
Sammen om 

Porsgrunnshelsa
Veien frem mot handlingsplan folkehelse 2020-2023



Agenda

• Status folkehelsearbeid 

• Informasjon om prosess mot ferdig 

handlingsplan 2020 

• Arbeidsgruppa: 

• Hilde Hagen – Helse og omsorg 

• Torstein Borch Skolseg – Helse og omsorg 

• Kristin Nilsen – Barn, unge og kultur  

• Kristin Bjerkeseth Vindvad/Marte Lifjeld – Miljø og 

byutvikling  





Kilder: Folkehelseinstituttet – Kommunehelsa https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0805&sp=1&PDFAar=2019, Norgeshelsa statistikkbank, Meldingssystem for smittsomme sykdommer 

(MSIS) , Statistisk sentralbyrå, Ungdata, Ulike virksomheter i Porsgrunn kommune, Folkehelsemeldingen «Gode liv i et trygt samfunn» og Regional plan for folkehelse i Telemark 2018-2030. 

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0805&sp=1&PDFAar=2019


Fire bærekraftsmål vi mener har spesiell betydning for Porsgrunns 
innbyggere: 

Folkehelseoversikt 2020



Helsefremmende og sosialt bærekraftige byer og lokalsamfunn 

• Tilrettelegge for gode og trygge møteplasser og aktivitetsfremmende omgivelser

• Et aldersvennlig samfunn med universelt utformede utendørsområder og etterlevelse av reformen «Leve hele livet» 

• Boliger med fellesområder, møteplasser og nærhet til by-og naturmiljø 

• Mer miljøvennlig transport, redusere biltrafikk, øke kollektivtrafikk og tilrettelegge gode traséer for sykkel og gående 

• Videreutvikle Porsgrunns rike og varierte organisasjonsliv samt blomstrende kulturliv med aktiviteter som har betydning for 
befolkningens helse og trivsel

• Tilrettelegge for at Porsgrunns innbyggere har innflytelse og påvirkning på egne lokalmiljøer



God oppvekst og utdanning 

• Tilrettelegge for gode oppvekstmiljø i hele kommunen

• Forebyggende universelle tiltak som bidrar til å utjevne sosiale forskjeller blant barn og unge

• Utvikle barnehage- og skoletilbud med kvaliteter som fremmer god læring, mestring og 

inkludering

• Forebygge at spesielt risikoutsatte barn utsettes for krenking, mobbing og for psykiske vansker

• Inkludere og støtte barna i fritidsaktiviteter og på sosiale arenaer



Mindre sosial ulikhet i helse 

• Jobbe for å redusere den økende sosiale forskjellen i dødelighet relatert til røykerelaterte 

lungesykdommer 

• Jobbe for å redusere den sosiale ulikheten i dødelighet av hjerte-og karsykdommer 

• Jobbe for gode aktivitets og kostholdsvaner uavhengig av sosioøkonomisk status 

• Forebygge helseproblemer hos mottakere av stønad til livsopphold og ytelser hos NAV

• Forebygge frafall i videregående skoler 



Gode levevaner og helse 

• Forebygge ulykker og lårhalsbrudd

• Fremme fysisk aktivitet blant ungdom og voksne 

• Satse på aktivitetstilbud og trening for de over 65 år 

• Fremme et sunt kosthold

• Overvekt blant gravide 

• Redusere røyking, snus og alkohol

• Jobbe for å  finne alternativer til legemidler for søvnproblemer og mildere psykiske plager og lidelser 

• Redusere antibiotikabruken



Fra mål til tiltak 



Videre prosess 

Evaluering 

• Evaluering av handlingsplan 
2016-19

• Evaluere hva som er gjort, ikke 
gjort og hva som skal videreføres

• Forslag til mål og tiltak sendes inn 
samtidig med evaluering 

• Sendes ut til relevante personer i 
kommunen – 61 forskjellige 
aktører

Tilbakemeldinger

• Bruke digitale plattformer for å 
motta tilbakemeldinger og innspill

• Markedsføre bredt for å legge til 
rette for deltagelse fra 
befolkningen 

• Involvere frivillige foreninger til å 
utarbeide forslag til tiltak for 
kommunens nye handlingsplan

Ferdigstille 
handlingsplan 

• Bearbeide tilbakemeldingene

• Bearbeide foreslåtte tiltak fra 
frivillige foreninger og kommunens 
virksomheter

• Ferdigstille handlingsplan 

• Politisk behandling 




