert folkehelsearbeid gjennom 

kompetanseoppbygging, kvalitetsutvikling og systematisk helseovervåking. I tråd med 

folkehelseloven skal planarbeidet ha et spesielt fokus på å utjevne sosiale helseforskjeller.  

 

3.6 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 store 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.  

 

3.7 Helsefremmende eller forebyggende arbeid?  

Folkehelsearbeidet ses på som samfunnets samlete innsats for:  

- å fremme helse  

- å redusere risiko for sykdom og skade   

- å beskytte mot ytre helsetrusler  

 

  

Helsebegrepet er sammensatt og avhengig av en rekke forhold. Folkehelsearbeidet i Våler 

skal ha hovedfokus på populasjonsbaserte og strukturelle tiltak hvor ansvaret ligger til ulike 

virksomheter 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 tydelige. 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. Mens helsefremmende tiltak ofte har en forebyggende effekt, vil effekten av 

forebyggende arbeid også kunne styrke og fremme helsen.   

  

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”. 

 

  

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 
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seg om befolkningsrettede 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.   

4.0 Folkehelsa i Våler kommune 

4.1 Utfordringsbilde i sin helhet 

4.1.1. Vålers folkehelseprofil 

Våler ligger bedre an enn landsgjennomsnittet i forhold til: 

- Vannkvalitet 

- Arbeidsledighet 

- Inntekt 

- Enpersonshusholdninger 

- Alderssammensetning 

- Blodtrykksmedisiner 

 Våler ligger dårligere an enn landsgjennomsnittet i for hold til: 

- Utdannelse 

- Frafall i videregående skole 

- Unge uføretrygdede 

- Psykiske lidelser 

- Muskel-skjelett plager 

- Medisiner mot kolesterol, diabetes og psykiske lidelser 

 Våler ligger omtrent på landsgjennomsnittet for bl.a.:  

- Levealder 

- Ulykker 

- Trivsel i skolen 

- Enslige forsørgere 

- Røyking 

- Overvekt  

Samtidig betyr ikke det at vi ligger på landsgjennomsnittet at alt er greit. Helseproblemer 

knyttet til f.eks. inaktivitet og overvekt er like store folkehelseutfordringer selv om de fleste 

kommuner i landet sliter med det samme.  
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4.2. Identifiserte lokale utfordringer 

Våler er en typisk skog- og landbrukskommune på hele 256 km2 med et innbyggertall på ca. 

5.000 fordelt på 3 kommunedeler; Våk (2.000), Kirkebygden (2.000) og Svinndal (1.000) som 

utgjør hver sin skolekrets, har hvert sitt postnummer, etc., men bortsett fra noen boligfelter 

har kommunen spredt bebyggelse, ikke noe egentlig sentrum.  

Befolkning og vekst: Våler har en ung befolkning, er i rask vekst og i den kommende 10 års 

perioden forventes det en befolkningsøkning på 25 % til over 6.000. Innflyttingen domineres 

av norske og østeuropeiske barnefamilier. I tillegg til primærnæringene, småindustri, 

kommunalt ansatte og institusjoner er det arbeidspendling til blant annet nabokommunene og 

Oslo-regionen.  

Prognosen innebærer en (fortsatt) årlig befolkningsvekst på drøyt 2% i perioden 2013-2023. 

Dette er meget høyt; gjeldende fylkesplan legger til sammenlikning til grunn en 

gjennomsnittlig årlig vekst på ca. 1,3 % for fylket og 1,2% i Mosseregionen. Så høy vekst 

over tid er meget krevende for kommunen; noe som allerede oppleves meget godt når det 

gjelder annen infrastruktur, som skoler og barnehager.  
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Kombinasjonen av en ung befolkning og høy befolkningsvekst gir utfordringer økonomisk på 

grunn av lave skatteinntekter og lave frie inntekter, men også praktisk i forhold til barnehage- 

og skolekapasitet.  

-Kommunereform: En eventuell ny kommunestruktur i løpet av planperioden vil kunne 

medføre endringer i blant annet planarbeid og tjenestetilbud som vi ikke har oversikt over i 

dag. 

-Fortetting:: Kirkebygden vil øke aller mest i befolkning, Våk noe og Svinndal ingenting. 

Etter hvert vil Kirkebygden ha nærmere halvparten av kommunens befolkning, mens Svinndal 

vil stagnere på 20 %. Det betyr at det blir slutt på tre tilnærmet likevektige kommunedeler og 

antagelig tett bebyggelse i Kirkebygden. 

-Arbeidsinnvandring: Trenden med arbeidsinnvandring og bosetting av familier fra blant 

annet Polen og Litauen vil fortsette. Kommunen har også i 2014, for første , begynt å bosette 

flyktninger Dette stiller krav til undervisning og nærmiljø-integrering. 

-Eldrebølgen: Til tross for fortsatt relativt ung befolkning vil antall eldre øke og stille økte 

krav til planlegging og tjenester. 

- Utdanningsnivå: Våler kommunens innbyggere har et lavere utdanningsnivå og en høy 

dropout fra videregående skole. Dropoutprosenten er på  28  %,  likt fylkessnitt men høyere 

enn lanssnittet. 

-Unge uføre: Av antall personer i arbeidsfør alder i Våler er 12 % uføretrygdet. Antallet 

uføretrygdede under 40 år er på  3,2 %  det vil si 0,1 % høyere enn landsnittet. Fenomenet kan 

henge sammen med lavt utdanningsnivå, tidligere mye tungt kroppsarbeid og få lokale 

arbeidsplasser. 

-Psykiske lidelser: Folkehelseprofilen viser at Våler kommune har mange innbyggere med 

psykiske lidelser. Signaler fra skolehelsetjenesten og de 3 rektorene tilsier at det også er et 

økende problem hos barn og unge. Økningen av barn og unge med psykiske lidelser er ikke 

enestående for Våler kommune. Tendensen er lik i hele landet. 

 I Våler kommune har vi flere barnevernsinstitusjoner. Barna som bor i institusjonene går 

også på skole i Våler. Særlig Kirkebygden skole har store utfordringer knyttet til barn med 

psykiske lidelser, og noe av forklaringen til dette er nok det økende antall elever ved skolen 

som er bosatt i institusjon. 

-Rusproblematikk: Psykisk helse og rustjenesten, NAV og Hjemmetjenesten har i samarbeid 

med fastlegene gjennomført en kartlegging av rusmiddelbruk i kommunen som viste en 

forekomst av rusproblematikk på om lag 0,5 % i befolkning. Karleggingen indikerer 

mørketall fordi forekomsten er lav sammenlignet med andre kommuner på samme størrelse, 

omlag 50% lavere. Kjent forekomst av rusproblematikk hos unge i Våler er lav.  
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4.2.1 Befolkningssammensetning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våler får betydelig befolkningsvekst, økningen blir på om lag 58 % fram til 2040.  

Kommunen har den yngste befolkningen i regionen, med en snittalder på 37,8 år som ligger 

under lands- og regions snitt. Dette skyldes at Våler har en stor andel barnefamilier 

I perioden fram til 2023 øker antall personer i gruppen 0-66 år med 877 til 5.183 (+21 %).. 

Gruppen 67-79 øker jevnt hele veien, hele 127 (29 %) allerede fram til 2017. Fram til 2023 

øker gruppen med 217 personer (+50 %). Veksten i gruppen øker ytterligere fram til 2030 og 

til slutt i 2040 utgjør den i alt 966.Gruppen 80+ stabiliseres fram til 2017. Dette vil medføre 

press på kostnader til tiltak for barn/unge, infrastruktur, kultur og helse/omsorg.  

 Den faktiske utvikling vil rimeligvis kunne bli annerledes. Folkemengden på landsbasis økte 

betydelig også i 2013, men litt mindre enn i de foregående årene.  

Våler har, og har hatt en ung befolkning de senere årene. Framskrivning av befolkningen viser 

samme bilde. 24% av befolkningen er under 18 år mot 22% i fylke og landet. Fremskrevet vil 

Våler kommune få en økning av eldre over 80 år på 2,9% mot 4,5% i fylke og 4,1 % i landet. 

Dette viser at vi også i fremtiden vil beholde en relativ ung befolkning i Våler kommune. 

12 % av befolkningen var pr. 01.01.14 innvandrere. Mange innvandrere som er bosatt i Våler 

kommune har Østeuropeisk opprinnelse, er arbeidsinnvandrere eller bosatte flykninger. 
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.  

4.2.2 Oppvekst og levekårsforhold 

I Østfolds helseprofil, en tverrsnittsundersøkelse fra 2011-2012, hvor befolkning fikk gi 

synspunkter på egen helse, trivsel og forhold i sitt nærmiljø deltok 878 personer bosatt i Våler 

kommune. Alle kommunene i Østfold deltok i undersøkelsen. Det vil bli referert til resultater 

av undesøkelsen i kapitlene under. 

Våler kommune oppleves som en rolig og trygg kommune å bo i med relativt lite støyplager.. 

Gjennomsnittsinntekten i Våler er høyere enn landssnittet til tross for et lavt utdanningsnivå. 

Vi vet lite om inntektsfordelingen mellom innbyggere og områder innen kommunen, og 

dermed om mulige sosiale forskjeller i helse. 9 % av de spurte i undersøkelsen opplyser at de 

har økonomiske problemer i form av betaling for løpende utgifter. Samme undersøkelse viser 

at dette er høyest i Østfold.  

Boligstruktur 

Våler er en kommune med flest eneboliger. Byggefeltene på Augerød og på Kirkebygden har 

både eneboliger og små boliger i rekke/rekkehus/leiligheter. De eldre byggefeltene består 

nesten bare av eneboliger. I kommunens boligbyggeprogram er det lagt opp til at Kirkebygden 

som kommunesenter med bredest servicetilbud og Våk som ligger tettest inn mot Moss, skal 

ta størsteparten av den fremtidige veksten. 

Våler har en gjennomsnittlig kvadratmeterpris som ligger godt under snittet i Mosseregionen. 

Dette kan både være positiv fordi boligpris - og det man får for pengene er et viktig insentiv 

for flytting til kommunen. Samtidig kan det også være en utfordring. 

Kommunale bygg og tilgjengelighet på kommunale boliger 

Kravene til universell utforming i plan – og bygningsloven følges. Enkelte kommunale bygg 

har gjennomgått en rehabilitering og tilpasning i forbindelse med at alle kommunale bygg ble 

kartlagt i samarbeid med rådet for funksjonshemmede i 2011 

Skolebyggene i Våler kommune er under kontinuerlig utvikling for å tilpasses kravene til 

universell utforming. Kommunen har installert trappeheiser og etablert tilrettelagte baser med 

nødvendige hjelpemidler, men vi ser fremdeles at rullestolbrukere ikke kan bevege seg fritt i 

den helhetlige bygningsmassen ved skolene.  

Det er god kapasitet på trygde- og omsorgsboliger i kommunen, men en lav andel boliger med 

bolig sosialt formål. Våler har den høyeste dekningen av trygde- og omsorgsboliger i 

Mosseregionen i forhold til innbyggertallet. Det benyttes i liten grad boligsosiale virkemidler i 

dag for å utjevne sosial forskjeller. 

Arbeidsledighet 

Det er lav arbeidsledighet i Våler. Nav Våler  har et spesielt fokus på unge uten arbeid. Det 

arbeides målrettet med denne gruppen. I januar 2014 utgjorde unge arbeidsledige om lag 40 % 
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av alle arbeidsledige. «Dropoutprosenten»(de som dropper ut av videregående før de har 

fullført normert løp) fra videregående er 3% høyere enn landet. 

Arbeidsplasser 

Høy netto utpendling kan man se på som manglende arbeidsplasser, men på en annen side kan 

det også være et tegn på at Våler er et godt sted å bo hvor det er enkelt å pendle til 

arbeidsplasser i andre kommuner. Omlag pendler 1800 personer pendler ut, hovedsakelig til 

Moss, for å jobbe. Om lag 600 personer pendler inn og netto utpendling blir da på omlag 1200 

personer. 

Sykefravær og uføre 

Vålers befolkning hadde i perioden 2011-2012 et sykefravær på 12,4 % omtrent som de fleste 

omkringliggende landkommunene i samme periode, men rundt 2 % høyere snitt enn byene 

Moss, Fredrikstad og Sarpsborg.  

Vi har færre uføretrygdede i Våler enn fylkessnittet, men høyere prosentandel unge uføre målt 

mot snitt i landet. Vi finner den høyeste andelen av uføre i aldersgruppen 40-64 år.  

Husholdninger sammensetning og sosial kontakt 

Det er få en- husholdninger og barn av enslige forsørger målt mot fylkes- og landssnitt.  50 % 

av de spurte i undersøkelsen sier at de har dårlige muligheter for å treffe andre mennesker 

eller nærmeste nabo. Det vil si ca. 20 % dårligere mulighet enn resten av fylket Dette kan 

henge sammen med spredt bebyggelse og et dårlig utbygd kollektivtilbud i kommunen.   

Barnehager og dekningsgrad  

86,6% av barna i Våler har barnehageplass. Alle som har rettskrav på plass får det; øvrige 

søkere tilbys i svært begrenset omfang plass. En pedagogisk leder per barn 14-18 barn når 

barna er over 3 år og en pedagogisk leder per per 7-9 barn når barna er under 3 år. Omtrent 

11 % av barna er minoritetsspråkelige i barnehagene. 

I kommunens lavterskel-tilbud Åpen Barnehage er det hver tirsdag og torsdag mellom 15 og 

25 barn sammen med sine foreldre. Dette er et meget populært tilbud til hjemmeværende  

småbarnsforeldre. Vi ser en stadig økning i antall barn og foreldre som benytter tilbudet. 

Kosthold i barnehagene 

Våler kommune har fem ordinære barnehager, to kommunale og tre private. Alle de private, 

ordinære barnehagene og en av de kommunale har ansatt en kjøkkenassistent. 

Kjøkkenassistenten har ansvar for planlegging og tilberedning av måltidene. Barna tilbys to 

eller tre måltider i løpet av barnehagedagen. Dette gir gode forutsetninger for å sikre et godt 

kosthold. Som eksempel kan følgende nevnes. Den kommunale barnehagen med 

kjøkkenassistent jobber målrettet med kosthold. Vedkommende er utdannet innen kokkefag 

på videregående nivå og innen ernæring på høgskolenivå. Ukene blir planlagt for å sikre 

variasjon i maten barna tilbys, og det etterstrebes å tilby gode ernæringsrike måltider med 
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blant annet minst mulig salt.  Jevnlig utfordres også barna på å smake  ukjente smaker og 

matvarer for å bidra til å utvide barnas smaksrepertoar. Alle barnehagene tilbyr 

frukt/grønnsaker daglig. Barn med matintoleranse eller allergier får alternative matvarer i 

samråd med foreldrene.  

Fysisk aktivitet 

Alle barnehagene i Våler kommune, både private og kommunale, er lokalisert i nærheten av 

en skog, og alle barnehagene har jevnlige turdager. Noen av barnehagene har også laget 

naturlekeplasser i skogen med tilhørende grillplass og gapahuk. Uteområdet til barnehagene i 

Våler er store og varierte med både lekeapparater og naturterreng som blir brukt daglig.  

Barn fra innvandrerfamilier 

De fleste innvandrerfamiliene i Våler kommune er fra Øst Europa eller Island, og de aller 

fleste er godt integrert i samfunnet. Helsestasjonen tar alltid kontakt med nyinnflyttede 

barnefamilier i Våler kommune, også med innvandrerfamiliene. Dersom det avdekkes behov, 

sørger helsesøster for at tiltak blir igangsatt. Alle barn som oppfyller gitte kriterier har rett på 

barnehageplass, og blant de uten rettskrav, har minoritetsspråklige fortrinnsrett. Kommunen 

får tildelt midler til språkstimulering som fordeles på barnehagene i forhold til antall 

minoritetsbarn. Midlerne brukes til språkstimulerende tiltak som materiell, bøker eller 

eventuelt for å tilsette tospråklig assistent. Målet er å legge til rette for en best mulig 

språkutvikling for integrering generelt og for å være forberedt på skolestart. Arbeidet blir 

organisert ulikt ut i fra det enkeltes barn behov og ressursene som er tilgjengelig. Alle 

barnehagene har et eget opplegg i baras siste år i barnehagen før skolen. Minoritetsbarna 

integreres i denne med en eventuell tilrettelegging hvis nødvendig. Dersom man ser det er 

nødvendig for å sikre kontinuitet i oppfølgingen, og foreldrene samtykker, tar barnehagen 

kontakt med skolen for å sikre en best mulig overgang.  

Helsesøstre og dekningsgrad 

Helsesøstrene har 0,85 årsverk knyttet til direkte elevkontakt. De arbeider i tillegg meget tett 

med skolene i alle sammenhenger hvor det er behov for bistand fra helsesøster. Totalt har vi 

5,05 årsverk knyttet til helsestasjonen. 

Den nasjonale minstenormen er 0,35 årsverk pr. 100 elever i barneskole og 0,18 årsverk pr. 

100 elever på ungdomsskole. 

Slik fordeles helsesøsterressursene i Våler pr.skole 

Kirkebygdenskole:1-4 trinn: 102 elever 0,10%  årsverk helsesøster 

                                5-10 trinn: 259 elever 0,45 årsverk helsesøster 

Våk skole:              1-7 trinn    193 elever 0,20 årsverk helsesøster 

Svinndal skole:      1-7 trinn       89 elever 0,10 årsverk  helsesøster 
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Helsesøster på videregående i Mosseregionen rapporterer om et stort omfang av ungdom med 

psykiske problemer. De har 1,2 årsverk til 2000 elever og dermed ventetid. Nasjonal 

minstenorm tilsier 1 årsverk pr. 800 elever i videregående skole. 

 

Skole og skolevei 

Folkehelseprofilen for Våler viser at av alle elever i 10 klasse er det 83% som trives godt på 

skolen . Vålerelever på 10. trinn har lavere trivsel enn fylke (85 %) og landet (84%). 

Det er gang og sykkelstier til Kirkebygden, Svinndal og Våk skole fra omkringliggende 

boligfelt. I utgangspunktet har elever i grunnskolen rett til skoleskyss dersom avstand mellom 

hjem og skole er over 4 km (2 km for første årstrinn). 

Statistikk forbundet med mobbing viser at tendensen er noe økende fra 2009 og frem til i år 

ved skolene i Våler. Skolene gjennomfører årlige mobbeundersøkelser for å kartlegge trivsel 

og forebygge mobbing, og det har blitt iverksatt tiltak i den/de klassene der det er meldt om 

mobbing eller annen negativ utvikling. Folkehelseprofilen viser at  11% av elevene på 10. 

trinn i Våler mobbes på skolen, mot 8,4% i fylke og 8,9 % i landet.  

Befolkningsveksten i kommunen antas også å påvirke skolemiljøet og læringsresultater. Den 

sosiokulturelle sammensetningen på den enkelte skole endres og elevgruppene endres med 

stadig nye elever i klassene. Befolkningsveksten resulterer også i trangere skoler som 

utfordrer det fysiske læringsmiljøet - det blir mindre fysisk areal til den enkelte elev. 

Helsesøstrene mener at uteområdet på Kirkebygden skole ikke er godt tilrettelagt til vanlig 

lek/aktivitet. Enkelte elever er på do hele friminuttet for de vet ikke hvor de skal gå. Det 

mangler benker og lignende. 

  

Læringsmiljø: Skolene i Våler har mange tiltak for å ivareta elevenes læringsmiljø, og flere av 

verktøyene er i samsvar med prinsipper fra nyere forskning om hva som gir godt læringsmiljø. 

For å forbedre resultatene ytterligere, vil det ikke være behov for nye satsinger, men det vil 

være viktig at både lærere, skoleledere og skoleeier fortsetter å jobbe systematisk over tid for 

å kvalitetssikre at iverksatte tiltak blir fulgt opp.   

Læringsresultater: Resultatene viser generelt stor fremgang fra 2012 til 2013.  Ser vi på 

tallene for de siste tre årene, skårer Våler marginalt over gjennomsnittstallene fra Østfold. 

Siden resultatene i 2012 ble publisert - disse tallene var generelt meget svake i alle fag, har 

skolene arbeidet systematisk med tiltak for å skape grunnlag for å bedre resultatene. Både 

ansatte og foreldre har deltatt i vurderingene, og før prøvene i 2013 ble det iverksatt tiltak på 

skole-, klasse- og elevnivå for å styrke fokuset på elevenes fem grunnleggende ferdighetene 

(digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne og å kunne skrive).  

Opplevelsen av muligheter for aktiviteter i nærmiljø 

Kun 56 % av de spurte i tverrsnittsundersøkelsen opplevde at de hadde gode muligheter for 

fritidsaktiviteter i nærmiljø ,det vil si tilgang til sportsarenaer, svømmehaller, turstier og 

lignende. 

 



25 
 

4.2.3 Fysisk, kjemisk, biologisk og sosialt miljø 

Fysisk miljø 

Våler har god luftkvalitet, og arbeider forebyggende ved deltakelse i planprosesser for å sikre 

at befolkningen ikke utsettes for støy som overskrider grenseverdier i 

Miljøverndepartementets støyretningslinje T- 1442. Kommunen behandler også støyplager fra 

publikum. Det er lavt omfang av støybelastede områder i Våler. Det kan nevnes at det 

forekommer støy fra Motocrossbanen, skytebaner, gokartbanen, industriområder, 

anleggstrafikk og noe støy for de som bor nært riksveiene.  

Våler kommune legger til grunn universell utforming i alt planarbeid forankret i plan - og 

bygningsloven og saksbehandling der dette anses å berøre de funksjonshemmedes behov. 

 

Rådet for eldre og funksjonshemmede er en viktig høringspart i plansaker der tilgjengelighet 

for funksjonshemmede er tema. Kommunen har gjennom ulike prosesser og utredningsarbeid 

lagt vekt på å øke kunnskapen om universell utforming internt i organisasjonen, bl.a. gjennom 

deltakelse på seminar, studietur, samt innhentet erfaringer og eksempler fra andre kommuner 

gjennom folkehelsearbeidet og i plansaker. 

Våler kommune har god oversikt over godkjenningsstatus for kommunens barnehager og 

skoler. 

 

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 

Våler har god drikkevannskvalitet og lav legionellafare. Kommunen har oversikt over 

vannkvaliteten ved de mest brukte badeplassene i Våler; Engsand, Dillingøy og Rødsund. 

Badeplassene er lokalisert i Vansjø som er en svært næringsrik innsjø med stor tilsig av 

næringsstoffer fra bl.a. landbruket. Det er anlagt en pumpestasjon ved Rødsund som har 

døgnkontinuerlig vakt/overvåking. Det tas bakterieprøver hver 14. dag gjennom 

sommermånedene. Her blir det målt Termotolerante Coliforme Bakterier, (TBC) som en verdi 

på kloakkforurensning. 

 Innsjøen har i en årrekke hatt utfordringer knyttet til algeoppblomstring. NIVA (Norsk 

institutt for Vannforskning) har i flere år gjennom Morsa-prosjektet tatt ut kjemiske og 

biologiske prøver fra Vansjø i nært samarbeid med de omkringliggende kommunene, 

deriblant Våler. Formålet er bl.a. å følge utviklingen av den økologiske tilstanden, 

algeoppblomstring og annet som følge av menneskelig påvirkning som har en betydning for 

Vansjø som natur- og rekreasjonsområde. 

Sosialt miljø 
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Våler kommune har som en viktig del av sitt planarbeid fokus på barns oppvekstmiljø og 

fremme av gode oppvekstvilkår. Sosiale møteplasser for lek og opphold, samt tilgang til gode 

rekreasjonsområder er områder kommunen har fokus på i planarbeidet, og i utformingen av 

det fysiske miljøet. Det arbeides aktivt med å etablere , og legge til rette for møteplasser 

tilpasset alle aldersgrupper i kommunen. Det stilles krav om universell utforming av 

utearealer og krav til lekeplasser i boligområder. 

Kommunen har allerede i dag relativt mange forskjellige sosiale møteplasser som det kan 

bygges videre på, slik at de gjennom å brukes mer aktivt kan være med å motvirke sosial 

isolasjon og ensomhetsfølelse. En mer fysisk aktiv befolkning vil også kunne føre til bedre 

fysisk og psykisk helse, spesielt med henblikk på folkesykdommene. Prosjektet Aktiv på 

dagtid for sykemeldte kan også videreutvikles i forhold til utvikling av sosiale nettverk.  

Barnefamilier med et ekstra behov for en håndsrekning har tilbud som Åpen barnehage og 

Home-Start.  

Våler har lav kriminalitet og lite synlige rusmiljøer. Det er bosatt noen få voksne personer i 

Våler som er godt kjent av politiet i Mosseregionen for rusproblematikk og 

vinningsforbrytelser. Politiet patruljerer disse adressene jevnlig. 

Politiet rapporterte i 2012 i forbindelse med innhenting av data til tidligere omtalt rusprosjekt, 

at det til enhver tid er mellom 1 og 5 innbyggere i Våler med behov for voldsalarm på grunn 

av vold i nære relasjoner. Tallene har vært konstant i over flere år. 

4.2.4 Skader og ulykker 

Antall personskader behandlet i sykehus Pr 1000 innbygger gjennomsnittlig pr. år var i 

perioden 2008 – 2009 13,6 personer. I perioden 2009-2011 var det 13,5. Statistikken har gått 

noe ned fra første målte 3 årsperiode. Våler ligger omtrent likt som fylke i 2013 med 14 

personskader pr. 1000 innbygger.. 

Østfold fylke ligger høyere enn snittet for landet for øvrig i forhold til personskader.Ca 10% 

av alle døgnopphold på sykehus(landsbasis) skyldes skader og ulykker. 

 Det var ingen omkomne ved drukningsulykker eller brann i 2013.Fra 1. januar 2010 frem til i 

dag har det på riksvei 115 og 120 vært 39 trafikkulykker. Statistikken fordeler seg slik etter 

alvorlighetsgrad:  

 5 drepte – 2 av disse i sykkelulykker 

 3 meget alvorlig skadd 

 4 alvorlig skadd 

 26 lettere skadd 

 1 uskadd 

 

 

 

 

 



27 
 

Det rapporteres om mellom 0-20 småskader pr. år fra de minste skolene i Våler 

 

Sykehjemmet har hatt 192 fallulykker de siste 6 årene. Vi ser en reduksjon i antall fall fra 

2009 til 2014. Det er fokus på riktige hjelpemidler, ernæring og fysisk aktivitet for å forhindre 

og forebygge fallulykker. 

Det foreligger ikke statistikk som viser spesielle problemer i Våler, men fallulykker i hjemmet 

og i institusjon utgjør som andre steder en stor del av bruddskadene. Her er det fortsatt et 

forebyggingspotensiale. 

En forholdsvis stor andel av de innbyggerne som vil profitere på ulykkesforebyggende arbeid 

mottar tjenester fra en godt utbygd og velfungerende hjemmetjeneste med stor lokalkunnskap. 

Det store antallet frivillige lag og foreninger med et lokalt sosialt engasjement er også en 

viktig ressurs i dette arbeidet. 

Trafikksikkerhet  

Kommunen har de siste årene hatt en betydelig utbygging av bolig- og næringsområder. Økt 

trafikk gir konflikt for gående og syklende i en kommune som har et relativt dårlig utviklet 

gang- og sykkelveinett (g/s.) Andelen syklende langs fylkesveiene er lav grunnet manglende 

g/s-veier og det er også relativt dårlig opplyste veier. Økning av tungtrafikk til/ fra 

næringsområder pluss høy hastighet er også en del av utfordringen. 

Det jobbes for å få til utbygging av g/s-veier, spesielt langs de mest trafikkerte veiene, der 

andelen gående og syklende bør være høyere på grunn av utbygging av boligområder. 

Kommunen har akkurat vedtatt reguleringsplan for g/s-veg på en av de mest utfordrende 

strekningene (Augerød - Folkestad.) Det jobbes også med planer for flere mindre strekninger, 

med intensjon om at de største boligområdene skal kunne knyttes sammen i et framtidig g/s- 

nett.  

4.2.5 Helserelatert adferd 

Røyking 

18,6% av de som deltok i  helseundersøkelsen røykte. Menn med videregående utdanning , 

arbeidsledige og trygdede menn røyket mest. Kommunens folkehelseprofil for  2014 

fremkommer det at 15 % av alle gravide kvinner røyket i begynnelsen av svangerskapet(2013 

tall). Det er lik prosentsats som landet og fylke. 

Rusmidler 

Tidligere lokale undersøkelser viser beskjeden bruk av rusmidler blant ungdom i Våler. Dette 

samsvarer med undersøkelser gjennomført på landsbasis.  

Selv om det er lite synlige rusmiljøer, antas det å være mørketall i forhold til alkohol 

medikamenter hos voksne. Det er behov for bedre kartlegging 

Overvekt og fedme 
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 I Våler var det Ingen målte barn med BMI over 25 i 2013. Tallene for 2014 viser at to av 

skolene ikke har 3. klassinger med BMI over 25, men en skole har 25% overvektige i 3. 

klasse. 

Folkehelseprofilen for 2014 viser at av alle menn som var på sesjon fra Våler  var 29% 

overvektig, med en BMI over 30, mot  26% i fylket og 25% i landet. 

 I helseundersøkelsen fra 2011/2012 oppga 17,77 % overvekt. Hovedsakelig var dette 

trygdede og arbeidsledige menn. 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet generelt i befolkningen er for lav, slik som tilfellet er i hele landet. 

Kommunen har et aktivt idrettsmiljø og flotte turmuligheter, men det er ikke nok. 

Arbeidsledige og universitetsutdannede kvinner er mest fysisk aktive i Våler. 

38,5 % er motivert for fysisk aktivitet. Det er unge kvinner under utdanning eller med 

universitetsutdannelse som er mest motivert for fysisk aktivitet i Våler.19,6 % driver med 

intensiv fysisk aktivitet, Det er unge menn under utdanning og med universitetsutdannelse 

som driver mest med intensiv fysisk aktivitet i Våler 

 Andelen fysisk aktive faller etter grunnskolen. Av voksenbefolkningen i Våler driver bare 34 

% med fysisk aktivitet, men så er det heller ikke mer enn 38,5 % som er motivert for å gjøre 

det. - Inspirasjonen og motivasjonen i voksenbefolkningen kan økes mye. 

Det er ikke spesielt mye allmennfarlige smittsomme sykdommer i befolkningen, mest 

infeksjonssykdommer og «sydendiaréer» i forbindelse med reiser til varmere strøk. 

4.2.6 Helsetilstand 

Barnebefolkningen: Barna i Våler er stort sett frisk, 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 slik at mange 

gravide og unge familier kan ha et manglende nettverk og utfordringer forbundet med det. I 

Våler bor det ca. et 20 talls småbarnsforeldre med Østeuropeisk opprinnelse. Mange av disse 

familiene er godt integrert i lokalsamfunnet. 

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, fødselen blir 

vanskeligere og det er økt risiko for å utvikle svangerskapsdiabetes. Mange familier har store 

forventninger til det å få barn, og stiller samtidig store krav til seg selv i forelderrollen. I 

tillegg er flere pliktoppfyllende og har utfordringer i forhold til jobb og karriere. Barna kan bli 
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stresset og urolige fra de er helt små av foreldrenes strev, og familiene kan være vanskelige å 

hjelpe. 

Noen foreldre sliter med egen psykisk helse og bruker helsesøster som samtalepartner rundt 

egen helse og barnas behov. Tidligere har Våler kommune hatt god dekning av helsesøstre. 

Dekningsgrad for helsesøster har endret seg de senere årene på grunn av befolkningsveksten. 

Helsesøstrene har ukentlig stor pågang av barn og unge som ønsker samtaler og en fortrolig å 

snakke med 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. Barnevernet 

opplevde i 2012 en stor økning i antall bekymringsmeldinger. Skolen opplever barna som 

urolige og ukonsentrerte. De samme barna og deres familier har behov for samtaler og 

oppfølging. 

Voksne: Gjennomsnittsalderen for alle brukerne som mottar tjenester fra seksjon Helse – og 

omsorg i Våler ligger nesten 7-10 år lavere enn hos sammenliknbare kommuner. 

Den delen av den voksne befolkningen i Våler som er arbeidsføre har et høyt sykefravær 

sammenlignet med enkelte av våre nabokommuner. 

Til tross for lavt utdanningsnivå har Våler kommune færre husstander med lav inntekt 

sammenlignet med landet for øvrig. 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. 

Den ene fastlegen i Våler kommune uttrykker bekymring i forbindelse med et tilsig av 

personer på sin pasientliste som ikke er yrkesaktive, men i yrkesaktiv alder.  

Eldre : Den eldre delen av befolkningen i Våler det vil si aldersgruppen 67 år - 80 + mottar 

tjenester i et relativ stort omfang. Det kan tolkes som at det ikke står så bra til med 

helsetilstanden i denne gruppen. På en annen side har det vært lav terskel for å tildele enkelte 

tjenester. Det betyr at vi ikke kan utelukke at tildelingspraksisen kan være noe av årsaken til 

omfanget av gitte tjenester til eldre. 

Det er også mange aktive  unge eldre i Våler som deltar i frivillig arbeid, lag og foreninger. 

Det er høy grad av sosial kapital i denne gruppen. 

. 

4.3. Vurderinger av konsekvenser og årsaker 

Våler kommune har en ung befolkning, lave frie inntekter, lave skatteinntekter og en høy 

befolkningsvekst. Befolkningsveksten har gitt kommunen voksesmerter. Det har vært særlig 

utfordrende å kunne tilby tilfredsstillende areal til skolebarna og alle barn med rettskrav på 

barnehageplass.  
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Kommunens økonomi fordrer i stor grad at aktivitet og tjenestetilbud nøyaktig må tilpasses 

innenfor de rammer kommunen har til disposisjon. Ekstra utgifter/midler til helsefremmende 

arbeid og tiltak, som vi vet vil føre til mindre utgifter i fremtiden, kan være vanskelig å bære 

samtidig som utgifter til ordinær drift og fokus på de som allerede har store utfordringer 

forbundet med sin helse eller sosiale status.  

Økonomisk sosialhjelp 

Våler kommune har et meget lavt antall personer målt mot fylke og landet for øvrig som 

mottar økonomisk stønad. Lavt antall personer som mottar økonomisk sosialhjelp samsvarer 

med høy gjennomsnittsinntekt, til tross for lav utdanning, men avviker i forhold til gruppen 

som oppgir betalingsproblemer (9% av 877 personer). Det kan tyde på at de som har det 

største behovet for hjelp ikke søker eller mottar hjelp. Det bør utvikles systemer som sikrer å 

fange opp de økonomisk, ressurssvake innbyggerne gjennom et tverretatlig samarbeid.  

Sosioøkonomiske utfordringer  

Lite ressurser og mangel på boliger til familier og vanskeligstilte gir oss utfordringer med å 

bistå enkeltpersoner og familier på en tilfredsstillende måte.  Det er utfordrende å få til en 

integrering av vanskeligstilte i lokalsamfunnet. Lokalsamfunnet må i like stor grad som 

kommunen bistå for å få til gode prosesser.   

Det registreres en stadig økende gjeldsproblematikk hos befolkningen i Våler. Med tanke på 

befolkningsvekst og fremtidig kommunestruktur er det vanskelig å planlegge for fremtiden 

slik at vi kan dimensjonere tjenester riktig å samtidig treffe med hensyn til behov. Manglende 

ressurser – både personer med kompetanse og midler vanskeliggjør arbeidet 

Boforhold 

Tilfredsstillende boforhold er av avgjørende betydning i et menneskes liv for å sikre gode leve 

og oppvekstvilkår, Bruken av boligsosiale virkemidler bør økes for å sikre tilfredsstillende 

boforhold for flere. 

Uføre  

I Norge er nær ti prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder uføretrygdet, og i Våler 12%. 

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 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. 

De viktigste psykososiale risikofaktorene for arbeidsuførhet var lite støttende ledelse og 

ensidig arbeid. Det fremgår av Våler kommunens folkehelseprofil at vi har mange innbyggere 

med slike lidelser. 
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Noe av nøkkelen til å unngå mange unge uføre synes å kunne ligge i utdanning og 

aktivisering av unge arbeidsledige, Utdanning, slik at man kan ha flere valg i forhold til yrker 

som ikke bare er fysisk tunge (primærnæringer og industri).Aktivitet, for å tilegne seg 

arbeidserfaring. Tidlig intervensjon for å motvirke og forhindre videre utvikling av psykiske 

lidelser og bidra til utvikling av et trygt og godt arbeidsmiljø som sikrer varierte 

arbeidsoppgaver ved kommunale arbeidsplasser 

Fysisk utforming og møteplasser 

Utbedring av turstier og opprusting til turveier med barnevogn- og rullestolstandard er en 

viktig oppgave. Det er en utfordring for kommunen å påta seg en slik oppgave alene. 

Mulighet for fysisk aktivitet knyttet til sosiale møteplasser er et satsingsområde. Slike 

oppgaver kan med fordel løses av kommunen i samarbeid med de frivillige organisasjonene. 

Våler har to store gjennomfartsårer (Rv 120 og Fv 115) nesten uten gang- og sykkelveier, slik 

at bil i praksis blir eneste trygge måte å forflytte seg på. 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. I dag er det gang- og sykkelveier på begrensede 

strekninger langs riks- og fylkesveiene i sentrum av Svinndal, Kirkebygden og Sperrebotn. En 

utvidelse av gang- og sykkelveinettet langs Rv 120 og Rv 115 mellom Kirkebygden og 

Sperrebotn og videre til Moss, vil gi et sammenhengende veinett for myke trafikanter som 

dekker de mest folkerike delene av kommunen 

Arealutvikling 

Det er på sikt behov for en mer hensiktsmessig og attraktiv arealutvikling som  prioriterer 

utvikling av et sentrum i Våler, med nærhet til servicefunksjoner. Planleggingen er allerede 

igangsatt, og en midlertidig steds og mulighetsanalyse er utarbeidet av Rambøll og ble lagt 

frem muntlig for kommunestyre i september 2014. Noen hovedtrekk av de mulighetene 

Rambøll ser for Våler kommune fremkommer i punkt 4.3.2 i planen. 

Skolemiljø 

Skolene jobber systematisk med elevenes læringsmiljø der lærergrupper, med veiledning fra 

PPT, analyserer og drøfter ulike tiltak for å styrke ulike sider ved læringsmiljøet. Siden 2011 

har skolene vært del av Trivselsprogrammet med fokus på økt elevaktivitet i friminuttene 

Dersom ansatte får mistanke om at elever blir utsatt for mobbing, blir saken tatt opp med 

rektor, og tiltak blir iverksatt. Opplæringsloven § 9A pålegger også 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.  

Færre rammetimer i skolen vil redusere antall timer til undervisning, og dette skaper store 

utfordringer for elever som har behov for tettere oppfølging enn andre ved at de opplever 

lavere mestring. Et ensidig fokus på læringsresultater fra politisk miljø vil kunne gå ut over 

mestring og trivsel for flere elever.  
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Rusproblematikk 

Arbeidet med å samordne et helhetlig tilbud for innbyggere med rusproblemer er i startfasen. 

Bedre kompetanse innen rusfeltet, samtidig bedre organisering av tjenester og eventuelt økt 

kapasitet er nødvendig for et bedre tjenestetilbud til mennesker med rusmiddelproblemer i 

Våler kommune. Det ble i perioden september 2012 til februar 2013 gjennomført et prosjekt 

for å få oversikt over lokale utfordringer innen rusfeltet. Mandatet for prosjektet var å skaffe 

en oversikt over rusproblematikk og tjenestetilbud i Våler kommune, og samtidig vurdere 

fremtidige behov for tjenester. Planen for psykisk helse skal rulleres i 2014/2015. 

Våler kommune inngikk fra høsten 2013 i et samarbeid med Sykehuset Østfold HF og 

kommunene Moss, Rygge og Råde i forhold til kartlegging, utredning og tilrettelagt 

behandling av mennesker med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse(ROP lidelser). Hensikten 

er å gi gode tjenester, fremme samhandling og kompetanse lokalt i arbeidet med denne 

brukergruppen. 

Kommunale bygg 

Dårlig inneklima i enkelte av de kommunale byggene er en intern trussel som kan føre til 

dårlig form, utvikling av sykdom, dårlig trivsel og dårlige resultater. Spesielt Svinndal skole 

melder dette som et problem. 

Møteplasser 

 Kommunen har en del sosiale møteplasser, men de er lite brukt. Vi trenger aktive og 

attraktive møteplasser som samler befolkningen og har en sosialiseringsfunksjon. Kommunen 

har tradisjonelt et rikt og aktivt foreningsliv, men det må arbeides aktivt for å opprettholde 

rekruteringen og unngå «forgubbing» slik at kommunens «gode» sosiale kapital 

opprettholdes. 

Utfordringen ligger i å motivere for bruk av sosial møteplasser. Det er meget viktig å fokusere 

på å nå de ressurssvake gruppene i lokalsamfunnet for å få tak i de personene vi ikke «ser». 

Store avstander og spredt bosetting i kombinasjon med et manglende godt kollektivtilbud kan 

være noe av årsaken til ensomhet i befolkningen.  

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 er en viktig 

samarbeidspartner i slike tilfeller. 

Fysisk og psykisk helse 
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Våler har noe mer muskel og skjelettlidelser enn landsgjennomsnittet, men ligger nær 

fylkessnittet. Det samme gjelder bruk av medisiner mot kolesterol, diabetes og psykiske 

lidelser. Dette er tall som skal tolkes med varsomhet, spesielt ettersom vi er en liten 

kommune. Dersom for eksempel én av kommunens fastleger er litt dyktigere til å fange opp 

angst og depresjonsplager eller oftere skriver ut antidepressiva enn landssnittet, kan det se ut 

som om folk i kommunen har mer psykisk sykdom enn landssnittet. 

Det samme gjelder for livsstilssykdommer som hjerte og karsykdommer og diabetes. Det 

kompliserer for eksempel bildet at Vålers befolkning bruker mer kolesterolsenkende 

medisiner, men mindre blodtrykkssenkende medisiner enn landssnittet. 

Uansett er muskel og skjelett-plager, livsstilssykdommer og psykisk uhelse folkesykdommer i 

Våler som på landsbasis og bør prioriteres i det forebyggende helsearbeidet.  

En spesiell utfordring er barnefamilier med flere sammensatte problemer knyttet til psykisk 

og fysisk helse og sosial funksjonsevne. 

4.3.1 Sosial ulikhet i helse 

Utsiktene til god helse og et langt liv på bakgrunn av levekår er ulikt fordelt, også i 

lokalsamfunnet. Til tross for økende materiell velstand for alle grupper, økende 

utdanningsnivå i befolkningen, forbedring av helsetjenestene og forbedring av den generelle 

folkehelsen, er de sosiale helseulikhetene økende. Sosioøkonomisk status defineres ut fra 

utdanning, yrke og inntekt. 

 I Våler ligger vi godt an i forhold til gjennomsnittlig inntekt, men det sier lite om 

inntektsfordelingen mellom grupper. Den viktigste faktoren for sosiale ulikheter i helse er 

utdanningsnivået. Utdanningsnivået i Våler kommune er lavere enn landsgjennomsnittet. Det 

ligger noe under fylkesgjennomsnittet og Østfold fylke har den laveste andelen av ungdom 

som tar høyere utdanning i hele landet. Utdanningsnivået gjenspeiles i de aller fleste mål på 

helse slik som dødelighet, sykelighet, funksjonsevne, livskvalitet og helsetjenesteforbruk. 

Dette gjelder både egen rapportert og objektivt målt fysisk og psykisk helse for begge kjønn, 

og forskjellene er store og økende. Det enkelttiltaket som vil kunne forbedre alle 

helseparametere som Våler kommunes innbyggere scorer dårligere på enn 

landsgjennomsnittet, og dermed bedre folkehelsen mest effektivt, er å utjevne sosial ulikhet i 

helse ved at flere tar videregående og høyere utdanning.   

Studier viser at høyere utdanning bidrar til bedre økonomi, arbeidsforhold status og setter 

mennesker i stand til å ta helsefremmende valg. Utdanning påvirker helsen i større grad enn 

inntekt. Det er betydelig flere elever på landsbasis som faller ut av videregående skole selv 

om de har godt utdannede foreldre. Svake grunnskolekarakterer og lavt utdannede foreldre er 

like fullt to faktorer som øker risikoen for frafall fra videregående skole, og elever som ikke 

gjennomfører er et like stort problem for samfunnet som for den enkelte. I Våler kommune 

viser statistikk fra Fylkesmannen i Østfold (2013) at det i stor grad er jentene som fullfører 

videregående og søker høyere utdanning, mens guttene i Våler i større grad dropper ut av et 

videregående løp og i mindre grad søker høyere utdanning. 
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Lavere utdanning påvirker også, i negativ retning, interessen for å søke kunnskap om 

helsefremmende livsførsel og målrettet aktivitet som fremmer helse. 

Flere oversikter viser et overforbruk av helsetjenester i lavere sosioøkonomiske grupper, 

spesielt blant kvinner, men bruken av helsetjenester er ofte mindre målrettet eller 

løsningsorientert og medfører liten eller ingen helsegevinst. Bildet er derfor komplisert og lite 

entydig på akkurat dette punktet. 

 4.3.2 Hovedtrekk muligheter fra stedsanalyse for Våler kommune  

 Rambøll legger i sin mulighetsanalyse vekt på følgende:  

Mulighetene skal bygge opp under styrker og utbedre svakheter. Det ligger et stort potensial i 

kommunens kvaliteter, med store rekreasjonsområder, et godt idrettstilbud og veletablerte 

lokalsamfunn. Rambøll uttrykker at det er stor grad av samsvar knyttet til registrering ved 

befaring, i møte med kommunen, etterfølgende analyse av data og tilbakemeldingene/ ønskene 

som ble trukket frem i folkehelsedialogen. 

 Følgende 5 momenter anses som spesielt viktig for Våler kommune å satse på: 

1. Rekreasjon: Binde sammen kvalitetene i et rekreativt nettverk - aktivitetstilbud og 

opplevelser knyttet til landskap, natur, kulturminner 

2. Gående og syklende Binde tettstedene bedre sammen med gang-/sykkelveg (særlig 

viktig ettersom det er en felles ungdomsskole i Kirkebygda) 

 

3. Møteplasser: Etablere flere møteplasser for hele befolkningens bredde. Våler skal 

kunne huse mennesker i alle faser - fra vugge til grav 

 

4. Funksjoner/tilbud: Stedene er for små til å kunne ha et tilbud som dekker alle 

funksjoner. Våk og Kirkebygden ligger såpass tett at utvikling av disse må ses i 

sammenheng. For å kunne etablere et utvidet funksjonstilbud bør det satses på 

følgende grep:                                                                                                                         

a) Opparbeide gode forbindelser med gang- og sykkelveier, turveier og hensiktsmessig 

veisystem med tilstrekkelig kapasitet.                                                                            

b)Utvikle alternative ikke-kommersielle møteplasser tilknyttet rekreativt nettverk, 

eller kommunalt/ideelt drevet kafé med medarbeidere knyttet til frivillighet/dugnad-

sarbeid, arbeidsmarkedsbedrift og/eller arbeidserfaring for unge.                                            

c) Videreutvikle/oppmuntre til samlefunksjoner som “post- og bank i butikk” 

Alternativ: billige/gratis lokaler stilles av kommunen, slik at det blir mulig å leve av 

for næringsdrivende. 

 

5. Legge til rette for etablering av boliger tilpasset flyttegenerasjon 4(De ung eldre): 

Fordi Våk og Kirkebygda mangler befolkningsgrunnlag og nærhet til Moss gjør det 

utfordrende å få etablert tradisjonelle senterfunksjoner, service-/handelstilbud, kan 

denne typer boliger som ligger sentralt til og gjerne har noen form for felles 

møteplass/torg tilknyttet, være en alternativ måte Kirkebygda og Våk kan etablere 

sentrale møteplasser. Etablering av denne boligtypen med tilhørende bestemmelser om 

etablering av offentlige tilgjengelige uteplasser, kan dermed både være gunstig for 

flere av de aktuelle satsningsområdene. Med denne typen prosjekter som krever 

sentral plassering og gangavstand til butikk, vil det også være en ressurssterk 
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kundegruppe som kan gjøre det mer attraktivt å for eksempel starte opp en kafe eller 

lignende i nærheten. 

 

I et folkehelseperspektiv vil en slik satsning/utvikling være positivt for hele bredden av 

befolkningen, både fysisk og mental helse. 

 

Rambølls konklusjon 

 

Konkurransedyktig: Våler kommune bør satse på bokvaliteter som resten av Mosseregionen 

ikke har tilgang på. Våler kommune er i dag et attraktivt bosted i landlige omgivelser. 

Tydeligere sentrum med høyere funksjonstetthet kan gjøre tettstedene enda mer attraktive.  

Arealstrategi: Det bør utarbeides en tydelig arealstrategi for boligutvikling og 

tettstedsutvikling  

med funksjonstilbud og gangbarhet/tilgjengelighet som hovedtema.  

Boligtyper: Tilrettelegge for større variasjon i boligtilbudet 

 

4.4 Identifisering av lokale ressurser 

 Kommunen er fleksibel i sine planløsninger, har en ordnet økonomi og et godt barnehage- 

og skolesystem å bygge videre på. Våler Kommune har en god  areal og samfunnsdel i 

kommuneplanen med fokus på folkehelse. 

Det er en rekke felles rekreasjonsmål og felles kvaliteter knyttet til rekreasjon, friluft og 

aktivitet i områdene rundt Våk og Kirkebygden. Det er store skogsområder med 

turmuligheter. Det synes som et noe uutviklet godt frilufts potensial i Vansjø med muligheter 

for vannbaserte aktiviteter som bade, fiske- og båtliv. Hobølselva benyttes også til kanoturer.  

Våk har en ballbinge/idrettsplass ved Våk skole, mens særlig Kirkebygda har et lokalt godt 

tilbud med skatepark, kunstgressbane for fotball og svømmehall. Middagsåsen skisenter er et 

skianlegg med regionalt marked og Våler Kick-off  senter med klatresti likeså. Litt øst for 

krysset 121 x 115 ligger det en gokart bane. Enkelte gårdsbruk har også tilbud om 

hesteridning. Bygdetunet på Berg er tilrettelagt som museum og lokale som kan benyttes 

gratis av lag og foreninger. 

Våler har gode digitale kart som gir grunnlag for et aktivt friluftsliv(merkede stier og 

løyper).  

Intern sentralisering/fortetting behøver ikke å være et problem, men kan være en ressurs i 

folkehelsearbeidet. Noe mer konsentrasjon av bosetningen kan føre til mindre isolasjon og 

ensomhetsfølelse, og også gjøre det lettere å gi gode tjenester for eksempel innen pleie og 

omsorg og skoletjenesten. 

Arbeidsinnvandringen er i seg selv en ressurs i form av flere arbeidstakere, høyere 

skatteinntekter, nye kulturelle impulser og opprusting av deler av boligmassen. 

Våler kommune har en godt utbygd pleie- og omsorgstjeneste som har et nært og godt 

samarbeid med samlokaliserte helsetjenester som avdeling for psykisk helse, fastlegene og 

fysioterapitjeneste. Kommunen har også en ny og god helse- og omsorgsplan som tar høyde 

for utfordringene vi står overfor på dette området.  
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Skolene i Våler jobber systematisk og i samarbeid med helse med program/ modeller som 

har målsettinger om å styrke mentalhelse og minimere faktorer som skaper uhelse 

(kriminalitet, rus).  

Skolene har et godt samarbeid med skolehelsetjenesten og helsesøstrene jobber mye med 

elever som har behov for en god samtale om vanskelige forhold 

 I skolene gjennomføres programmet Trygg Oppvekst på 7. trinn og det er nå utarbeidet et 

opplegg som prøves ut på 4. trinn. Våk skole bruker Zippys venner og Steg for steg for å 

utvikle god sosial kompetanse. Det benyttes LP (læringsmiljø og Pedagogisk Analysemodell) 

for å utvikle trygge og gode lærende læringsmiljøer. Det gjennomføres leksehjelp og ressurser 

øremerket til tidlig innsats i basisfagene for elever som ikke følger forventet progresjon. 

Kommunens fysioterapitjeneste arbeider med grupper av barn som har motoriske 

utfordringer, og samarbeider med skolene om dette.. 

Arbeidet med sjumilssteget , en nasjonal satsning, påbegynt våren 2014 vil på sikt være en 

styrke i folkehelsearbeidet. Sjumilssteget handler om å konkretiserer artiklene i  

barnekonvensjonen og gjøre kommunene i stand til å bruke disse når de planlegger og 

kvalitetssikrer sine tjenester til barn og unge. Det gjennomføres i siste halvdel av 2014 en 

omfattende kommuneanalyse knyttet til barnekonvensjonen i Våler kommune, hvor alle 

aktuelle virksomheter deltar. Syvmilsstegets overordnede artikkel lyder som følgende: 

Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private 

velferdsorganisasjoner, domstol , administrative myndigheter eller lovgivende organer ,skal 

barnets beste være et grunnleggende hensyn. 

Beliggenheten til skolene i Våler fremmer god folkehelse. Nærhet til skog og 

naturopplevelser som 100-meterskogen, «Gryta hass Thor» fremmer fysisk aktivitet både i 

skole- og fritid. Våler har også lokal barneidrett. 

Augerød barnehage har ernæringsfysiolog som lager variert og sunn mat.  Barnehagene 

legger til rette for mye aktivitet ute, også i skogsområdene i nærmiljøet. Våk skole har 

lovpålagte timer til Fysisk aktivitet på 5. og 6. trinn i tillegg til ordinær 

kroppsøvingsopplæring. Det er muligheter for mye tid i svømmebassenget på Kirkebygden.  

Våler har engasjerte frivillige lag og foreninger Dynamiske samarbeidstiltak og løpende 

dialog på ledernivå med Frivilligsentralen fører til mange positive tiltak i lokalsamfunnet. 

Seksjon Helse og omsorg er i ferd med å utvikle en strategi for samarbeid med frivillige i 

samarbeid med Kulturkontoret i seksjon Oppvekst og kultur. Planen forventes å være ferdig i 

slutten av 2014 eller i begynnelsen av 2015. Kommunen har også velfungerende idrettslag. 

Kommunen har en koordinerende enhet – formalisert samarbeid mellom Helse, Nav , 

Hjemmetjenesten og Kultur og oppvekst. Koordinerende enhet har ansvar for å tildele 

ansvarsgruppekoordinator og individuell plan for de med behov for langvarige og koordinerte 

tjenester.  
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Tverrfaglig oppvekstgruppe (TOG) er en konstituert møtearena for relevante ledere med 

kopling til rådmannens ledergruppe og Vansjø lensmannskontor. Økt fokus på læringsmiljø, 

mobbing og trivsel i barnehager og skoler sørger for tidlig intervensjon. Det gode tverrfaglige 

arbeidet gjør det lett å få oversikt og gir rom for god samhandling. Felles rutine for utsatte 

barn og unge og «Sjumilssteget» styrker arbeid og samarbeid for utsatte barn og familier. 

Det er mange unge og engasjerte nyinnflyttede innbyggere som er positive bidragsytere i 

lokalmiljø. 

 «Aktiv på dagtid»- for sykemeldte og de som står utenfor arbeidslivet er et godt tilbud for 

innbyggere med behov for å komme i aktivitet og etablere et sosialt nettverk.  

Våler har gode tilbud til barnefamilier med ekstra behov for en håndsrekning via Home-

Start og Åpen barnehage. Vi har ett tett samarbeid innen psykisk helsearbeid barn / voksne, 

tidlig oppfølging av gravide og nyfødt- barselgrupper (utvidet jordmorstilling 2014)  

Det er i 2014 etablert et variert aktivitetstilbud ved vårt dagaktivitetssenter, for flere 

yngre og eldre brukergrupper, hvor aktivitet, mestring og arbeid står i fokus. 

Våler har et godt etablert kriseteam og et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten 

innen fagfeltet psykiatri og rus. 

Mange av de ansatte i Våler har god kjennskap til lokalbefolkningen og dette fører til at 

det blir kort avstand fra bruker til saksbehandler. 

Våler har gjeldsrådgiver og saksbehandlere på NAV som følger klientene tett opp i form av 

samtaler og rådgivning. 

Innbyggere som bor på Våler sykehjem trives godt. 

Det er relativt kort saksbehandlingstid i seksjon Helse og omsorg og innbyggerne får raskt 

hjelp med sine utfordringer. Det nyetablerte dagaktivitetssenteret fungerer allerede godt, til 

tross for at vi er i startgropa. Det er etablert et tett og godt samarbeid mellom fastlegene og 

sykepleiertjenesten i kommune. Samarbeidet gir rom for rask respons. 

 

Friskliv i samarbeid med Rygge kommune  

Frisklivssentralen er kommunens kompetansesenter innen fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. 

Dette er et gratis lavterskeltilbud for dem som ønsker å endre livsstil. I år er det satt av ekstra midler til 

forebygging av diabetes. 

På Frisklivssentralen jobber helsesøster i 25%, fysioterapeut og ernæringsrådgiver. 

Deltakelsen går over 3 måneder med mulighet for forlengelse. Deltakeren har en helsesamtale 

med veileder ved oppstart og slutt. Hensikten er å utarbeide mål og plan for perioden. 

Aktivitetene tilpasses den enkelte deltaker. 



38 
 

Våler friskliv vil fra i år ha et større fokus på barn. Det samarbeides med frisklivssentralen i 

Rygge, og gjennom dem kan vi henvise til Bra-matkurs og Røykesluttkurs. 

Selv har Våler et tilbud om aktivitetsgruppe for voksne i Vålerhallen med oppstart fra uke 43. 

I løpet av året skal fysioterapeuten ha grupper for barn ved alle tre barneskolene, et tilbud til 

dem som er motorisk utrygge og trenger styrket mestringsfølelse. 

Ernæringsrådgiver er ansatt fram til sommeren -15. Hun gir kostholdsveiledning til foreldre, 

enkeltelever, i Åpen barnehage, til klasser og på foreldremøter. Det planlegges et 

barnematkurs for foreldre denne høsten, og foreldre i Rygge kommune inviteres også til å 

delta. Våler kommune ved helsestasjonen deltar regelmessige nettverksmøter for Friskliv. 

 

4.5 Folkemøte kommunikasjon for bedre helse, trivsel og livskvalitet 
 

Mennesket kan bare bemyndige seg selv, men andre kan fremme/støtte (fasilitere) 

enkeltindividers eller lokalsamfunns bemyndigelsesprosesser (Kieffer 1984, Gibson1991)  

 

Helse skapes først og fremst utenfor helsesektoren. Et effektivt helsefremmende arbeid må 

utøves i alle samfunnssektorer, i felles innsats på tvers av sektorer og i samarbeid med 

innbyggerne. 

Empowerment oversettes til norsk som bemyndigelse og kan forstås som en læringsprosess 

som fremmer mestring og deltakerkompetanse. Enkelt sagt, empowerment handler om å skape 

rom for deltakelse og å bygge kapasitet hos enkeltindivider og lokalsamfunn.  

Medvirkning er et sentralt perspektiv innenfor folkehelsearbeid, og vil derfor være spesielt 

viktig i en kommunedelplan for folkehelse. Det bidrar til å øke eierforholdet til planen. 

Medvirkningsprosessene skal bidra til utarbeidelse av gode, treffsikre planer, lette 

gjennomføring av planarbeid og bidra til at politikerens grunnlag for beslutninger skal bli best 

mulig. Planprosessen skal brukes til å skape økt bevissthet og kunnskap om folkehelse, både i 

kommuneorganisasjonen og i befolkningen for øvrig.  

På bakgrunn av ønske om bred medvirkning inviterte Våler kommune til folkehelsedialog i 

juni 2014. 

 

Det var ca. 160 personer som var samlet til folkehelsedialog 5.6.14 . 

Ca. 130 innbyggere unge, voksne og eldre deltok i gruppearbeidet etter innleder Jørgen 

Skavlans foredrag. I tillegg deltok ressurspersoner fra kommunen.  

Bygdas fremmøtte innbyggere viste et stort engasjement under gruppearbeidet, og arbeidet 

med følgende 5 temaer. 

1. Kommunens oppvekstmiljø 

2. Våler en aktiv kommune 

3. Møteplasser 

4. Frivillig arbeid 

5. Kommuneidentitet og tilhørighet 
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Kort oppsummert fremkom følgende punkter som ønskede prioriterte innsatsområder : 

 Stort behov for informasjon om hva som skjer i bygda/aktivitetskalender 

 Satsing på barn og unge særlig gjennom et godt fungerende skolesystem  

 Universelt utformet høystandard boliger nært servicefunksjoner for eldre 

 Flere gang og sykkelstier 

 Bedre transport tilbud 

 Legge til rette for økt frivillighet 

 Flere trimgrupper og treningsmuligheter 

 Pub og restaurant som møteplass 

 Et generelt behov for flere møteplasser for alle aldersgrupper. 

 

Våler kommune kan legge til rette for aktivitet og trivsel, men det vil først og fremst være 

innbyggerne selv som må sørge for et godt innhold der ulike former for tjenesteyting fra 

kommunen ikke skjer.  

God folkehelse i en kommune skapes ikke av noen få kommunalt ansatte, men er et ansvar 

som påligger all virksomhet og alle innbyggere i kommunen. Deltagerne på folkemøtet i 

forbindelse med utarbeidelse av kommunens folkehelseplan viste stort engasjement og 

idérikdom. Folkemøter av denne typen anses å være en god arbeidsform som med fordel kan 

videreføres, for eksempel i forbindelse med rullering og revidering av folkehelseplanen og 

annet kommunalt planverk 

 

4.6 Kommunale føringer -Helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunal regi    

Tilstrekkelig oppbakking fra ledelsen og bevisst styring i alle sektorer er de viktigste 

suksesskriterier for et tverrsektorielt folkehelsearbeid. Før man kan tenke helsefremmende i 

alle sektorer, må man være i gang med å identifisere felles mål og midler, og se hvilke 

muligheter for samarbeid som foreligger. 

Både politiske vedtak og handlingsplaner er nyttige i arbeidet for å styrke felles kultur, og 

følelsen av at folkehelse er et felles ansvar. Et vedtak kan gis en oversektoriell form, slik at 

det viser hvilket ansvar som påligger hver sektor. Alternativt kan det utformes slik at ansvaret 

for å ta folkehelse med i beslutninger delegeres til sektorene, og gjøres til gjenstand for 

prosess der. 

Det ligger mange utfordringer i ønsket om å skape styringsmessige og organisatoriske 

koblinger mellom ulike forvaltningsområder og sektorer, det er ikke alltid lett å få en 

organisasjon til å trekke i én retning. Skal den politikk kommunestyret har vedtatt virkelig 

kunne realiseres, må den brytes ned til konkrete mål for hver sektor slik at ansvar blir tydelig. 

De ulike virksomhetene i Våler kommune arbeider systematisk innenfor sin egen virksomhet, 

og deltar i tverrfaglige fora som har til hensikt å fremme helse og medvirke til utjevning av 

sosiale forskjeller. De allerede etablerte tverrfaglige fora for samhandling er mye rettet mot 

utsatte barn/ unge og voksne.  
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Våler kommune som mange andre kommuner har fokus på kompetanseutvikling og 

samhandling der vi har de største utfordringene og ikke like stort fokus på det brede, 

systematiske, helsefremmende arbeidet slik Folkehelseloven fordrer.  

Våren 2014 gjennomførte Våler kommune en SWOT -analyse som en årsrapportering til 

Østfoldhelsa. I analysen fremkom det at kommunens ledere ønsket å utvikle det tverretatlig, 

systematiske folkehelsearbeidet i form av utarbeidelse av felles mål og kompetanseutvikling 

innen folkehelse og helsefremmende arbeid. 

  



41 
 

 

5.0 Tversgående prinsipper for Våler kommune 

5.1.Hovedmål 

Alle innbyggere i Våler skal oppleve at Våler kommunens sømløse innsats gir mulighet for 

god helse, trygghet og trivsel, uavhengig av hvem du er og hvor du bor.  

 

5.2 Strategier, mål og tiltak 

  

Folkehelsearbeidet i Våler skal være langsiktig og strukturert. Det er derfor valgt overordnede 

strategier for planperioden 

 

Strategi 1: Forankring av folkehelsearbeidet er en vedvarende strategi for måloppnåelse, 

forståelse og godt samarbeidsklima.  

  

Strategi 2: Helseovervåkning er en vedvarende strategi for å holde oversikt, følge loven, 

sette inn tiltak og nå fastsatte mål.  

   

Strategi 3: Kommunikasjon er en vedvarende strategi for å oppnå samarbeid, formidle 

kunnskap og skape forståelse rundt muligheter og utfordringer knyttet til innbyggernes helse 

og levekår.   

  

Strategi 4: Satsningsgruppe er en vedvarende strategi for å konsentrere innsatsen på et 

prioritert område i folkehelsearbeidet 

 

5.3 Tversgående prinsipper for Våler kommune  

For å sikre og ivareta en god folkehelsepolitikk i Våler skal det helsefremmende og 

sykdomsforebyggende arbeidet baseres på fem tversgående prinsipper.   

  

1. Alle innbyggerne skal ha mulighet til god helse og et godt liv  
 

Prinsippet krever oppmerksomhet på hva som bidrar til god helse og et godt liv for 

innbyggerne. Sosial status, økonomi, kulturell bakgrunn, strukturelle forhold, fysisk 

tilrettelegging og annet skal ikke oppleves som et hinder for livsutfoldelse. Alle kommunale 

planer skal ivareta dette.  

  

2. Kommunen samarbeider på tvers av alle nivåer og forvaltningsområder  
 

Det skal arbeides systematisk og tverrfaglig med folkehelse, ved å etablere ressursgrupper 

eller benytte eksisterende tverrfaglige grupper som sørger for et helhetlig folkehelseperspektiv 

i den kommunale forvaltningen. Det skal spesielt rettes fokus mot barn og unges 

oppvekstsvilkår.  

  

3. Innbyggernes helse og livskvalitet er et felles ansvar  
 

Kommunen er ikke alene om å ta ansvar for innbyggernes helse og livskvalitet. Våler 
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kommune skal gjennom langsiktig planlegging og tilrettelegging legge grunnlaget for at 

innbyggerne har likest mulige forutsetninger for et godt liv. Hvert individ har, ut fra sine 

muligheter, ansvar for egne valg og for å bistå til at andre får gode liv. 

 

4. Kommunen skal være ledende på folkehelsearbeid   
 

Våler kommune skal aktivt arbeide for å sette viktig helsepolitiske og samfunnspolitiske 

spørsmål på dagsorden. Folkehelsearbeidet skal prioriteres og vektlegges i planlegging og 

utvikling innenfor de ulike sektorene i kommunen. Våler kommune skal som arbeidsgiver 

tilrettelegge for helsefremmende arbeidsplasser.  

  

5. Folkehelsearbeidet skal bygge på kunnskap og metoder som er erfarings og 

forskningsbasert   
 

Våler kommune skal sikre at folkehelsearbeidet er erfarings- og kunnskapsbasert. På områder 

der kunnskap ikke er tilgjengelig, skal Våler kommune ta initiativ til at ny kunnskap etableres 

i samarbeid med relevante miljøer.    

   

  

  

 

 

Strategi 1: Forankring – en vedvarende strategi for måloppnåelse, forståelse og godt 

samarbeidsklima.  

  

Mål:  
  

1. Folkehelsearbeidet er synliggjort og forankret som et politisk satsningsområde 

gjennom krav om vurdering av folkehelsekonsekvenser i alle politiske saker. 

2.  Beslutningstakere og aktuelle fagpersoner i Våler kommune har god kunnskap om 

kommunens folkehelseutfordringer. 

3. Tverrsektorielt samarbeid på flere nivåer er etablert for utjevning av sosiale 

forskjeller.  

  

 

 

Tiltak:  
1. Virksomhetene/seksjonene skal vurdere folkehelseutfordringer innen sitt eget fagfelt 

og utarbeide forslag til tiltak i sin økonomi og handlingsplan, samt rapportere i form 

av årsmeldinger og tertialrapporter.  

2. Kommuneoverlege og folkehelsekoordinator har ansvar for folkehelseopplæring for 

beslutningstakere og fagpersoner som skal gjennomføres i kommunens virksomheter. 

3. Kommuneoverlege og folkehelsekoordinator skal i samarbeid med kommunalsjef 

Helse og omsorg koordinere folkehelsearbeidet på et overordnet nivå, og være 

kommunens fagekspertise innen folkehelsearbeid.  
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4. Alle virksomheter skal utpeke en fast kontaktperson for folkehelsearbeid som skal 

delta i en ressursgruppe for forankring av arbeidet innen egen virksomhet og 

tverrsektorielt. Allerede etablerte grupper kan benyttes om det er formålstjenlig.  

 

Strategi 2: Helseovervåkning – en vedvarende strategi for å holde oversikt, følge loven, 

sette inn tiltak og nå fastsatte mål.  

  

Mål:  
1. Våler kommune har oversikt over helsetilstanden i kommunen og de positive og 

negative faktorene som kan virke inn på helsen. Løpende oversikt revideres årlig.  

2. Våler kommune overvåker trekk ved utviklingen som skaper eller opprettholder 

forskjeller i helse.  

3. Oversikt over helsetilstanden i Våler skal fortløpende legge grunnlaget for valg og 

implementering av tiltak.  

 

Tiltak:  
1. Seksjon Helse og Omsorg samordner aktuell statistikk som gir et bredt bilde av Vålers 

befolkning i et folkehelseperspektiv.  

2. Erfaringsbasert lokalkunnskap og offentlig statistikk skal være grunnlag for fremtidig 

kompetanseutvikling og forslag til tiltak.  

3. Ressursgruppen bidrar i arbeidet med helseovervåkning og vurdering av nødvendige 

tiltak innenfor sitt fagfelt.    

 

Strategi 3: Kommunikasjon – en vedvarende strategi for å oppnå samarbeid, formidle 

kunnskap og skape forståelse rundt muligheter og utfordringer knyttet til innbyggernes 

helse og levekår.   

 

Mål:  
1. Våler kommune er en pådriver innen kommunikasjon for å oppnå god helse og trivsel.  

  

Tiltak:  
2. Folkehelsekoordinator, IKT avdelingen og ressursgruppen skal i samarbeid utarbeide 

en overordnet informasjonsstrategi for  Våler kommune.  

3. Folkehelsekoordinator og ressursgruppen skal utvikle en nettside for folkehelse i Våler 

i samarbeid med IKT avdelingen.  

4. Våler kommune skal tilrettelegge for medvirkning gjennom dialog med innbyggere, 

lag og foreninger, brukerorganisasjoner og interesseorganisasjoner om aktuelle saker i 

lokalsamfunnet.  
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Strategi 4: Satsningsgruppe – en vedvarende strategi for å konsentrere innsatsen på et 

prioritert område i folkehelsearbeidet. I perioden 2014-2026 er barn og unge 0-25 år 

prioritert satsningsgruppe  

 

Mål:  
1. Alle barn og unge opplever at de har voksne som de har tillit til og kan snakke med.   

2. Alle arenaer der barn og unge oppholder seg er universelt utformet, tilrettelagt for 

utvikling, helse og trivsel gjennom godt utformet og tilrettelagte anlegg for fysisk 

aktivitet og friluftsliv.  

3. 90 % av elever ved videregående skoler fullfører sitt utdanningsløp.  

Tiltak:  
1. Barnehager, skoler i Våler skal fremme helse og trivsel gjennom målrettet aktivitet 

som har til hensikt å utjevner sosiale forskjeller.   

2. Alle skolene skal ha en åpen og tilgjengelig skolehelsetjeneste.  

3.  Universell utforming, godt inneklima, utemiljø, bomiljø og trygge omgivelser og 

trygg skolevei skal i stor grad vektlegges i kommunens  areal og samfunnsplanlegging.  

4. Seksjon Helse- og omsorg og seksjon Kultur og oppvekst skal implementere lokal 

variant av nasjonale faglige retningslinjer for forebygging, utredning og behandling av 

overvekt og fedme.  

5. Motivasjonsprogram som stimulerer til et høyere utdanningsløp og strategi for 

implementering av dette skal utarbeides og innføres fra 8.klassetrinn 

  

6. Erfarings- og kunnskapsbasert innsats i skoler og barnehager skal bidra til at barn og 

unge fullfører utdanningsløpet.  

 
7. Felles rutine for utsatte barn og unge i vanskelige livssituasjoner skal evalueres årlig 

og revideres ved behov..  

  

 

 

 

 

 

 

Vedlegg oversiktsdokument 

Samlet fremstilling folkehelsedialog juni 2014  

 

 


