Folkehelsealliansemøte 23. juni 2017
Idrettens Hus, Aspmyra Stadion, Bodø
Deltakere:
Vibeke Mæhlum, PBL
Kari Vassbotn, Trygg Trafikk
Nils Abel Års, Nordlandssykehuset
Solveig Hovet, Fylkesmannen
Knut Berntsen, Polarsirkelen Friluftsråd
Marit Iversen, Husbanken

Gisle Sæterhaug, FNF
Petter Øien, Nordlandssykehuset
Roar Blom, Nordland fylkeskommune
Mona Halsbakk, KS
Åshild Nordnes, NAV
Kristin Setså, Nordland idrettskrets

Kristin Setså, leder i Folkehelsealliansen, ønsket velkommen til møtet og forklarte
bakgrunnen for at møtet i mai ble avlyst, og at man har valgt å ta et kortere møte nå før
ferien for å få behandlet sakene som sto på saklista i mai.
Hun minnet også om ny strategiplan som er illustrert i denne figuren:
FOLKEHELSEALLIANSENS STRATEGISKE
SATSINGSOMRÅDER
- HELHETLIG FORSTÅELSE AV HELSEFREMMENDE
ARBEID

OPPVEKST
OG
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AKTIVITET OG
ARBEIDSLIV

PROSJEKTER
KOMMUNIKASJON/ FORMIDLING
NETTVERK
KUNNSKAP/ KOMPETANSE

Ny strategiplan innebærer at arbeidsområdene nå dekker alle livsfaser, og alle arenaer på
dagtid og kveldstid. Dette skal illustrere det altomfattende begrepet folkehelse. Denne

endringen fra tidligere innebærer også at AU har tatt initiativ til å opprette en fjerde
arbeidsgruppe; helsefremmende v.g. skole. Utdanningsavdelingen i Nordland
Fylkeskommune har fått i oppgave å opprette gruppen å invitere inn aktuelle deltakere i
gruppa.
AU har hatt fokus på planlegging av neste alliansemøte, og få gode innledere der. AU fikk
invitasjon fra Folkehelsealliansen i Nord-Trøndelag om et felles møte for å diskutere
samarbeid og mulig felles alliansemøte. Kristin Setså og Roar Blom reiste ned til møte på
Levanger. Alliansemøtet som skulle vært avholdt i mai var planlagt som et fellesmøte med
Folkehelsealliansen i Nord-Trøndelag og felles invitasjon ble sendt til Jonas Gahr Støre.
AU har i flere omganger diskutert at det er på tide at alliansen blir organisert som en egen
juridisk enhet med en daglig leder, slik at alliansen kan søke prosjektmidler og bli mer synlig
og uavhengig av fylkeskommunen og de enkelte alliansepartnerne. Det er noe man har erfart
i prosjektet Helsefremmende skoler, som helt klart er i regi av alliansen men drives gjennom
Polarsirkelen Friluftsråd som er søker og mottaker av midler. Alliansen har et positivt
omdømme, men makter ikke å ta ut dette potensialet slik den er organisert nå. Det ville også
gi rom for å få i gang flere tiltak, og gjøre jobben som leder av alliansen mye enklere.
Fylkeskommunen jobber administrativt med saken og håper å ha et forslag klart til neste
alliansemøte i november.
Rapport fra arbeidsgruppene:
Helsefremmende barnehager:
Ingen fra arbeidsgruppen var tilstede, men følgende stikkord for det aktørene i
arbeidsgruppa jobber med var blitt meldt inn i forkant av møtet:
• (NFK): Prosjekt: Helsefremmende barnehager i Nordland; 30 er klare til å få skilt om
dette, regner med 100 i løpet av 2017. Markering av første barnehage 15/3: Reipå
barnehage i Meløy.
• (Salten friluftsråd): Trond Loge fortsetter i 50% jobb med «Robuste Salten-onga»
(barnehager).
• (Nasj. Kunnskapssenter): Har søkt midler til eget naturprosjekt. Kurs om ny
rammeplan 11. og 12. okt (Bodø og Mo i Rana).
• (HMTS): Prosjekt i år – Ren hånd, fokus på håndvask/hygiene. I tillegg fokus på
godkjenning, renhold og støy.
• (Nord Universitet): Faggrupper som jobber med undervisningstilbud for
barnehagelærere. Nytt undervisningstilbud starter opp høsten 2018. Det jobbes med
faginnhold. 3 års bachelor, behov for forskningsoppgaver/tema. Sender ut invitasjon
til alle i folkehelsealliansen vedrørende innspill om tema til oppgaver. Jf også
referatet fra forrige møte.
• Skal ha felles møte med skolegruppa i løpet av høsten
Helsefremmende skoler:

Leder i arbeidsgruppa, Knut Berntsen, orienterte om arbeidet. Hovedfokus er prosjektet
Helsefremmende skoler som er i regi av Folkehelsealliansen, men administrert av
Polarsirkelen Friluftsråd. Prosjektet er finansiert av Gjensidigestiftelsen.
Samarbeider i år primært med de 66 grunnskolene på Helgeland.
– 16 skoler har nådd målet og er helsefremmende skoler
– Samtlige 66 skoler ønsker å nå målet i 2017
– Vi har i egen regi gjennomført 32 kurs
– Vi har hatt møter med skolelederne i samtlige 18 kommuner
– Vi har hatt møte med 64 av 66 rektorer
– 6 kurs er gjennomført med eksterne kursholdere
– Vi har avtalt 15 kurs i høst i egen regi
– 4 kurs er avtalt i høst med eksterne kursholdere
– 5 skoler utenfor Helgeland har nådd målet og vil markere dette i høst.
Vårt mål er at 33 grunnskoler på Helgeland skal være kommet i mål i løpet av 2017.
I 2018 rettes fokuset mot grunnskolene i Salten, og i 2019 mot grunnskolene i
Ofoten/Lofoten.
Helsefremmende og inkluderende arbeidsliv:
Leder i arbeidsgruppa, Åshild Nordnes, redegjorde for arbeidet. Arbeidsgruppa har hatt
fokus på samarbeidstiltak med Nordlandssykehuset. Forespørselen fra Nordlandssykehuset
gikk ut på å bidra på en inspirasjonsdag for sykehusets ansatte. Gruppa ønsket å bruke
denne muligheten til å prøve ut sin modell på en av alliansepartnerne, for så å be om innpass
til å gjøre det samme hos flere alliansepartnere. Ove Jakobsen ble engasjert til å kjøre
Sokratisk dialog med spørsmål «Hva er et helsefremmende arbeidsmiljø hos oss?»
Responsen hos deltakerne var blandet fra overstrømmende begeistring til de som ikke
«skjønte bæra». Modellen skapte uansett gode diskusjoner og engasjement. NAV ønsker å få
vurdert modellen inn i sine Arbeidslivssentre som jobber med forebyggende arbeid i forhold
til arbeidsmiljø og sykefravær.
Helsefremmende bo- og nærmiljø:
En av deltakerne i gruppa, Marit Iversen, fortalte om gruppas arbeid. Gruppa har jobbet med
å finne sin arena for arbeidet og hvilket «nivå» man skal jobbe på. De er enig om å løfte
blikket og bruke all kompetansen i gruppa til å gi innspill på hvordan utvikle gode
helsefremmende bo- og nærmiljø.
Som de andre gruppene, har de deltatt i innspillsmøte for ny regjonal plan som utarbeides i
regi av Nordland Fylkeskommune. De har også deltatt og blitt holdt orientert om
medvirkningsprosjektet som fylkeskommunen kjører i Vefsn i forbindelse med planlegging
og utbygging av en ny bydel.
Gruppa innser nå at man må på systemnivå for å oppnå faktiske og praktiske endringer i boog nærmiljøene. Det innebærer at det faktisk er kommuneplanleggerne som ofte sitter på
nøkkelen til utvikling av gode bo- og nærmiljø.
Valg av ny leder og nye medlemmer til AU:

Leder i valgkomiteen, Åshild Nordnes, redegjorde for komiteen arbeid og deres forslag til
nye kandidater:
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De foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt inn, og ønsket lykke til med vervene.
Roar Blom takket av avtroppende leder, Kristin Setså, og AU-medlem Knut Berntsen.
Avtroppende medlem av AU, Katalin Nagy, var ikke tilstede.
Orienteringssaker:
•

Sykkelsatsing i Nordland v/ Roar Blom:
Nordland Fylkeskommune skal utpeke ny sykkelby i Nordland. Vefsn har hatt
«tittelen» i 4 år nå. Bør Folkehelsealliansen uttale seg om det? Det ble en diskusjon
om man skal uttale seg, og om strategien med å kun utpeke en by som får tilskudd fra
fylkeskommunen er rett strategi. Saken ble sendt til arbeidsgruppen for
Helsefremmende bo- og nærmiljø til diskusjon og evt. uttalelse.



Nasjonal Folkehelseallianse v/Roar Blom:
Nettverket «Sunne kommuner» er sekretariat og pådriver for etablering. Har vært et
første møte med en del sentrale aktører. «Sunne kommuner» vil lage et
arbeidsdokument som skal være plattform for opprettelse av en nasjonal
folkehelseallianse.



Regional Plan for folkehelse v/Roar Blom:
Høringsforslag er straks klar og sendes ut på høring i midten av september.
Fylkeskommunen oppfordrer alle alliansepartnere til å delta i høringen.
Fylkeskommunen vil så lage en handlingsplan for sitt ansvarsområde.



Fylkestingssak «Fylkeskommunale tiltak for å redusere sosiale ulikheter i helse»
v/Roar Blom
Saken ble vedtatt på fylkestinget i april og er førende for mye av den
fylkeskommunale politikken. Her er link til saken:

https://www.nfk.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=201
6090374&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=5103&
Under diskusjonene ble det foreslått «hva skaper brudd i en utvikling, og hvordan oppnå
holdningsendring» som tema på neste alliansemøte. Skal man lykkes i folkehelsearbeidet er
man avhengig av det.

Kristin Setså takket for godt møte, ba alliansepartnerne oppdatere sin kontaktinfo hos Grete
Øien (greoie@nfk.no), og minnet om neste alliansemøte 8. november.

Bodø, 29. juni 2017
Kristin Setså
Referent

