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«Folkehelse er et veldig 
utsvevende begrep, jeg har 

brukt masse tid i mitt liv å jobbe 
med definisjoner og avklaringer.»

– Stakeholder i folkehelse



Hvorfor en tankesmie om terminologi i 
folkehelsearbeidet?
Det betyr noe hvilke ord vi bruker. Definisjoner og begreper kan samle oss om felles mål, men de kan 
også forvirre og skape avstand. Dette gjelder også i folkehelsearbeidet, som i sin natur er komplekst og 
mangfoldig.

Om vi spør han som strør de glatte veiene om han ser på det han gjør som 
“folkehelsearbeid”, så er trolig svaret “nei”. Han er ansatt i vei- og park, og 
tenker “jeg strør veiene”. Men han vil nok være enig i at jobben han gjør 
bidrar til en bedre folkehelse.

Når alle sektorer nå har ansvar for å å sikre en god folkehelse (ikke bare helsetjenesten), så må vi jo 
prøve å forstå hverandre på tvers av våre sektorer, fagområder og profesjoner.

Om vi spør fastlegen om hun driver med folkehelsearbeid, så føler hun 
kanskje ikke noe eierskap til det ordet. Men om vi spør om hun driver med 
individrettet forebygging, får hun straks flere assosiasjoner og ser sin rolle 
i en større helhet.

Tanken med å ha en “tankesmie” var derfor å samle ulike stakeholders i folkehelsearbeidet for å 
diskutere hvordan terminologien vi bruker kan være til hinder eller hjelp - når vi skal nå våre felles 
folkehelsemål.



Til grunn for tankesmia lå følgende

PHD-PROSJEKT SAMFUNNSMEDISINER DAG-HELGE RØNNEVIK “KOMMUNELEGENES ROLLE I 
FOLKEHELSEARBEIDET”

Rønnevik har intervjuet fastleger og kommuneoverleger om deres tanker om forebygging, 
helsefremming og folkehelse. Han har også ei bredt sammensatt referansegruppe som har blitt 
intervjuet. Foreløpige funn tyder på at ulike aktørene i folkehelsearbeidet ofte bruker forskjellige ord 
og begreper for å forklare hva de jobber med.

NYTT FAGLIG NETTVERK FOLKEHELSE I REGI AV FOUSAM
En av de lovpålagte samarbeidsavtalene mellom kommuner og helseforetak handler om forebygging 
(avtale 10). Det ble i 2017 etablert et faglig nettverk som skal følge opp denne avtalen i Helse Fonna-
regionen. Nettverkets mandat er blant annet ”...være en arena for å møtes, utvikle felles språk og 
ståsted for folkehelsearbeidet i kommuner og helseforetak”.

ARTIKKEL I SCANDINAVIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
Ny forskning viser at ulik bruk av terminologi til hinder for utvikling av folkehelsearbeidet. På den andre 
side kan det være en styrke at de ulike aktørene setter egne ord på det arbeidet, dersom det er et 
uttrykk for eierskap og nødvendig tilpasning.

Synnevåg ES AR, Fosse E. Public health terminology: Hindrance to a Health 
in All Policies approach? 2017.
Conclusion:
This paper promotes debate about the appropriateness of using the terms 
‘public he- alth’ and ‘public health work’ at the local level. It suggests that 
adaptation is suitable and necessary, unless it compromises knowledge, 
responsibility and a systematic ap- proach. This study concludes that the use 
of terminology is a central factor when imple- menting the Norwegian Public 
Health Act at the local level.

(*) HiAP = Health in all policies (helse i alt vi gjør)



Mål med tankesmia
• Bidra til økt felles forståelse for begreper i folkehelsearbeidet
• Inspirasjon og nettverksbygging
• Markedsføring av folkehelsearbeidet

Deltakernes forventninger til kvelden
Hva vil jeg ta med meg etter denne kvelden?  (Ble presentert som pedagogisk solbilde)

• En god opplevelse
• Høre andres oppfatning om folkehelse
• Se sammenheng med referansegruppas arbeid
• Lære om språket vi bruker – kan vi enes?
• Bli kjent med andre
• Bidra med egne erfaringer
• Andre måter å se folkehelsearbeid på
• (Bidra til) felles forståelse for begrep?
• Momenter å slå i bordet med vedrørende prioriteringer i folkehelsearbeidet
• Inspirasjon

HVA KAN VI BIDRA MED SELV?
• Å dele tanker og erfaringer
• Å lytte
• Å være positive
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Spørsmål for kvelden 

• Hvilke hindringer har du møtt på i folkehelsearbeidet grunnet ulik begrepsbruk?
• Hvilke konsekvenser får det at vi ikke bruker samme språk?
• Hvordan kan vi komme forbi dette?

Hvilke hindringer har dere opplevd?

• Individfokus på samfunnsskapte problemer
• Helsebegrep = andre sektorer melder seg ut 
• Misforståelser
• Språklig forvirring av motpart med intensjon 
• Hersketeknikk
• Ping pong før man er «på samme side»

Hvilke konsekvenser kan det ha at  vi ikke snakker samme språk?

• Misbruk ressurser/får ikke ressurser
• Oppnår ikke resultater
• Må bruke tid forstå «de andre»
• Snakker forbi hverandre
• Dobbeltarbeid
• Føler ikke at en er en del av løsningen/ansvaret
• Manglende eierskap

Hvordan kan vi komme forbi disse hindringene?

• Bruke enkelt språk
• Unngå «stammespråk»
• Unngå f.k. (forkortelser)
• Sitte rundt samme bord
• Enes om felles mål
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Oppsummering
Det er gått seks år siden vi fikk folkehelseloven som sa at alle sektorer har ansva ret for å sikre en god 
folkehelse. Det har vært en modningsfase som har redet grunnen for at folkehelsearbeidet kan komme 
videre i en tydeligere tiltaksfase.

Det er samtidig helt greit å være ærlig om at folkehelse og folkehelsearbeid kan være vanskelige 
begreper å forholde seg til. De er på sett og vis grenseløse – hva handler vel ikke om folkehelse, 
liksom?

Skal vi løse de store folkehelseutfordringene som sosial ulikhet i helse og øknin- gen i psykiske lidelser, 
må vi jobbe på tvers av sektorer, fagområder og profe- sjoner. Vi trenger ikke på død og liv bruke de 
samme ordene, men vi må forstå hverandre.

Kanskje kan vi starte med å være enige om at vi ikke trenger å være folkehelse- arbeidere alle 
sammen, men at vi alle på hvert vårt vis bidrar til bedre folkehelse. Det kan alle føle et eierskap til, og 
samarbeide om.

Erfaringer fra denne tankesmia tilsier at det er fullt mulig å komme videre i ar- beidet. Det gjør godt å 
sitte rundt samme bord og se hverandre i øynene. Og som så ofte ellers handler det om å bygge tillit 
og bryte ned barrierer.
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Vedlegg

Figurer som forklarer folkehelse og folkehelsearbeid

JOBBE MOT SAMFUNN I TILLEGG TIL INDIVID

FIGUR 1: God folkehelse skapes på mange plan, og har til sist be- tydning også for helsa til den enkelte. 
Figur er lånt av Tone P. Torgersen, Nasjonalforeningen for folkehelsen.

PERSPEKTIVER I SAMHANDLINGSREFORMEN

FIGUR 2: Sammenhengen mellom individ og samfunn, helsetje- nester og det brede 
folkehelsearbeidet. Figur er lånt av Tone P. Torgersen, Nasjonalforeningen for folkehelsen.



RISIKOFAKTORER ER FELLES

FIGUR 3: Sammenhengen mellom levekår, risikofaktorer og helse- plager. For eksempel vil dårlig 
sosiale nettverk kunne føre til en- somhet og senere depresjoner.  
Figur er lånt av Anders Grimsmo, NTNU.


