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Bra, men farlig: Det er bra for helsa å gå til jobb, men det er viktig at det offentlige tilrettelegger for det – som å strø isbelagte fortau. foto: tore John andreassen

Det kan være mye god helse i hverdagen.  
Små grep kan gi stor effekt.

Hverdagshelse

innsikt
Katalin 
nagy er 
daglig leder 
i helse- og 
milJøtilsyn 
salten.

Her følger noen konkrete eksempler på 
hvordan samfunn og kommune legger – 
eller kan legge til rette for, og prioriterer 
oppgaver som påvirker helsa vår. 

Det viser også at mange forhold helsa 
vår påvirkes av, ikke er direkte knyttet 
til helsesektoren:

n En kommune som sparer på sand-
strøing av isglatte fortau og gangveier 
kan kanskje komme til å revurdere en 
slik prioritering når de får regning for ek-
stra sykehusopphold og rehabilitering 
av et stort antall mennesker med lår-
halsbrudd. 

 Å skifte lyspærer i gatelys langs for ek-
sempel turveier er en god og ganske ri-
melig investering for å trygge mulighe-
ten for fysisk aktivitet i den mørke årsti-
den for alle aldersgrupper. Hva med 
noen benker til hvile ut på også?

n Hvordan kan de minst aktive av oss 
bli litt aktive? Kanskje kan en bomring i 
Bodø eller generelt bedre kollektivtil-
bud føre til at flere tar buss og dermed 
går 300 meter ekstra til og fra bussen to 
ganger om dagen, fem dager i uka. Det er 
seks km i uka det! 2,4 mil i måneden! 

Det kan gjøre en stor forskjell både for 
den fysiske og psykiske helsa. 

Jeg er sikkert på at folk som bor i stør-

re byer med godt utbygd kollektivnett 
bedriver mye mer hverdagsaktivitet enn 
vi som kjører fra dør til dør.

elever som slutter underveis i videre-
gående skole er et økende problem. 
Sammenhengen mellom dette og psy-
kisk helse i skole og barnehage kan og 
bør føre til økt innsats knyttet til trivsel 
for at flest mulig skal ha det bra og full-
føre skolen. Økt satsing på helsesøster-
tjenesten kan være et av flere virkemid-
ler her.

n Det kan være en god prioritering å 
endre et veikryss hvor det statistisk er 
uforholdsmessig mange trafikkuhell 
med personskader.

n Treningsgrupper for fysisk trening 
kan bidra til færre fallulykker og færre 
sykehusinnleggelser.

folkehelseloveN sier at kommu-
nen skal ha en oversikt over helsetil-
standen vår som hjelp i arbeidet med å 
prioritere innsats slik at det gir størst ef-
fekt helsemessig. 

En slik oversikt kan gi viktig informa-
sjon i arbeidet med overordna planleg-
ging og strategiske valg i årene framover 
og vise hvilke områder det kanskje er 
spesielt viktig å prioritere. 

det fiNNes etter hvert mye data om 
ulike fysiske, kjemiske, biologiske og so-
siale faktorer som påvirker eller kan på-
virke helsa vår. 

Først kommer all basisinformasjon 
som oversikt over befolkning, alder, et-
nisitet, utdannelse, inntekt, etc. For det 
er funnet klare sammenhenger mellom 
helse og sosial ulikhet. Det vil si at de 
med lav inntekt og lite utdannelse sta-
tistisk har større helseplager enn de med 
høyere inntekt og høyere utdannelse. 

sÅ er det omgivelsene med drikke-
vann, radon, legionella, trafikksikker-
het, boligforhold, skole, barnehage, ar-
beidsledighet, tilgang til friluftsområ-
der, sykkelveier, nærmiljø, trivsel, mob-
bing, sosialt miljø, kultur, idrett, etc. Alt 
dette kalles også levekår og miljø. 

Til sist, men ikke minst, kommer data 
om helse med levevaner, sykdommer og 
ulykker; personskader, hjerte/karsyk-
dommer, muskel/skjelett, diabetes, 
overvekt, kreft, psykisk helse, fysisk ak-
tivitet, tannhelse, etc.

Noe Av informasjonen samles i folke-
helseprofiler som vi kan lese om på in-
ternett. Her presenteres en del nøkkel-
data for hver kommune, for fylket og på 

landsbasis. Slik kan vi se om vår kom-
mune er «bedre eller dårligere» enn snit-
tet. I år er det i tillegg spesiell fokus på 
trivsel i barnehage og skole og frafall i 
videregående skole. 

slik stAtistikk kan forhåpentlig lede 
fram til områder det er viktig å sette inn 
ekstra innsats på, for det vil både gi god 
helsegevinst og være økonomisk bespa-
rende for samfunnet. 

Som for eksempel kriterier for strøing 
av fortau.


