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Forord
Folkehelsen i Norge er bedre enn noen gang. Samtidig er det
betydelige sosiale ulikheter i helse.
Stavanger kommune vil gi innbyggerne muligheter til å leve et godt,
sunt og langt liv. Vi skal fremme befolkningens helse og trivsel.
Vi skal også legge til rette for gode sosiale og miljømessige levekår.
Folkehelsearbeid er politikerne og de ansatte i Stavanger kommunes
ansvar. Folkehelsearbeidet omfatter plan og utvikling, miljø, oppvekst, helse og levekår. Et godt samarbeid med frivillig sektor og
næringsliv vil være avgjørende for resultatet av folkehelsearbeidet
i Stavanger kommune.
Denne strategiplanen skal være et styringsverktøy i arbeidet med
å fremme folkehelsen i kommunen.

Planen har fire satsingsområder:
Gode bo- og nærmiljøer
Mestring og gode levevaner i småbarns- og skolealder
Levevaner som bidrar til god helse
Bærekraftig miljø
Satsingsområdene og strategiplanen har gjennomgående oppmerksomhet på sosial utjamning.
Planen er utarbeidet av Folkehelseforum med representanter fra
avdelingene Bymiljø og utbygging, Kultur og byutvikling,
Oppvekst og levekår og Økonomi drift.
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Folkehelse
I Stavanger kommune handler folkehelsearbeidet om:
• å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen.
• å ha oversikt over de faktorene som har betydning for 		
helsetilstanden i befolkningen.
• å bidra til at sosiale ulikheter utjevnes gjennom bedring
av forholdene til de med størst behov.
• at alle avdelingene i kommunen ser sin rolle som 		
folkehelseaktør.

Folkehelsen vår
De siste 20 årene har den norske befolkningen fått bedre helse, og
gjennomsnittlig levealder har økt. Forutsetningene for å oppnå
god helse er imidlertid høyst ulike, og den sosiale ulikheten i helse
øker i Stavanger. Ulikhetene finnes i hele befolkningen – jo høyere
sosioøkonomisk status, desto bedre helse.
Helseforskjellene har mange årsaker. De er delvis knyttet til grunnleggende samfunnsfaktorer som økonomi, miljø, kultur, oppvekstvilkår og ulike risikofaktorer i arbeids- og bomiljø. Delvis er
de knyttet til hvordan man selv tar vare på egen helse og bruker
helsetjenester.
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Barns levekår og omgivelser i oppveksten påvirker blant annet utdanningsløp og yrkesmuligheter senere i livet,
som igjen påvirker helsen. Også spisevaner, aktivitetsnivå og bruk av tobakk følger slike mønstre.
For å overvåke folkehelsen i Stavanger benyttes tall fra Folkehelseinstituttet og Stavanger kommunes egen
levekårsundersøkelse. Levekårsundersøkelsen viser oss en geografisk fordeling av levekår og påvirkningsfaktorer for folkehelsen vår.

Folkehelsearbeidet i Stavanger kommune
Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot
helsetrusler. Det er også arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen,
jf.§ 3 i lov om folkehelse. (egen boks)
Målet med denne strategiplanen er å fremme trygghet og medvirkning for den enkelte, og sørge for gode
oppvekstsvilkår.

For å lykkes i folkehelsearbeidet vil vi ha oppmerksomhet på:
• sosial utjevning.
• helse i alt vi gjør. Helsehensyn i alle sektorer. Se figur neste side.
• bærekraftig utvikling: øke innsatsen til folkehelsearbeid
og redusere behovet for behandlende medisin.
• være føre-var og velge treffsikre tiltak.

Kilde Dahlgren og Whitehead (1991)
I figuren er den helhetlige forståelsen av hvordan helse skapes forsøkt synliggjort.
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SATSINGSOMRÅDER

Gode bo- og
nærmiljøer
Bolig og boforhold har innvirkning på sosial ulikhet i helse. En bolig
dekker behovet for et fysisk tilholdssted, men boligbehovet handler
også om å ha tilknytning til familien og nabolaget. Nabolaget og
bomiljøet er av grunnleggende betydning for identiteten og opplevelsen av tilhørighet for den enkelte beboer. Gode bomiljøer er
skjermet for støy, har tilgang på egnede møteplasser i nærmiljøet,
i tillegg til nærliggende områder for friluftsliv og fysisk aktivitet.
En variert boligsammensetning i alle bydeler kan bidra til å bedre
bomiljøet. Dette skaper igjen et sosialt mangfold og gode oppvekstvilkår for barn og unge. Godt vedlikehold av den kommunale
bygningsmassen og kommunale uteområder og -anlegg er et viktig
bidrag til attraktive bomiljø.
Trygge omgivelser er en forutsetning for et godt bo- og nærmiljø.
Voldstilfeller som finner sted i det offentlige rom, for eksempel på
utesteder, gater og torg, skaper utrygghet blant innbyggerne.
Samtidig blir tilliten og fellesskapet mellom innbyggerne svekket.
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Vi vil:
• bedre levekårene i utsatte områder.

VISSTE DU AT…
• Stavanger er blant Norges tettest befolkede byer
• Stavanger står overfor en betydelig befolkningsvekst i årene framover

• legge til rette for økt fysisk aktivitet og naturopplevelser.

Dette vil vi konkret gjøre ved å:
• gjennomføre, i samarbeid med lokale ressurser, tiltak for å bedre
levekårene i utvalgte områder, i første omgang på Storhaug. 							
Dette skal bidra til positive sosiale og miljømessige endringer over tid.
• utvikle boligområder med varierte boligtyper og boligstørrelser for
å redusere geografiske forskjeller i levekår.
• utarbeide prinsipper for lokalisering av kommunale utleieboliger.
• prioritere drift og vedlikehold, slik at kommunale bygninger og anlegg ikke forfaller.
• sette av arealer for nye idretts- og aktivitetsanlegg.
• tilrettelegge friområder og idrettsanlegg for alle innbyggere.
• rehabilitere og utvikle skolegårder.
• forbedre barnehagenes bygninger og uteområder.
• etablere et sammenhengende sykkelveinett, særlig der mange barn og unge ferdes.
• etablere tettere samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.
• drive systematisk skade- og ulykkesforebygging.
• planlegge og utforme attraktive og trygge grøntområder, tur-, gang- og sykkelstier, skolegårder,
uteanlegg ved barnehager og idretts- og aktivitetsanlegg.
• skape trygge områder for allmenn ferdsel.
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SATSINGSOMRÅDER

Mestring og
gode levevaner
i småbarns- og
skolealder
Utviklingen av en god og sunn livsstil i barne- og ungdomsårene
er en viktig forutsetning for god helse i voksen alder. Den sosiale
ulikheten i helse reproduseres i stor grad. Det er sammensatte årsaker til denne ulikheten, men de sosiale forklaringene, som sosioøkonomisk bakgrunn, ser likevel ut til å være av stor betydning.
Utdanningsnivå er identifisert som en av de viktigste bakenforliggende faktorene for helseatferd.
De fleste barn går i barnehage, og alle barn går på skolen.
Barnehager og skoler når barn uavhengig av sosiale skillelinjer, og
representerer trygge arenaer for mestring og utvikling. Barnehager
og skoler er derfor sentrale arenaer med hensyn til utviklingen av
holdninger, og sosial utjevning av levevaner og helse. For å motvirke
ulikheter tildeles skolene i Stavanger budsjettmidler basert
på levekårsutfordringer.
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Vi vil:
• legge til rette for at barn og unge utvikler gode grunnleggende ferdigheter

VISSTE DU AT…
• i 2025 vil tre prosent av jobbene være for arbeidstakere som kun har grunnskole
• 83 prosent av dagens stavangerungdom fullfører videregående skole

med hensyn til språk- og begrepsutvikling, lesing, skriving og regning.
I tillegg skal barnehagen og skolen være arenaer der barn og unge opplever
inkludering og glede i felleskap med andre.
• gi barn og unge som lever i familier med vedvarende lavinntekt muligheter til å
utvikle ferdigheter i tråd med deres evnenivå.
• fortsatt sikre forutsigbarhet, trygghet, helhet og sammenheng for barn og unge
i overgangsfaser fra barnehage til videregående skole.
• legge til rette for at barn og unge kan være fysisk aktive og oppleve mestring og
positiv livsutfoldelse.
• spre kunnskap om mat, kosthold og ernæring for barn og unge.
• at alle virksomheter som møter barn og foresatte i Stavanger, skal ha god faglig kompetanse om barn og
unges utvikling og om tidlig intervensjon.

Dette vil vi konkret gjøre ved å:
• drive systematisk arbeid med lesing, språk og begrepsutvikling i barnehage og skole.
• gi rett hjelp tidlig i barnehage og skole.
• følge opp den enkelte elev gjennom kartlegging av lese- og skriveferdigheter og sette inn tiltak ved behov i
samarbeid med foresatte.
• følge opp barn som lever i vedvarende fattigdom i samarbeid med foresatte.
• følge og videreutvikle retningslinjer for overganger fra barnehage til videregående.
• legge til rette for fritidsaktiviteter av høy kvalitet i sunne og trygge fritidsmiljø, i samarbeid med barn
og unge.
• lage og gjennomføre informasjonsprogram om sunn mat spesielt rettet mot barnefamilier.
• videreutvikle program for fysisk aktivitet, kosthold og mestring for barn og unge med overvekt og fedme.
16
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SATSINGSOMRÅDER

Levevaner
som bidrar
til god helse
Levevaner og helseatferd har betydning for helsen. Verdens helseorganisasjon (WHO) vurderer fysisk inaktivitet, usunt kosthold,
røyking, høyt alkoholforbruk og overvekt som de største risikofaktorene for sykdom i den vestlige verden. Disse sykdommene
innebærer tap av flere leveår med god livskvalitet, tap av mange
år i arbeidslivet og betydelige behandlingskostnader for helsevesenet.
Det er sammenheng mellom helsetilstand, arbeidsdeltakelse
og velferdsfordeling i samfunnet. Muskel- og skjelettlidelser og
psykiske lidelser er de viktigste årsakene til at personer i yrkesaktiv alder faller ut av arbeidslivet. Godt over halvparten av
uføretrygdede under 40 år har en diagnose innen psykiske
lidelser, mens andelen synker med stigende alder.
For personer som har økt risiko for, eller som allerede har utviklet
sykdommer eller lidelser, kan det være krevende å endre vaner.
Flere vil derfor ha behov for et tilrettelagt tilbud.
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En stadig større andel av befolkningen lever lenger. I Stavanger vil antall personer
over 65 år dobles i perioden 2012 til 2040. Eldre har bedre helse og vil i større grad
klare seg selv. På grunn av høy levealder vil flere leve med kroniske sykdommer
og ha behov for veiledning og rehabilitering.

Vi vil:
• legge til rette for økt fysisk aktivitet og naturopplevelser.
• tilrettelegge tilbud innen fysisk aktivitet, ernæring, røykeslutt og redusert
alkoholbruk slik at de som har behov for det får hjelp til å mestre egen
hverdag bedre.
• forebygge sykdom og bremse utvikling tilpasset den enkeltes forutsetninger
slik at innbyggerne kan opprettholde god livskvalitet.
• legge til rette for et attraktivt kulturtilbud som kan bidra til bedre livskvalitet
og bedre helse for alle innbyggerne.

Dette vil vi konkret gjøre ved å:
• etablere Frisklivsentralen i Stavanger kommune. Den skal tilby veiledning og tilrettelagte tiltak for fysisk
aktivitet, bedre kosthold og røykeslutt. Tilbudet skal være et bindeledd mellom medisinsk behandling og
egenmestring.
• iverksette tiltak som bidrar til at alle kan leve lengst mulig hjemme med god livskvalitet.
• utvikle tiltak for å forebygge angst og depresjonslidelser i befolkningen.
• samarbeide med Stavanger Turistforening om vedlikehold og utvikling av 52 hverdagsturer.
• samle informasjon om eksisterende idretts- og aktivitetstilbud i en nettbasert søkbar katalog.
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VISSTE DU AT…
• 16 % av tredjeklassingene i Stavanger er overvektige
• Stavanger kommune har prosentvis færrest medlemmer i idrettslag sammen-		
lignet med de seks største byene i Norge
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SATSINGSOMRÅDER

Bærekraftig
miljø
Påvirkninger fra miljøet, som for eksempel utendørs luftforurensing, støy og radon, bidrar til å utløse eller forverre alvorlige sykdommer som kreft, hjerte- og karsykdommer, lungesykdommer og
allergiske lidelser. Vi vet for lite om hvilke helseskadelige stoffer
befolkningen utsettes for, derfor er det nødvendig å kartlegge omfanget av eksponeringen.
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Vi vil:
• arbeide for et sunt bymiljø og forhindre at ytre miljøfaktorer utløser eller forverrer helseplager.
• kartlegge områder med luftforurensning, støybelastning, radon og forurensning på sjøbunn.
• kartlegge konsekvenser av endrede klimaforhold.

Dette vil vi konkret gjøre ved å:
• legge til rette for fotgjengere, syklister og miljøvennlig kollektivtransport.
• vurdere innføring av piggdekkforbud, datokjøring og andre virkemidler som reduserer utslipp og svevestøv.
• prioritere støyskjerming i boområdene med høyest støybelastning.
• redusere avfallsproblemene ved å hindre at avfall oppstår, redusere mengden farlige stoffer i avfallet.
• fremme ombruk, gjenvinning og energiutnyttelse og sikre en forsvarlig sluttbehandling av restavfallet.
• ha gode rutiner for tiltak når forurenset grunn avdekkes.
• fornye og vedlikeholde vann- og avløpsledningene for å unngå.
ledningsbrudd og lekkasjer for å sikre godt drikkevann og forebygge
at nærmiljøer, badeplasser, rekreasjonsområder, vannkilder og
vannledninger blir infisert av avløpsvann.
• gjennomføre ulike tiltak slik at helseskadelige miljøgifter
ikke spres videre til omgivelsene.
• iverksette tiltak for å forhindre skade på mennesker og eiendom
som følge av klimaendringer og fortetting.

VISSTE DU AT…
• Stavanger har lavere andel gående, syklende og
kollektivreisende enn de andre storbyene
• 4449 boligbygninger har uakseptabelt høyt støynivå
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