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Sosial bærekraft er ett av tre elementer i en 

bærekraftig samfunnsutvikling, og ett av tre 

innsatsområder i Fredrikstads kommuneplans 

samfunnsdel. Det handler om innbyggernes 

grunnlag for livskvalitet, med effekter på 

kommunens livskraft og økonomi.  

Veien til bedre sosial bærekraft, går gjennom 

godt folkehelsearbeid; å fremme innbyggernes 

helse, trivsel, mestring og samfunnsdeltakelse.  

I et internasjonalt perspektiv er folkehelsa i 

Fredrikstad god. Men på en rekke områder 

ligger vi dårlig an nasjonalt og ikke minst, i 

forhold til hvor vi burde vært. Og dessverre går 

utviklingen i feil retning på mange områder.  

I denne utfordringen ligger likevel også et 

mulighetsbilde. Folkehelsa er påvirkelig – fordi 

det er resultat av en lang rekke forhold vi som 

samfunn kan påvirke. Men det krever at vi har 

felles mål, og at vi koordinerer innsatsen. 

Folkehelse er ikke «noe» som «noen» skal 

gjøre eller ordne. Den påvirkes av alt vi gjør og 

alle de prioriteringer og avgjørelser som tas, i 

sivilsamfunnet og i kommunen. 

For å få utviklingen i riktig retning, er vi nødt til 

å vite hva som påvirker og hva det er viktigst å 

begynne med. Helseoversikten er et 

kunnskapsgrunnlag i dette arbeidet. Oversikten 

er lovpålagt og skal ligge til grunn for 

kommunens strategiske planlegging og 

prioriteringer på overordna nivå.  

Helseoversikten for Fredrikstad 2019, er todelt, 

med et grunnlagsdokument; Tall og fakta og 

dette utfordringsnotatet; Vi i Fredrikstad – 

utfordringer og muligheter. Utfordringsnotatet. 

er en oppsummering av hvilke utfordringer vi 

anser som de viktigste for kommunen å ta tak i  

 

kommende 4-årsperiode, for å bedre folkehelsa 

og den sosiale bærekraften.   

Det skjer mye bra i mange deler av kommunen, 

men innsatsen må forsterkes og ikke minst ses 

mer i sammenheng. Vi må prioritere å jobbe 

strategisk og helhetlig med noen sentrale 

utfordringer.  

Fredrikstad har gode forutsetninger for å 

lykkes. Vi har historiske, kulturelle og sosiale 

ressurser, og suksesshistorier å bygge på. 

Bruker vi det, jobber mer koordinert, 

kunnskapsbasert og i samme retning, kan vi 

oppnå at Fredrikstad bli mer bærekraftig, og 

enda bedre for enda flere. 

COVID-19 

Covid-19 pandemien har medført store 

endringer i verden og i Norge. I Fredrikstad har 

vår hverdag også blitt endret med mindre sosial 

kontakt, både på jobb og fritid.  

Konsekvensene av pandemien vil påvirke 

samfunnet i lenger tid og vil legge føringer for 

prioriteringer og samfunnsutviklingen i 

fremtiden. Vi ser allerede tegn på at pandemien 

har ført til økt psykisk uhelse og økte sosiale 

forskjeller. Flere enn tidligere står utenfor 

arbeid, noe som påvirker sosial, mental og 

fysisk helse. Digitale plattformer har i økende 

grad blitt en del av manges hverdag, i tillegg til 

at mobilitetsbehov og reisevaner er endret – 

kanskje for godt.   

Helseoversikten ble laget for 2019, men vi 

vurderer at den fortsatt i stor grad beskriver 

dagens situasjon, men at størrelsen på en 

rekke utfordringer har økt som en konsekvens 

av pandemien.   

Forord 
 

STADIG FLERE INNBYGGERE I FREDRIKSTAD OPPLEVER UHELSE OG UTENFORSKAP. I 

DETTE LIGGER DET KLARE UTFORDRINGER FOR INNBYGGERE, NÆRMILJØ OG 

SAMFUNNSØKONOMI.  

ÅRSAKENE TIL HELSE OG UHELSE ER PÅVIRKELIGE, SÅ VÅRT UTFORDRINGSBILDE ER 

OGSÅ ET MULIGHETSBILDE. 

UTFORDRINGSNOTATET OPPSUMMERER STATUS OG DEFINERER HVILKE 

UTFORDRINGER DET ER HELT SENTRALT Å TA TAK I FOR Å BEDRE KOMMUNENS 

SOSIALE BÆREKRAFT. 
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HOVEDTREKK FRA GRUNNLAGSDOKUMENTET 

«TALL OG FAKTA» 

I Fredrikstad finner vi: 

 Høy grad av tillit, trivsel og trygghet 

 Flere eldre og færre yngre enn 

landsgjennomsnittet 

 Økende sykelighet (fysisk og psykisk) 

 Stor andel overvektige 

 Negativ utvikling på røyking, kosthold og 

inaktivitet 

 Økende uførhet 

 Fallende sysselsetting 

 Manglende inkludering av innvandrere i 

arbeidslivet 

 Økende lavinntekt, spesielt i barnefamilier  

 Økende forskjeller mellom levekårssonene i 

kommunen 

 Noe lav barnehagetilknytning 

 Forholdsvis lavt, og fallende, mestringsnivå 

i grunnskolen 

 Frafallet i videregående opplæring er i 

bedring, men er fortsatt høyt 

 4 – 10 % av barn og unge oppgir å ikke 

trives på skolen og oppleve utfordringer på 

flere sentrale områder i livet 

 Fysisk samvær blant barn og unge går ned 

mens tid brukt på skjermaktiviteter går opp 

 Økt opplevelse av stress og press både 

blant barn og unge og voksne  

Det er ikke store endringer i statistikken siden 

2015. Hovedinntrykket er at vi ligger dårlig an 

på de fleste forhold av betydning for folkehelsa 

og den sosiale bærekraften. Det ser i tillegg ut 

til å være en liten forverring på mange av 

faktorene.  

Av positive trekk er den høye graden av tillit, 

trivsel og trygghet i Fredrikstad, også i forhold 

til landsgjennomsnittet. Dette er en svært viktig 

ressurs og et godt fundament for å jobbe med 

det vi trenger å endre. 

 

En større andel av innbyggerne i Fredrikstad 

enn på landsbasis, har lav utdanning og 

yrkestilknytning. Dette forklarer en del av bildet 

med høy grad av uhelse i Fredrikstad. Den 

negative situasjonen gjelder for så å si alle 

folkehelseforhold. 

Derfor er Fredrikstads generelle utfordring å få 

til mer helsefremmende utvikling på alle 

områder som påvirker folkehelsa.  

HOVEDUTFORDRINGER 

Hovedutfordringer kommende 4-årsperiode, 

med tanke på å bedre folkehelsa og 

kommunens sosiale bærekraft er: 

1. Å bidra til bedre oppvekstvilkår for 

alle barn 

2. Å få flere innbyggere sysselsatt 

3. Å bidra til større grad av inkludering 

og ressursmobilisering i alle 

nærmiljø 

4. Å få kommuneorganisasjonen bedre 

rigget til å kunne ta tak i 

utfordringene 

Dette er de mest grunnleggende årsakene, 

med størst endringspotensiale, som det som er 

viktigst å begynne med.  

Oppvekst og sysselsetting var definert som 

sentrale utfordringer også i 2015. Sosial 

sammensetning og fellesskap i nærmiljøene, er 

kommet til siden 2015 på grunn av betydelig 

økning i kunnskapen om betydningen av dette. 

En forutsetning for å klare å møte disse 

utfordringene og få positiv endring, er en 

kommuneorganisasjon som aktivt bruker 

folkehelsekunnskap som grunnlag for valg og 

prioriteringer, og sosial bærekraft som mål for 

utvikling. Det meldes fra flere seksjoner at 

nettopp dette oppleves som en utfordring. 

. 

 

INNBYGGERNE I FREDRIKSTAD SKÅRER GODT PÅ TILLIT, TRIVSEL OG TRYGGHET. MEN 

FOLKEHELSA I FREDRIKSTAD ER IKKE SLIK VI HAR MÅL OM AT DEN SKAL VÆRE. VI 

HAR HØY GRAD AV UHELSE OG UTENFORSKAP, SPESIELT KNYTTET TIL LAV 

UTDANNING OG YRKESTILKNYTNING.  

Folkehelse i Fredrikstad – status 
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Oppvekstvilkår 

 79% av minoritetsspråklige barn går i 

barnehage, en betydelig økning. 

 30 % av 5.klassingene ligger på laveste 

mestringsnivå i lesing.  

 19 % av barna i Fredrikstad vokser opp i 

familier med lav inntekt. 

De mest grunnleggende egenskaper, vaner, 

ferdigheter og mestringsstrategier etableres de 

første leveårene. Erfaringer gjennom barne- og 

ungdomsårene er avgjørende for helse og 

livskvalitet resten av livet. På en rekke områder 

er de første 1-2 leveårene viktigst, og familie og 

barnehager er derfor helt sentrale «arenaer».  

Det å skape gode oppvekstvilkår for alle barn, 

er det mest effektive vi kan gjøre for å bedre 

folkehelsa, og er derfor kommunens viktigste 

utfordring. Får vi ikke til dette, har det store 

menneskelige og samfunnsøkonomiske 

konsekvenser, i form av utenforskap og uhelse, 

fortsatt negativ sosial arv, og store utgifter til 

forsøk på kompensasjon og reparasjon. 

De aller fleste barn i Fredrikstad har et godt 

utgangspunkt sosialt og familiært, som gir 

grunnlag for god livsmestring, utdanning og 

arbeid. Men for mange vokser opp med 

familieforhold der lavt utdanningsnivå, lav 

yrkesdeltakelse og dårlig økonomi blir 

hindringer for gode livssjanser.  

19 % av barna i Fredrikstad vokser opp i 

familier med lav inntekt. Barn i familier med 

levekårsutfordringer er oftere utsatt for dårlige 

boforhold og mye flytting. Vi ser også 

utfordringer blant voksne knyttet til utenforskap, 

ensomhet, psykisk uhelse og helserelatert 

atferd.  

I tillegg er det trekk ved samfunnsutviklingen 

som ser ut til å gi tilleggsutfordringer for en stor 

andel foreldre. Fra ulike faggrupper rapporteres 

det om utfordringer med grensesetting, om 

engstelse for å falle utenfor «normalen», både 

på egne og barnas vegne, og bekymring rundt 

at mange foreldre prøver å rydde unna alle 

negative erfaringer fra barnas hverdag. 

Andelen 1-5-åringer i Fredrikstad som går i 

barnehage ligger relativt stabilt i underkant av 

90 %. Dette er lavere enn på landsbasis. Fordi 

vi har flere innbyggere med lav utdanning og 

yrkesdeltakelse i Fredrikstad, og gode 

barnehager har vist seg å være et av de 

viktigste utjevnende og helsefremmende 

tiltakene vi har, har vi mål om å ligge høyere. 
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Mestringsnivået på 5. trinn i Fredrikstad ligger i 

dag godt under landsgjennomsnittet, med drøyt 

30 % av elevene på laveste mestringsnivå (mot 

23 % på landsbasis). Frafallet er på vei ned, 

men ligger fortsatt høyere enn 

landsgjennomsnittet; 24 % gjennomfører ikke.  

En bekymring som har kommet til de siste 

årene, og som gjelder større deler av barne- og 

ungdomsgruppen, er psykiske plager, stress og 

press. Dette er forhold som mest sannsynlig er 

del av en samfunnsutvikling, men som også har 

noe å gjøre med hvordan vi bruker språket og 

hvordan vi definerer «normalitet»..   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktige innsatsområder i arbeidet videre, vil være: 

Å støtte foreldre til god mestring, materielt og immaterielt. Kommunen treffer foreldre på en rekke 

arenaer, og har derfor stort handlingsrom; på helsestasjon, barnehage/skole, NAV, frisklivssentral, 

m.fl. Og nå gjennom Foreldrekompasset. Familiers og barns behov i sentrum, og helhet og 

sammenheng i det som gjøres, er viktige forutsetninger.   

Å jobbe for at flest mulig barn deltar i barnehage fra 1-2 års alder, og at alle barnehager i 

Fredrikstad holder god kvalitet. En «god barnehage» ivaretar fysisk aktivitet, sunn mat, 

foreldrestøtte, har tilfredsstillende strukturell kvalitet og gode prosessuelle kvaliteter/ 

relasjonskompetanse. 

Førskoletida påvirker i stor grad hvordan barn mestrer skolen. Men også hvordan spesielt 

grunnskolen tilrettelegger for trivsel, læring og mestring er viktig. Fokus på klasseledelse, 

relasjonskompetanse og inkludering, er rammer og forhold som viser seg svært viktige. For bygging 

av gode atferdsvaner er spesielt tilrettelegging for fysisk aktivitet i, til og fra, skolen viktig.  

Særlig for barn er det viktig å ha flere mestringsarenaer og arenaer for utfoldelse. Tilrettelegging for 

at alle kan delta i fritids- og kulturaktiviteter er derfor viktig.  
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 Sysselsettingen i voksenbefolkningen 

har sunket til 61 %. 

 13 % av voksenbefolkningen er 

uføretrygdet. 

 

Å være i inntektsgivende arbeid er den viktigste 

nøkkelen til valgmuligheter og sosialt 

fellesskap. Jobb betyr inntekt og muligheter til å 

skaffe seg bolig og forsørge seg selv og en 

eventuell familie. I tillegg gir det gir faglige og 

sosiale erfaringer. Det sistnevnte er fordeler 

ved sysselsetting uavhengig av om det er 

lønnet på vanlig måte eller ikke.  

Å stå utenfor arbeidslivet, i yrkesaktiv alder, er 

derfor den faktoren i voksenlivet som henger 

tettest sammen med dårlig fysisk og psykisk 

helse og opplevd utenforskap. Sysselsetting 

påvirker også i stor grad barns oppvekstvilkår 

og kommunens økonomiske handlingsrom. 

De siste 10-15 årene har det vært nedgang i 

andel sysselsatte i befolkningen i hele landet, 

men større i Østfold enn landsgjennomsnittet. 

Sysselsattandelen er nå på drøyt 61 % i 

Fredrikstad, mot 67 % på landsbasis. Andelen 

sysselsatte må ses i lys av innvandring, pga. 

vanskeligere tilgang til jobbmarkedet. Men det 

henger også sterkt sammen med 

kompetansenivå og –type i befolkningen og 

helseproblemer/uførhet; 13 % av 

aldersgruppen 18 – 66 år i Fredrikstad er nå 

varig uføretrygdet. For samme indikator er 

andelen unge uførepensjonister på ca. 5 % for 

18 – 44-åringer. NAV oppgir at særlig de som 

ikke fullfører videregående står i fare for å bli 

uføretrygdede, samt flyktninger og personer 

med psykiske eller fysiske helseutfordringer. 

Psykisk uhelse og muskel-/skjelettutfordringer 

er de to store årsakene til sykemelding og 

uføretrygd og er økende.   

Sysselsetting 
Foto: Sverre Jarild 

Spesielt følgende vil være viktige 

innsatsområder fremover: 

Oppvekst- og utdanningsforhold, inkludert 

kompetansehevende tiltak. 

Tilgang til arbeidsplasser. 

Å jobbe for at sykdom i mindre grad skal 

gjøre at folk ikke kommer inn i yrkeslivet, 

eller faller unødig ut av det. Bl.a. er tid i 

sykemelding direkte relatert til uførhet, 

uavhengig av type eller grad av sykdom.   
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 I én levekårssone lever 46 % av barna i 

lavinntekt, i andre er andelen under 5 %. 

 15 % av voksne oppgir å ofte føle seg 

ensomme. 

Det sosiale miljøet betyr mye for helse og 

livskvalitet i befolkningen.  

God sosial kapital/fellesskap fremmer helse, og 

påvirker samfunnets økonomiske utvikling. 

Barn som vokser opp i sosialt varierte nabolag, 

har bedre livssjanser enn barn i områder med 

opphopning av dårlige levekår. For voksne er et 

mangfold av sosioøkonomiske, etniske og 

aldersgrupper i bo- og nærmiljøet, positivt for 

helse og livskvalitet og motvirker negative 

helseeffekter av lav utdanning/yrkesdeltakelse. 

Dårlig sosial bærekraft omtales av WHO som 

en fare ved moderne byutvikling og fortetting. 

For å ivareta sosial bærekraft i slik utvikling, må 

fire sentrale forhold være på plass: 

- variert sosial sammensetning 

- tilgang for alle til offentlige møteplasser, 

parker, rekreasjonsområder 

- rettferdighet i miljøbelastning og 

helserisiko og 

- sosial kapital/fellesskap 

Hvordan vi tilrettelegger boområder og 

nærmiljøer, og tilrettelegger for sosialt 

fellesskap, er derfor sentralt.  

I Fredrikstad har vi høy grad av tillit, trivsel og 

trygghet i befolkningen, høyere enn på lands-

basis. Det er en ressurs. Men den er ikke gitt 

en gang for alle, og må jobbes aktivt med. Vi 

ser nå utviklings-trekk som setter nærmiljø på 

agendaen:  

Forskjellene mellom levekårssoner i 

Fredrikstad blir større når det gjelder sosial 

sammensetning.  

Opplevd trygghet varierer. I soner med 

opphopning av levekårsutfordringer rapporterer 

flere om utrygghet.  

Ensomhet er en økende utfordring. Rundt 15 % 

av innbyggerne oppgir å ofte være ensomme.  

Vi ser en generell samfunnsutvikling preget av 

økende individualisering og mindre fysisk 

fellesskap, og en økning i psykisk uhelse. 

Nærmiljø 
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I flere tiår fremover vil vi ha en befolkning der 

forholdsvis mange lever med 

levekårsutfordringer og uhelse. 

Andelen eldre øker for hvert år, og er høyere i 

Fredrikstad enn på landsbasis.  

I denne situasjonen er det ekstra viktig å se på 

hvordan vi bruker det vi har av potensielle 

ressurser i befolkningen, og jobber for økt 

inkludering og ressursmobilisering i 

lokalsamfunn og nærmiljøer.  

 

 

 

 

 

Foto: Sofie L. Danielsen 

Det handler om å skape samfunn hvor 

alle kan trives, delta og være aktive, 

lenge. Det vil fremover spesielt være 

viktig å: 

Tilrettelegge for inkluderende møteplasser 

Tilstrebe god blanding av boligtyper og        

-prisnivåer i alle boområder, for å tilrette-

legge for variert sosial sammensetning. 

Tilrettelegge for økt frivillighet og innbygger-

engasjement i alle nærmiljø/lokalsamfunn.  

Legge til rette for hverdagsaktivitet/aktive liv 

for alle i nærmiljøene. 
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I en situasjon med begrensede kommunale 

midler, er det lett å havne i en ond sirkel av 

«reparasjon» og bøte-på-innsats, med lavere 

prioritering av forebyggende og 

helsefremmende innsats. Men med det 

utfordringsbildet vi har i Fredrikstad, er det helt 

nødvendig å prioritere helsefremming og 

forebygging. Med blikk på kommunens 

økonomiske situasjon, er det også 

samfunnsøkonomisk nødvendig. 

Det gjøres mye bra mange steder i 

organisasjonen i dag. Mange jobber i tråd med 

folkehelsekunnskap, og enkeltinnsatser med 

fantastisk resultat er det flere av. Men flere 

seksjoner melder at vi har en del å gå på når 

det gjelder å jobbe strategisk, helhetlig og 

koordinert, på tvers av fag og seksjoner.   

Skal vi klare å få utviklingen mer sosialt 

bærekraftig, må vi i større grad diskutere 

folkehelse helhetlig og strategisk. Vi ser behov 

for at vi oftere og tydeligere bruker sentrale 

folkehelseutfordringer som beveggrunn, og 

sosialt bærekraftige løsninger som felles mål.  

I tillegg til overordna, strategiske grep, har også 

alle hverdagsavgjørelsene folkehelseeffekter. 

Hvordan vi utøver tjenestene våre, og hva vi 

prioriterer i det vi likevel gjør, påvirker 

innbyggerne positivt eller negativt, uansett om 

vi er oss dette bevisst eller ubevisst.  

Derfor er det å ha god nok kunnskap om 

folkehelse og sosial bærekraft i hele 

organisasjonen, viktig. 

For å fremme helse og mestring, må vi fremme 

og styrke de grepene vi allerede gjør som 

fungerer, og slutte å gjøre ting som ikke virker. 

Vi vet mye om hva som skal til, og det koster 

ikke alltid så mye. Der vi mangler kunnskap, 

må vi bedre beslutningsgrunnlaget. 

Koordinert, helhetlig innsats, med mål om 

bedre folkehelse, vil sannsynligvis også gi 

bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk. I 

beste fall kan det frigi midler. 

 

  

  

Kunnskap, prioritering & koordinering 

Det vil fremover være viktig å: 

Styrke kunnskapen om folkehelse og 

sosial bærekraft, i hele 

kommuneorganisasjonen.  

Ha strategiske faglige diskusjoner og 

organisere slik at vi på best mulig måte 

møter utfordringene.  
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ÅRSAKER OG KONSEKVENSER 

Helse, mestring og livskvalitet utvikler seg ikke i 

et vakuum. Selv om mange sykdommer 

rammer tilfeldig, er de største 

helseutfordringene i dag knyttet til forhold som i 

stor grad er samfunnsskapte og påvirkelige.  

De mest grunnleggende årsakene til helse, 

mestring og livskvalitet – eller uhelse og 

utenforskap, finner vi i oppvekst- og 

levekårsforhold. Delvis direkte og delvis 

gjennom helserelatert atferd og sosialt miljø. I 

tillegg påvirker vi og påvirkes vi av, fysiske 

rammer og tjenestetilbud, miljøforhold og 

generell samfunnsutvikling.  

Det er derfor sterk sammenheng mellom 

forhold som foreldreressurser, mestring i 

grunnskolen, gjennomføring av videregående 

opplæring, jobbdeltakelse/-utenforskap, 

medisinske og ikke-medisinske stønader i 

voksenlivet og helse/livskvalitet. 

Derfor er det slik at når vi har mål om for 

eksempel å få flere mennesker mer fysisk 

aktive, må vi selvsagt jobbe med tilrettelegging 

og fysisk aktivitet direkte, men også stimulere til 

gode oppvekstvilkår og vaner gjennom livet. 

Skal vi få ned trykket i helsetjenestene, må vi 

jobbe med organisering og tjenester direkte, 

men også stimulere til gode oppvekstvilkår, 

levekår, vaner og atferd gjennom livet. 

Det er anslått at hver person som blir stående 

utenfor yrkeslivet, i gjennomsnitt koster 

samfunnet over 15 millioner kroner frem til 

pensjonsalder. Dårlig folkehelse og sosial 

bærekraft har altså ikke bare individuelle, 

menneskelige konsekvenser, men også 

samfunnsøkonomiske.   

 

 

 

 

 

MULIGHETS-  OG HANDLINGSROM 

Folkehelsa er mulig å påvirke, og potensialet 

for endring ligger i årsakene og ressursene. 

Ved å gjøre koordinerte, kunnskapsbaserte og 

bevisste valg med utgangspunkt i 

folkehelseeffekt, kan vi oppnå store endringer.  

Som kommune kan vi tilrettelegge for bedre 

muligheter for alle, uavhengig av sosial 

bakgrunn; Kommunen møter barn og unge 

direkte og indirekte, på en rekke arenaer. Vi er 

involvert på mange måter når det gjelder 

menneskers og familiers økonomi, bolig og 

yrkeskarriere. Vi planlegger for arealbruk, 

mobilitet og kultur. Og vi møter mennesker i 

risiko. Dette og mange flere, er eksempler på 

kommunens handlingsrom. 

For å oppnå kortsiktige og langsiktige bedringer 

i folkehelsa er det de tre beskrevne, tematiske 

utfordringene kommunen må prioritere 

kommende 4-årsperiode. Det betyr ikke at de 

andre innsats-områdene i årsakskjeden kan 

glemmes: 

Med de negative direkte effektene røyking, 

usunt kosthold, alkohol og inaktivitet har på 

helsa, er helserelatert atferd i hele livsløpet, et 

viktig område.  

Opplevd og utøvd kultur, kommer det stadig 

mer kunnskap om folkehelseeffektene av.  

Støy og luftforurensning påvirker helsa direkte. 

Hvordan vi organiserer og driver helse-, 

velferds- og omsorgstjenester, blir også sentralt 

fremover – i en situasjon med økende uhelse 

og en aldrende befolkning.  

Dette som viktige eksempler. Helseoversikten 

viser at vi har utfordringer, og 

utviklingsmuligheter, på mange områder. Og at 

de i stor grad henger sammen. 
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- utfordringer og muligheter  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kommer aldri til å bli ferdige 

med å prøve å reparere, 

dersom vi ikke gjør noe med de grunnleggende årsakene. 

 


