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– I folkehelseprofilene velges det hvert år ut et tema som er relevant for kommunenes folkehelsearbeid, og temaet varierer fra år til år. Rus og alkohol har
ikke vært et tema i folkehelseprofilene tidligere, og det var derfor nyttig å kunne
utdype dette temaet i år. Det forteller seniorrådgiver Nora Heyerdal i Folkehelseinstituttet (FHI).
Rusforebygging et fokus
– Rus og alkohol er et område kommunene er opptatt av og det var et naturlig tema i år fordi rusforebygging, sammen med psykisk helse og barn og
unge, er et hovedfokus i den nye tiårige satsingen
fra Helse- og omsorgsdepartementet «Program for
folkehelsearbeid i kommunene», sier Heyerdal.
– Fylkeskommunene kan søke om midler gjennom programmet, og det skal utvikles tiltak og
verktøy som blant annet skal brukes i det rusforebyggende arbeidet i kommunene.
Folkehelseprofilene er korte nøkkeltallsrapporter som blir gitt ut
i løpet av første kvartal hvert år. Foto: Shutterstock.

– I folkehelseloven (2012) er kommunene pålagt å
ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de
positive og negative faktorer som kan virke inn på
denne. Folkehelseprofilen er et bidrag til denne oversikten, som skal legges til grunn for alt kommunalt
planarbeid. Et viktig poeng er at statistikken i folkehelseprofilene kun er én av flere kilder til kunnskap
for kommunene i deres arbeid med å skaffe oversikt
over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Slik vi
ser det, kan statistikken/indikatorene i folkehelseprofilene fungere som et «varsel» om at et tema bør
undersøkes nærmere ved hjelp av annen statistikk og
kunnskap om lokale forhold.
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Setter temaene på dagsorden
– Hvilken rolle spiller det konkret om kommunen ligger noen prosentpoeng over eller under fylkesgjennomsnittet eller sett i forhold til nabokommunene?
Får det konsekvenser for innsatser?
– Vi har fått tilbakemeldinger om at folkehelseprofilene bidrar til å sette de ulike temaene på
dagsorden, slik at det blir mer fokus på folkehelsetemaer i kommunen. Statistikken som presenteres i
folkehelseprofilene, er som sagt kun én av kildene til
informasjon som kommunene skal bruke for å skaffe
oversikt over folkehelsen, og som igjen skal danne
grunnlaget for planer og prioriteringer i kommunene, sier Heyerdal til slutt.

