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WHOs definisjon:

”En tilstand av fullstendig fysisk, mentalt og sosialt 
velvære og ikke bare fravær av sykdom og lyte». 

Peter Hjort:
”Helse er overskudd til å takle hverdagens krav”

ULIKE 
DEFINISJONER 
PÅ HELSE
Hvilken definisjon eller 
perspektiv på helse som 
legges til grunn for 
utredningene har betydning 
for hva og hvordan det 
utredes!



DEN SOSIALE 
HELSEMODELLEN

Planlegging tar (ideelt sett) 
utgangs-punkt i et helhets-
perspektiv som omfatter 
både fysiske, sosiale og 
kulturelle faktorer som 
påvirker helsa. 



DET UTVIDETE 
HELSEBEGREPET

	

Folkehelseloven § 1. Formål

Formålet med denne loven er å 
bidra til en samfunnsutvikling som 
fremmer folkehelse, herunder 
utjevner sosiale helseforskjeller. 

Folkehelsearbeidet skal fremme 
befolkningens helse, trivsel, gode 
sosiale og miljømessige forhold 
og bidra til å forebygge psykisk 
og somatisk sykdom, skade eller 
lidelse.



Tid

Geografisk 
dimensjon

Helse

Miljø

FORHOLDET 
MELLOM HELSE 
OG MILJØ

Klima- og miljøvernet er 
det overordna og lang-
siktige helsearbeidet. 

Folkehelsearbeidet er det 
kortsiktige miljøarbeidet. 



I eksisterende områder 
bør både reparerende, 
forebyggende og 
helsefremmende tiltak 
vurderes. 

I nye områder bør det 
være en ambisjon at 
helsefremmende tiltak 
vektlegges i 
utformingen av 
områdene. 



Forebygge mot belastende faktorer –
Støy, luftforurensning, ulykker osv. 

Skape mer fysisk aktivitet – gange og 
sykling, lokalisering av tilbud, blandet 
arealbruk m.m.

Legge til rette for sosial kontakt –
utforming av fellesarealer, konsentrere 
tilbud, befolkningstetthet m.m. 

Skape trivsel – Sol, beskyttelse mot 
været, vegetasjon, identitet i bebyggelsen 
m.m.

Faktorer i helsefremmende områdeutvikling
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Håndtering av 
biltrafikken er den 
største utfordringen i de 
fleste prosjekter

Trafikksikre arealer har 
stor betydning for bruk 
og attraktivitet

Blanding av funksjoner 
kan gi konflikter 

Forebygging av belastende faktorer
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Legg til rette for at det er 
trygt og attraktivt å gå og 
sykle

Skap attraktive 
uteoppholds- og 
rekreasjonsarealer med 
ulike muligheter for bruk
Etabler gode forbindelser til 
rekreasjonsområder

Lokaliser viktige tilbud 
innenfor gåavstand

Skape mer fysisk aktivitet
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Etabler områder som er 
attraktive for ulike 
grupper (alder, kjønn, 
kulturell bakgrunn m.m.)

Konsentrer tilbud og 
aktiviteter for å legge til 
rette for uformelle møter

Legg til rette for en 
blandet befolknings-
sammensetning

Legge til rette for sosial kontakt

09.03.2022 12



Legge til rette for gode 
klimatiske forhold –
vårsola er spesielt attraktiv

Bruk vegetasjon som 
element i alle områder

Skap områder med 
identitet og særpreg

Gi befolkningen mulighet 
til å påvirke sine 
omgivelser

Skape trivsel
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Vår kunnskap bidrar til et mer verdifullt samfunn


