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Folkehelsearbeidet i Ringerike kommune

• Lov om folkehelsearbeid i kommunene

• Alle sektorer har ansvar for folkehelsearbeidet i kommunen

• Folkehelseoversikt





Sammendrag av hovedfunn i Folkehelseoversikten 2019

Befolkningssammensetning
Befolkningsvekst
Levealder
Utdanning

Levekår
Eier egen bolig
Privat sysselsetting
Arbeidsledighet
Leier bolig
Sykefravær
Næringsvirksomhet
Inntektsulikhet
Bor alene
Uføretrygd
Pendling
Lavinntekt

Oppvekst
Barnehagedekning
Trivsel (barneskole)
Læringsmiljø 
(grunnskole)
Minoritetsbakgrunn 
i barnehage

Miljøfaktorer
Vannkvalitet
Ungdomskriminalitet
Universell utforming
Kollektivtilbud
Ensomhet (ungdom)
Deltakelse i frivillige 
organisasjoner
Valgdeltakelse

Skader og ulykker
Dødsfall (brann)
Sykehusbehandling

Helserelatert atferd
Bruk av rusmidler
Røyker
Vaksinasjonsdekning
Forbruk av antibiotika
Seksuell trakassering 
(vgs.)

Helsetilstand
Tannhelse
Kols
Psykiske lidelser
Livsstilsrelaterte sykdommer



Folkehelseprofil 2021

• Oversiktsdokument som 
Folkehelseinstituttet har 
utgitt årlig siden 2012

• Det lages profiler for alle 
kommuner, fylker og de 
største bydelene i landet

• Årets tema fysisk aktivitet

• Folkehelseutfordringer, 
spesielt under «Oppvekst 
og levekår» og 
«Helsetilstand»



Folkehelsearbeid i Ringerike kommune

• Folkehelsemeldingen «Helse i alt vi gjør» 2012-2030

• Best for barn

• Aktivitet for alle

• Folkehelsekommune 



Videre arbeid med folkehelse i Ringerike kommune

Hentet fra kommunalsjefenes presentasjon om folkehelsesatsing 29.04.19



Folkehelsearbeid



Små endringer – stor forskjell



MÅLGRUPPE

• Personer i alle aldre som har økt risiko for, eller allerede har utviklet 

sykdom og som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre 

helseutfordringer



• Fysisk aktivitet, kosthold, tobakk, 

søvn, psykisk helse

ENDRE LEVEVANER



• Lavterskeltilbud

• Lave kostnader

• Enkel tilgang

• Enkelt utstyr

FOR FOLK FLEST!



Fysisk Aktivitet

• Treningsgrupper
• Frisklivsgrupper

• Yngre voksen 

• Ung-Sterk-Aktiv 

• Trening for gravide

• Mediyoga

• Egentreningsgruppe

• Aktivitetsdager

• Turdager

HVA TILBYR VI?



HVA TILBYR VI?

• Kurs

• Bra Mat for bedre helse

• Tobakksfri

• Kurs i mestring av depresjon(KiD)

• Kurs i mestring av belastninger(KiB)

• Sov godt

• MediYoga



MERKEDAGER

• Verdens aktivitetsdag

• Verdens tobakksfriedag

• Verdens sykkeldag

• Verdensdagen for psykisk helse



PILOTPROSJEKT RØYKESLUTT

• FHI og Helsedirektoratet

• Gratis legemidler og veiledning

• Tilskuddsmidler

• Hyppige kurs

• Mange har tatt kontakt



• Bedre fysisk og psykisk helse

• Økt energi/overskudd

• Bedre kondisjon og styrke

• Bedre søvnkvalitet

• Reduksjon av medikamenter

• Sosial deltakelse

• Endring i arbeidssituasjon

EFFEKTER AV DELTAKELSE



HISTORIE FRA FRISKLIVSDELTAKER



• Fortsette arbeidet med de 

etablerte tilbudene

• Sendt inn søknad sammen med 

sektor Helse og Omsorg for å 

styrke gruppebasert treningstilbud 

rettet mot eldre

• Stor økning i antall henvisninger 

VIDERE PLANER OG MULIGHETER



Avslutning og takk!Avslutning og takk!


