
Våre barn, våre nærmiljø, våre muligheter 
Årlig status og kunnskapsnotat for folkehelsearbeidet i Fredrikstad kommune 2018
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Helse og trivsel i Fredrikstad – utfordringer og store muligheter
Innbyggere med god helse og trivsel, og 
høy grad av samfunnsdeltakelse, er vår 
viktigste kapital. 

Det er mye verdt å ha:
• Barn som opplever vennskap og trygghet, 

og mestrer skoleløpet.
• Ungdom som opplever mening, delaktighet 

og får 40-50 år i arbeidslivet.
• En femtiåring som ikke utvikler hjerte- og 

karsykdom.
• En åttiåring som kan fortsette å bo godt 

hjemme.
• Byrom og boområder som bidrar til sosiale 

møter, opplevelser og aktivitet.

I Fredrikstad har vi over gjennomsnittet god 
trivsel og tillit til hverandre.
For øvrig skårer vi dårlig på det meste som 
gjelder helse/sykdom og årsakene til dette. 
Det er en samfunnsutfordring, - som det er 
mulig å gjøre noe med.

Grunnlaget for god helse gjennom livet, 
legges tidlig. 

De første leveårene utvikler barn livferdigheter 
som påvirker alt annet siden i livet –  
utdanning, jobbdeltakelse, økonomi og  
mestring av hverdagen.

Skal vi virkelig påvirke folkehelsa, må vi derfor 
prioritere barns oppvekst; at alle barn trives, 
føler tilhørighet på, og mestrer utdannings- og 
sosiale arenaer. 

De valg vi gjør, har mange konsekvenser, 
også for folks helse. 

Prioritering av gode oppvekstforhold er helt 
sentralt, men hvordan vi jobber på alle andre 
felt har også stor effekt. Hvordan vi blant annet 
utformer nærmiljøer, trafikk, tjenester, kultur-
tilbud og frivilligheten, påvirker befolkningens 
helse og mestring direkte og indirekte. 

Når målet er bærekraft og attraktivitet, 
er bruk av folkehelsekunnskap en del av 
metoden.

Vi ønsker at det vi gjør har positive konse-
kvenser for folk og samfunn. Da må folkehelse 
være en del av det rammeverket vi bruker for 
valg og prioriteringer. 

Det er også bakgrunnen for at vi i Fredrikstad 
skal belyse konsekvenser for folks helse og 
levekår i alle politiske saker.

En samfunnsutvikling som fremmer helse og 
mestring, gagner alle og er viktig for alt vi  
ønsker å få til i Fredrikstad. Som kommune må 
vi klare å se denne helheten i alt vi gjør.

Det er dette folkehelsekunnskap og folke- 
helsearbeid handler om. Og i det perspektivet 
er vi alle folkehelsearbeidere.
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Statistikk – et bilde på våre utfordringer
Folkehelseinstituttet gir årlig ut kommunale 
folkehelsebarometer, som en hjelp i  
kommunenes folkehelsearbeid. 
 
Barometeret for Fredrikstad  viser en nå- 
situasjon der vi ligger dårligere an enn lands- 
gjennomsnittet på det meste av helse og ting 
som påvirker helse (de røde prikkene). 

Dette er viktig å vite. Det sier noe om folk, 
samfunn og samfunnsøkonomi, og dermed at 
vi har ting å ta tak i.

Ulik start, ulike muligheter, ulik helse 
 
Hovedforklaringen bak det mye røde, er at 
flere i Fredrikstad enn på landsbasis, har 
lav utdanning og står utenfor yrkeslivet. Det 
å klare noe utdanning og/eller ha en jobb, 
henger tett sammen med helse, trivsel og 
samfunnsdeltakelse. Det er dette som kalles 
sosial ulikhet i helse, og som er vår hoved- 
utfordring. 

Endringspotensiale på mange områder!

Vi vil over på «grønn» side. Da må vi jobbe for 
grunnleggende mestring og ferdigheter,  
utdanning, sysselsetting og gode nærmiljø. Alt 
dette er områder det er mulig å påvirke.
Vi må også huske å verne om og fremme, 
ting som er veldig bra i Fredrikstad; trivsel, 
tilhørighet og sosialt fellesskap! 

Mønstrene av sosial ulikhet og uhelse kan 
endres, men det tar tid å se resultatene i målt 
helse, sykdom og levealder. 

Folkehelsebarometer for kommunen 
I oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkeltall i kommunen og fylket med landstall. Forskjellen mellom kommunen og landet er testet for statistisk signifikans. I figuren 
og tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha ulik alders- og kjønnssammensetning sammenliknet med landet. Klikk på indikatornavnene nedenfor for å 
se utvikling over tid i kommunen. I Kommunehelsa statistikkbank, http://khs.fhi.no finnes også statistikk uten alders- og kjønnsstandardisering samt utfyllende informasjon 
om indikatorene. For mer informasjon, se  www.fhi.no/folkehelseprofiler

Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*)
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1 Befolkningsvekst 1,5 1 0,85 prosent

2 Personer som bor alene, 45 år + 24,1 25,0 25,3 prosent

3 Valgdeltakelse, 2017 75 75 78 prosent
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4 Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år 78 76 82 prosent

5 Lavinntekt (husholdninger), 0-17 år 18 16 12 prosent

6 Inntektsulikhet, P90/P10 2,7 2,7 2,8 -

7 Bor trangt, 0-17 år 20 18 19 prosent

8 Barn av enslige forsørgere 18 18 15 prosent
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9 God drikkevannsforsyning 100 98 88 prosent

10 Forsyningsgrad, drikkevann 88 88 88 prosent

11 Skader, behandlet i sykehus (ny def.) 15,7 15,0 13,7 per 1000 (a,k)

12 Fornøyd med lokalmiljøet, Ungd. 2016 74 69 70 prosent (a,k)

13 Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2016 65 62 65 prosent (a,k)

14 Fortrolig venn, Ungdata 2016 90,2 89,9 89,9 prosent (a,k)
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15 Trives på skolen, 10. klasse 89 88 86 prosent (k)

16 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl. 25 29 24 prosent (k)

17 Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl. 26 29 24 prosent (k)

18 Frafall i videregående skole 25 26 22 prosent (k)
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19 Lite fysisk aktiv, Ungdata 2016 16 16 14 prosent (a,k)

20 Overvekt inkl. fedme, 17 år 24 25 23 prosent (k)

21 Alkohol, har vært beruset, Ungd. 2016 8,3 12 13 prosent (a,k)

22 Alkoholomset., dagligvare og Vinmonopol 3,7 3,8 5 liter per person

23 Røyking, kvinner 8 10 7,8 prosent (a)

24 Har brukt cannabis, Ungdata 2016 2 2,9 2,6 prosent (a,k)

H
el

se
 o

g 
sy

kd
om

25 Forventet levealder, menn 78,1 78,0 78,8 år

26 Forventet levealder, kvinner 82,6 82,5 83,1 år

27 Utdanningsforskjell i forventet levealder 5,2 5 4,9 år

28 Fornøyd med helsa, Ungdata 2016 73 71 71 prosent (a,k)

29 Psykiske sympt./lid, primærh.tj.,15-29 år 174 175 152 per 1000 (a,k)

30 Muskel og skjelett, primærh.tj. (ny def.) 336 335 319 per 1000 (a,k)

31 Hjerte- og karsykdom (ny definisjon) 18,8 18,3 17,9 per 1000 (a,k)

32 Lungekreft, nye tilfeller 61 64 58 per 100 000 (a,k)

33 Antibiotikabruk, resepter 424 412 360 per 1000 (a,k)

34 Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år 96,6 95,7 95,1 prosent

Folkehelsebarometer for Fredrikstad

Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor): 
* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert og k = kjønnsstandardisert 
1. 2016. 2. 2017, i prosent av befolk. 3. Godkjente stemmer i prosent av stemmeberettigede. 4. 2016, høyeste fullførte utd. (av alle med oppgitt utd.). 5. 2016, barn som bor i 
hushold. med inntekt under 60 % av nasjonal median. 6. 2015, forholdet mellom inntekten til den personen som befinner seg på 90-prosentilen og den som befinner seg på 
10-prosentilen. 7. 2016, trangboddhet defineres ut ifra antall rom og kvadratmeter i boligen. 8. 2014-2016, 0-17 år, av alle barn det betales barnetrygd for. 9. 2016, definert 
som tilfredsstillende resultater mht. E. coli og stabil drikkevannsleveranse. Omfatter vannverk som forsyner minst 50 pers. 10. 2016, befolkning tilknyttet vannverk som 
forsyner minst 50 pers., i % av totalbef. 11. 2014-2016, def. inkluderer nå forgiftninger. 12. U.skole, svært eller litt fornøyd. 13. U.skole, ved undersøkelsestidspunktet. 
14. U.skole, svarer «ja, helt sikkert»/«ja, det tror jeg» på om de har minst én fortrolig venn. 15. Skoleåret 2011/12-2016/17, skoleåret 2012/13 finnes ikke i statistikken pga. 
endring i tidspunkt. 16/17. Skoleåret 2014/15-2016/17. 18. 2014-2016, omfatter elever bosatt i kommunen. 19. U.skole, fysisk aktiv (svett og andpusten) mindre enn én gang 
i uken. 20. 2013-2016, KMI som tilsvarer over 25 kg/m2, basert på høyde og vekt oppgitt ved nettbasert sesjon 1. 21. U.skole, drukket så mye at de har følt seg tydelig 
beruset én gang eller mer ila. siste 12 mnd. 22. 2016, liter ren alkohol omsatt per innbygger 15 år+. Grensehandel må tas i betraktning når tallene tolkes. Se beskrivelse av 
hvordan indikatoren er beregnet. 23. 2012-2016, fødende som oppga at de røykte i begynnelsen av svangerskapet i % av alle fødende med røykeopplysninger. 24. U.skole, 
har brukt cannabis én gang eller mer ila. siste 12 mnd. 25/26. 2002-2016, beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet. 27. 2001-2015, vurdert etter forskjellen i forventet 
levealder, ved 30 år, mellom de med grunnskole som høyeste utdanning og de med videregående/høyere utdanning. 28. U.skole, svært eller litt fornøyd. 29. 2014-2016, 
brukere av fastlege og legevakt. 30. 2014-2016, 0-74 år, muskel- og skjelettplager og -sykdommer (ekskl. brudd/skader), brukere av fastlege/legevakt/fysioterapeut/ 
kiropraktor. 31. 2014-2016, omfatter innlagte på sykehus og/eller døde. 32. 2007-2016. 33. 2016, 0-79 år, utleveringer av antibiotika på resept. 34. 2012-2016. For Ungdata-
indikatorene er fylkes- og landstall gjennomsnitt over tre år. Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Valgdirektoratet, Norsk pasientregister, Ungdata-undersøkelsen fra 
Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - Storbyuniversitetet, Utdanningsdirektoratet, rapp. kommunenes forvaltn. av alkoholloven, Vernepliktsverket, 
Vannverksregisteret, Medisinsk fødselsregister, Hjerte- og karregisteret, Primærhelsetjenestene fastlege/legevakt/fysioterapeut/kiropraktor (KUHR-databasen i 
Helsedirektoratet), Reseptregisteret, Kreftregisteret, Nielsen Norge, Vinmonopolet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. For mer informasjon, se khs.fhi.no

En «grønn» verdi betyr at kommunen ligger bedre an enn landet som helhet. Vær oppmerksom på at dette likevel kan innebære en viktig folkehelseutfordring for 
kommunen, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter.

4   Folkehelseprofil for 0106 Fredrikstad, 2018. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2017:   80121

     2018

Så hvis vi skal kunne vite mer løpende om vi 
er på rett vei, må vi konsentrere oss om de 
årsakene vi vet er av betydning. Se neste side.



Viktige trekk ved Folkehelsa i Fredrikstad nå 
I den statistikken vi får og de erfaringene vi gjør, peker følgende trekk seg ut som viktige å rapportere om i år.

Viktige ressurser, som trivsel, tilhørighet og sosialt felleskap står fortsatt sterkt i Fredrikstad. Her skiller vi oss positivt ut. At vi i stor grad stoler 
på hverandre og oppfatter oss som en del av et fellesskap, er trekk vi må sørge for å bevare og fremme!

Barnehage: Den totale andelen barn i barnehage, er lavere enn landsgjennomsnittet og har falt de siste tre år. Men 
andelen blant minoritetsspråklige barn, har økt. Sistnevnte er veldig bra. Men det er en bekymring at den totale  
andelen samtidig faller, fordi vi av erfaring vet at det antakelig er andre sårbare barn (foreldre med lav utdanning 
og/eller uten jobb) som a ikke deltar. 

Utviklingen i grunnleggende ferdigheter som lesing og regning (5.klasse), kan vi ikke si noe sikkert om før om 
noen år (pga ny beregningsmetode). På de årene vi har statistikk, ser vi at nivået ligger noe lavere enn lands- 
gjennomsnittet. 

Frafallet i videregående skole er synkende, for både studieforberedende og yrkesfag. Størst bedring er det på 
yrkesfag (der også frafallet i utgangspunktet er størst). Vi har fortsatt høyere frafall enn landsgjennomsnittet, men 
avstanden minker.

Psykisk helse: 20-40 % av ungdomsskoleelevene i Fredrikstad rapporterer at de har «følt at alt er et slit»,  
«bekymret seg for mye om ting», «hatt søvnproblemer» og «følt håpløshet med tanke på framtida». 29 % er skuffet 
over seg selv og 40 % er misfornøyde med utseendet sitt. Dette er trekk vi finner igjen på landsbasis. 

I kommuneorganisasjonen har HMS-avdelingen fanget opp en såpass betydelig økning i stressrelaterte plager hos 
ansatte, at det nå er igangsatt et systematisk arbeid rundt dette. 

Levevaner: Røykeandelen går ned, noe som er veldig bra! Stillesitting og fysisk inaktivitet øker bekymringsfullt, 
spesielt blant barn og unge.

For sysselsetting og arbeidsledighet har det vært små, men positive endringer siste årene. Derimot finner vi at 
andelen innbyggere (18-44 år) som går over på varig uføreytelse fortsatt stiger, og klart mer enn i landet ellers. 
Stadig flere unge innbyggere vurderes altså å være varig uten restarbeidsevne. Psykisk uhelse er største årsak.

Relativ fattigdom og risiko for fattigdom, utvikler seg i negativ retning. Barn er spesielt sårbare, og andelen barn 
i lavinntektsfamilier økte i 2016 til 17,6 %. Spesielt er dette bekymringsfullt fordi det påvirker valgmuligheter og 
muligheter for deltakelse. Spesielt vet vi at økonomi påvirker fritidsmuligheter og barnehagedeltakelse. 

Alle foto: Trine Sirnes



Bevisste valg gir endring og muligheter
Kommunens samfunnsoppdrag er bredt, men 
det viktigste er å sørge for at Fredrikstad er et 
godt sted for alle å bo, jobbe, leke og leve. 

Oppvekstvilkår i en særstilling 

Nobelprisvinner i økonomi, James Heckman, 
har uttalt at «barn er bedre enn bank og børs». 
Jo tidligere i livsløpet vi legger innsatsen, jo 
mer får vi igjen for pengene.

Og det er ikke mulig å virkelig gjøre noe med 
den sosiale ulikheten i helse, og bærekraften, 
uten å prioritere barns oppvekst. 

Dette er ting vi vet virker: 

• Systematisk støtte til foreldremestring.
• At alle 1- og 2-åringer kommer seg i  

barnehage.
• Kvalitetsmessig gode barnehager og  

skoler, som gir alle barn god mestring,  
ferdigheter og følelse av betydning. 

Fritid er også en viktig kilde til livskvalitet.  
Fordi vi har høyere grad av lavinntekt i  
Fredrikstad, må vi sørge spesifikt for at alle 
barn får trening og opplevelse av mestring, 
gjennom idretts- og friluftsaktivitet. 

Det er viktig at vi lykkes med tiltak som idrett/
skole-prosjektet, kulturskolens breddeprogram 
og drømmefritidsprosjektet  (som kommunen 

har fått tilskuddsmidler fra folkehelse- 
programmet til å jobbe med). Samarbeid på 
tvers av seksjoner og samfunnsaktører er 
sentralt i dette.                                                                        

Best mulig rammer for folks liv, uansett 
utgangspunkt

Nasjonalt er det bestemt at befolkningens 
helse og trivsel skal være utgangspunkt for 
hvordan vi planlegger. 
 

Konkrete ting det er viktig å sørge for, er blant 
annet:

Tilgang til verdig bolig, i sosialt varierte  
boligområder. Og med tilgang til barnehage, 
skole og andre tjenester i såpass nærhet at 
det ikke følger ekstra utgifter med å bruke 
dem.  

At alle som kan, kommer i jobb eller jobb-
lignende aktivitet. Jobb er viktig for inntekt og 
muligheter, sosialt liv og følelsen av betydning.

Hvilke helserelaterte valg vi gjør (spesielt kost, 
røyk og fysisk bevegelse) er helt avgjørende 
for helsa. Disse valgene viser stor sosial  
variasjon, der utdanning og inntekt er grunn- 
leggende årsaker.  Men informasjon,  
opplæring og tilrettelegging for gode valg-
muligheter er også avgjørende. Dette kan vi 
bidra til gjennom våre institusjoner og tjenest-
er, som skole, kulturarenaer og helsetjenester, 
og gjennom hvordan vi utformer blant annet 
veier, stier, møteplasser og lignende.  

Tilhørighet og fellesskap er «myke» kvaliteter. 
De er viktige, men de er vanskelig å måle. 
Fremme av disse kvalitetene dreier seg dels 
om hvordan vi bygger. Her blir utformingen 
av kommuneplanens arealdel viktig. Men det 
dreier seg også om inkluderende nærmiljøer, 
fritidsmuligheter, muligheter for sosiale møter, 
deltakelse, og om områderettet innsats, - en 
prioritet i 2018.

Foto: Trine Sirnes

Utdrag fra § 4 I Folkehelseloven;
“Kommunen skal fremme befolkningens 
helse, trivsel, gode sosiale og miljø- 
messige forhold og … bidra til utjevning 
av sosiale helseforskjeller ...”



Det skjer mye bra
Her er noe fra 2017

9 uteanlegg ved skoler og barnehager er 
oppgradert til viktige aktivitetsplasser og 
møteplasser i nærmiljøene.

41 unge personer ikke lenger var sosial- 
hjelpsmottakere.

Om lag 70 SFO-ansatte har fått faglig påfyll 
og kompetanseutvikling. 

Med god felles innsats ryddes det. Kommunen 
hentet ca. 600 «kystlotterisekker».

Kommunen økte fra 100 til 120 læreplasser. 

Gjennom utvidelser av kulturskolens tilbud, får 
nå 220 flere barn delta i faste kultur- 
aktiviteter.

88.000 brukte Kongstenbadet og  
Friluftsbadet i fjor. 

Byfergene satte ny rekord med 1.336.346 
passasjerer. 

Frisklivssentralen ga tilbud til 667  
innbyggere i 2017.
 

Det er gjennomført 4 forebyggende gruppe-
møter med innbyggere i alderen 77 år, med 
fokus på forebygging og egenmestring.

0 alvorlige hendelser med forurenset vann i 
fjor. 

Med rask psykisk helsehjelp fikk 340  
personer tidlig hjelp.

Kommunen fikk 7,7 mill. kroner gjennom 
Folkehelseprogrammet, til videreutvikling av 
kommunens folkehelsearbeid i perioden 2017-
2020.

Fredrikstad bibliotek har opp mot 23.000 
besøk i måneden og hadde over 300  
arrangementer, de fleste av dem gratis.

49 ulike ideelle aktører, frivillige  
organisasjoner, idrettslag, kulturaktører og 
trossamfunn er med i prosjekt drømmefritid –  
meningsfull fritid for alle barn og unge. 

Kulturnatt Fredrikstad hadde rundt 60 gratis 
arrangementer på én og samme kveld.

Rullering av samfunnsplanen har de tre 
bærekraftelementene som overordnede 
tema og deriblant altså menneskelig/sosial 
bærekraft. Folk må fungere for at Fredrik-
stad skal fungere.

Bærekraftelementene finner vi også igjen i 
Strategi for Smart Fredrikstad. Kommunen 
ønsker å bruke rammeverket for smartby 
til å se bærekraft, samarbeid og teknologi i 
sammenheng, for å skape et fremtidsrettet 
samfunn. Folkehelsearbeidet dreier seg om 
mye av det samme; å jobbe innovativt og 
tverrsektorielt, for bedre bærekraft.  

I 2017 feiret Fredrikstad 450 år. Byjubileet 
hadde “inkluderende” som bærende verdi. 
Undersøkelser i etterkant viser at flere enn 
8 av 10 har oppfattet at de kunne delta i 
jubileet. 

Foto: Trine Sirnes



Vi fortsetter å endre oss
I Seksjon for utdanning og oppvekst videreutvikler vi arbeidet med 
foreldremestring, helhet i tjenestetilbudene, og ser alt vi gjør opp mot 
målene om god helse, mestring og trivsel gjennom livet. Dette tar vi nå 
med oss inn i arbeidet med rullering av oppvekstplanen. 

Kulturetaten har fokus på at innbyggerne skal sikres muligheter for å 
ha en skapende, deltakende og aktiv tilnærming til eget liv og  
samfunn, og å fremme fellesskap og mangfold. Dette sikres gjennom 
en rekke kulturtiltak. Kulturskolen jobber med å gi plass til flere barn i 
de ordinære programmene og har startet arbeidet med et bredde- 
program. Fritid i Fredrikstad har arbeidet frem plan for fokus på sunn 
og god mat, som vil være særskilt fokus i ny klubb på Østsiden som 
åpner i 2018.

Å bidra til yrkestilknytning for flest mulig, er helt sentralt i levekårs- 
sammenheng. Virksomhet næringsutvikling videreutvikler  
samarbeidet med NAV, og har innsats for økt sysselsetting som et av 
innsatsområdene fremover.

I Seksjon for helse og velferd er målsetningen at innbyggerne har 
mulighet for et godt, selvstendig og verdig liv. Den enkeltes oppfatnin-
ger, erfaringer og behov skal legges til grunn for hvordan vi utformer 
tjenestene. Forutsetningen for innflytelse er reell medvirkning, som 
ivaretas blant annet ved å spørre: «hva er viktig for deg?».  
Innbyggerne vil slik gis mulighet for hverdagsmestring og trivsel på 
områder de selv opplever som betydningsfulle. Gjennom 2017 har 
det foregått mye opplæring på mestringsstrategi, og det er startet opp 
hverdagsrehabiliteringsteam.

Områderettet arbeid er et spennende utviklingsarbeid der målet er at 
tverrfaglig innsats for fysiske tiltak og sosial ressursmobilisering,  
kombinert med justeringer og koordinering av tjenester, skal bedre 
helse og trivsel i et område. 

Virksomhet idrett har hatt store planarbeider i året som gikk, i tett  
samarbeid med andre. Vi både leder og er med i mange  
utviklingsprosjekt, spesielt knyttet til møteplasser og «åpne anlegg». I 
ny virksomhetsplan er tiltak knyttet til hverdagsaktivitet, bevegelse og 
anlegg for alle, helt sentralt. 

Hvordan vi bygger, utformer og regulerer, påvirker helse og trivsel. 
Blant annet gjennom hvordan det tilrettelegger for godt inne- og ute-
miljø, aktiv transport, sosiale møter, trygghet, estetikk, og opplevelse 
av tilhørighet og sammenheng. Derfor er det vesentlig å ivareta dette 
folkehelseperspektivet også i arealplanlegging. Det gjør vi blant annet i 
arbeidet med arealdelen, gjennom føringer fra samfunnsdelen, og  
gjennom ny systematikk rundt kommunens rolle i utviklingen av  
reguleringsplaner, med ny, tverrfaglig, kommunal høringsgruppe. 

Seksjon for teknisk drift står for mange av de tradisjonelle folkehelse- 
tiltakene som rent vann, renovasjon etc. I tillegg prioriterer vi tiltak som 
bidrar til helsefremming gjennom positiv tilrettelegging og trivsel – blant 
annet fergene, pynting i sentrum, tilrettelegging for hverdagsaktivitet 
og sosiale møter. Opprettelsen av en ny utviklingsenhet vil ytterligere 
styrke og fremme dette.

Bedring av folkehelsa gjennom helsefremming blant kommuneansatte, 
skjer blant annet gjennom fortsatt satsing på «mestring» som del av 
arbeidsgiverstrategien. Nylig er stress løftet frem som innsatsområde.

Fredrikstad kommune har koordinering og systematisk ivaretakelse av 
kommunens folkehelseinnsats, gjennom tverrsektoriell gruppe for folke-
helse og levekår. Gruppa er et koordinerende og pådriverledd i kom-
munen, og jobber blant annet med å samle og spre kunnskap, støtte 
helsefremmende arbeid og koble sektorer sammen.



For mer informasjon om folkehelse, se www.fredrikstad.kommune.no/folkehelse

Tiltak som fremmer helse og trivsel i Fredrikstad, og  
derigjennom samfunnsøkonomisk bærekraft, kan være store og 
dyre. Eller de kan være små og billige. For små endringer kan 
få store konsekvenser! Bare en endring i bevissthet og måten 
man møter barna på i barnehage og skole, kan gjøre en enorm 
forskjell. Vi trenger begge deler, men ikke minst det lille.
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