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Ingress:
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), § 5, pålegger kommunen å ha skriftlig oversikt 
over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Oversikten skal identifisere 
folkehelseutfordringer i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. 
Utfordringsbildet skal legges til grunn for mål og strategier for folkehelsearbeidet, som 
igjen skal forankres i planprosesser. Oversiktsdokumentet anbefales tatt til orientering.

Rådmannens tilrådning:
1. Oversiktsdokument over helsetilstand og påvirkningsfaktorer tas til orientering. 

Saksopplysninger
Forskrift om oversikt over folkehelsen, samt helsedirektoratets veileder; god oversikt – en 
forutsetning for god folkehelse, har ligget til grunn for arbeidet med oversiktsdokumentet. 
Formålet med forskriften er å samordne og standardisere arbeidet i kommunene. 

Helsehuset har vært ansvarlig for utarbeidelsen av dokumentet, og det er forsøkt 
innhentet tall og materiale fra både interne og eksterne fagmiljøer for å belyse temaene på 
en best mulig måte. 
En prosjektgruppe har gjort vurderinger av hvilket materiale som skal prioriteres i 
dokumentet. Det er også temaer som er ønsket belyst, men som det per i dag ikke finnes 
god nok oversikt over til å presentere. Det foreligger for eksempel ikke oversikt over 
boligsosial situasjon eller problematikken med inaktivitet/stillesitting i Harstad. Det er god 
oversikt over skader og ulykker, men ikke mulig å sammenligne med andre kommuner 
eller byer, da skaderegisteret ved UNN er unikt i sin sammenheng. 

Oversiktsdokumentet inneholder ingen endringsforslag, eller anbefalte tiltak. Dokumentet 
skal belyse de utfordringene Harstad har, og være et grunnlag for videre planlegging og 
prioritering.  



Vurdering
Det vedlagte dokumentet er den foreløpige oversikten over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer i Harstad kommune. Det ivaretar kravet til å ha et samlet 
oversiktsdokument over folkehelseutfordringene. Samtidig er det første gang dette er gjort 
i kommunen, og forbedringspotensialet er stort, både når det gjelder prosess og selve 
dokumentet.

Dokumentet skal oppdateres minimum årlig. I starten er det åpning for hyppigere 
redigeringer, og innspill vil vurderes og eventuelt innarbeides etter hvert som de kommer 
inn. Det skal utarbeides et nytt dokument hvert fjerde år, neste gang i 2019. 

Oversiktsdokumentet skal være en del av grunnlaget for kommunens planstrategi og være 
et sentralt dokument i utarbeidelsen av andre planer og strategier i kommunen. 
Dokumentet er også anbefalt brukt i det politiske arbeidet med prioriteringer, vurderinger 
og evalueringer av innsatsen innen folkehelsearbeidet. 

Forskrift om oversikt over folkehelsen, § 8, sier at dokumentet skal være allment 
tilgjengelig slik at frivillige organisasjoner og befolkninger får tilgang til informasjon som 
grunnlag for å medvirke i beslutningsprosesser av betydning for folkehelsen. Det foreslås 
at nyeste reviderte utgave til en hver tid er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. 

Hugo Thode Hansen Frode Risdal
Rådmann Enhetsleder Helsehuset
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