Heilsa og vellíðan
Heilsa er líkamleg, andleg og félagsleg vellíðan
en ekki einungis það að vera laus við sjúkdóma og örorku.
Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (1948)

Lýðheilsa felur í sér markvissar aðgerðir hins
opinbera og annarra sem miða að því að bæta
heilsu, líðan og lífsgæði þjóða og þjóðfélagshópa.
WHO, Health promotion glossary (1998)

Áhrifaþættir heilbrigðis og vellíðanar
Andleg, líkamleg og félagsleg heilsa og líðan er afurð af
samspili einstaklinga og þeirra nánasta umhverfis og aðstæðna

Heilsuefling
• Heilsuefling er ferli sem gerir fólki kleift að
hafa aukin áhrif á heilsu sína og bæta
hana.
• Í heilsueflingarstarfi er markvisst unnið
með áhrifaþætti heilbrigðis.
• Holla valið þarf að vera eins auðvelt og
eftirsóknarvert og mögulegt er þar sem
fólk býr, starfar og leikur sér (óháð m.a.
aldri, kyni eða félagslegri stöðu) ásamt því
að spornað er gegn síður hollari valkostum.
(WHO, 1986)

Heilsueflandi starf hjá Embætti landlæknis

www.landlaeknir.is/samfelag
www.facebook.com/heilsueflandisamfelag

Hvað er Heilsueflandi samfélag?
• Heilsueflandi samfélag er samfélag þar sem heilsa og líðan
íbúa er í fyrirrúmi í stefnumótun og aðgerðum á öllum sviðum
(e. Health in All Policies [HiAP]).
– HiAP er heildræn nálgun sem hefur að leiðarljósi að allir geirar hafi
hlutverk þegar kemur að því að skapa aðstæður sem stuðla að heilsu
og vellíðan allra íbúa.

Bakgrunnur starfsins
• Embættis landlæknis, lög og stefna:
Góð heilsa og vellíðan landsmanna byggð á heilsueflingu, forvörnum og aðgengilegri og öruggri heilbrigðisþjónustu sem
styðst við bestu þekkingu og reynslu á hverjum tíma.
 Heildræn nálgun, með virkri þátttöku þvert á geira og stig samfélagsins er árangursrík leið í heilsueflingarstarfi.

• Heilbrigðisstefna til 2030:
Heilsugæslan tekur virkan þátt í heilsueflingu og heilsueflandi móttökur bjóða upp á ráðgjöf um heilbrigðan lífsstíl fyrir
einstaklinga og hópa eftir því sem við á.

• Lýðheilsustefna I (Velferðarráðuneytið, 2016):
Öll sveitarfélög verði heilsueflandi samfélög, þar með taldir leikskólar, grunnskólar, framhaldsskólar og vinnustaðir.

• Lýðheilsustefna II (Alþingi 2021):
M.a...lýðheilsustarf með áherslu á heilsueflingu og forvarnir verði hluti af allri heilbrigðisþjónustu og þá sérstaklega
þjónustu heilsugæslunnar

• Aðalnámsskrá leik-, grunn og framhaldsskóla (2011)
Heilsa og velferð ein af sex grunnstoðum menntunar.

• Stefnumörkun Sambands íslenskra sveitarfélaga 2018-2022, m.a:
3.3.19: Sambandið vinni með Embætti landlæknis að stuðningi og hvatningu til sveitarfélaga um að gerast heilsueflandi
samfélög og gæta hagsmuna þeirra.
3.2.10: Sambandið vinnur með Embætti landlæknis að innleiðingu og framkvæmd lýðheilsustefnu, s.s. með verkefni um
heilsueflandi skóla og geðheilbrigðisáætlun með sérstakri áherslu á líðan og velferð barna.

•
•

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun 2030
Aðrar stefnur og áætlanir ríkis og sveitarfélaga á mismunandi málefnasviðum.

Meginmarkmið
Heilsueflandi samfélags
Að styðja samfélög í að
skapa umhverfi og aðstæður sem stuðla að
heilbrigðum lifnaðarháttum, heilsu og
vellíðan allra íbúa

Ungmenni
Börn

Fullorðnir

Eldra fólk

Leiðarljós Heilsueflandi samfélags
• Virk þátttaka samfélagsins í heild, þ.m.t.
hagsmunaaðila úr öllum geirum.
• Starfið byggir á bestu þekkingu og reynslu á
hverjum tíma.
• Valda ekki skaða (DO NO HARM)
• Jöfnuður í heilsu með almennum aðgerðum og
aðgerðum sem taka tillit til þarfa viðkvæmra
hópa.
• Sjálfbærni, starf og árangur til lengri tíma litið.

Starfið hnotskurn
• Sveitarfélög hafa sjálf frumkvæði að því að gerast Heilsueflandi
samfélag. Bæjar-/sveitarstjóri undirritar umsókn.
• Skipun stýrihóps – tryggja aðkomu lykilhagaðila að starfinu þ.m.t.
heilsugæslu.
• Tengiliður við Embætti landlæknis.
• Undirritun samstarfssamnings – skuldbinding um að vinna í samræmi
við meginmarkmið og leiðarljós HSAM.
• Vinna markvisst að vellíðan allra íbúa með lýðheilsuvísum, gátlistum,
vinnusvæðinu heilsueflandi.is o.fl.

Markvisst lýðheilsustarf í samræmi við markmið
og leiðarljós HSAM
Umgjörð um markvisst HSAM-starf
•
•
•

5. Mat á
framvindu

1. Stöðumat: heilsa, vellíðan og
áhrifaþættir heilbrigðis
Hvað er gott? Hvað má bæta?

2. Stefnumótun: Framtíðarsýn
og meginmarkmið

4. Innleiðing
aðgerða

3. Aðgerðaáætlun
Forgangsröðun

Bæjar-/sveitarstjórn - stjórnsýslan
Stýrihópur – tengiliður/verkefnastjóri
Aðrir hópar

GEFA GOTT SVIGRÚM (TÍMA) OG
STUÐNING VIÐ ÞESSA VINNU!

Stöðumat/þarfagreining
• Lýðheilsuvísar, aðrir
mælikvarðar og gögn.
• Eigin gögn og þekking
innan samfélags
• Gátlistar HSAM
• Kortleggja stefnur og starf
sem er þegar í gangi.
• Víðtækara samráð s.s.
íbúafundir

Hvað leggur Embætti landlæknis
til samstarfsins?
• Stuðning og ráðgjöf til tengilið og
stýrihópa.
• Skilgreinir og birtir lýðheilsuvísa.
• Gátlista fyrir áhersluþætti
Heilsueflandi samfélags og skóla á
vinnusvæðinu
www.heilsueflandi.is
• Kynningarefni s.s. HSAM merki
samfélags og fána

• Ráðleggingar, fræðsluefni og
annað stuðningsefni
• Heilsueflandi vinnustofur í
landsfjórðungum

Samstarf og samráð við hagsmunaðila
sem starfa á landsvísu

Stýrihópur HSAM:
•
•
•
•
•
•
•

Embætti landlæknis
Forsætisráðuneytið
Heilbrigðisráðuneytið
Félagsmálaráðuneytið
Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Samband íslenskra sveitarfélaga.
Þróunarmiðstöð heilsugæslunnar

Samráðsvettvangur HSAM og heimsmarkmiðin (HM):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Embætti ríkislögreglustjóra
Félag Sameinuðu þjóðanna
Fjölmenningarsetur
Grænni byggð
Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands
Landssamband eldri borgara
Matvælastofnun
Menntamálastofnun
SAMFÉS
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Samgöngustofa
Samtökin 78

• Skipulagsstofnun
• Umboðsmaður barna
• Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
• Umhverfisstofnun
• Ungmennafélag Íslands
• UNICEF
• Vinnueftirlitið
• Virk, starfsendurhæfingarsjóður
• Þroskahjálp
• Öryrkjabandalagið
O.fl. að bætast í hópinn

Það sem er mælt hefur áhrif á
það sem er gert..
…if you don´t measure the right thing,
you don´t do the right thing.“ Joseph Stiglitz, 2009

Um lýðheilsuvísa
• Safn mælikvarða sem gefa vísbendingar um heilsu og líðan þjóðarinnar
og áhrifaþætti þeirra
• Svæðisbundinn munur á heilsu er þekktur víða um heim
• Þurfum að fylgjast með stöðu mála á Íslandi
• Viljum auðvelda sveitarfélögum og heilbrigðisþjónustu að greina
stöðuna og taka ákvarðanir byggðar á
eins góðum gögnum og kostur er.
– Styrkleikar og áskoranir

Einblöðungar fyrir hvert umdæmi

www.landlaeknir.is/lydheilsuvisar

www.landlaeknir.is/tolfraedi-og-rannsoknir/maelabord/

DÆMI – Frá lýðheilsuvísum/gögnum til aðgerða

Lágt hlutfall barna hjólar/gengur – hvað á að gera?

Heildræn nálgun
er lykillinn að árangri!
•
•
•
•
•
•

 hreyfing
 agi og árangur
 loftgæði
 heilsa og vellíðan
 rými í umferðarmannvirki
 kostnaður heilbrigðiskerfi og önnur
kerfi, uppbygging og viðhald ...

Barnið = markhópurinn
• Áhugi og færni til að hjóla/ganga.
• Hjól og hjálmur.
Foreldrar/forráðamenn
• Þekking (m.a. raunhæfar hugmyndir um öryggi),
vilji og fjármagn til að kaupa hjól og hjálm.
• Hvatning og fræðsla til barns.
Skólinn, íþróttafélög, aðrar stofnanir og þjónustuaðilar
• Reglur leyfi hjólreiðar.
• Aðstaða til að geyma hjólið og hjálminn.
• Hvatning og fræðsla til foreldra og barns.
Sveitarfélagið – svið
• Forgangsraða fjármagni í stígagerð, viðhald,
lýsingu, mokstur.
• Gangbrautarverðir við umferðarþungar götur.
• Virk löggæsla s.s. halda niðri hraða.
Umferðarfræðsla í skólum.
• Hvatning og stuðningur við skóla og aðra.
Ríkið – ráðuneyti og stofnanir, aðrir hagsmunaaðilar
• Umferðarlög kveði á um réttindi og skyldur
vegfarenda.
• Stefnum fylgi aðgerðir sem miða að auknum
hjólreiðum/göngu (hjólreiðamenn  öryggi).

„Lýðheilsa er á endanum spurning um
í hvers konar samfélagi við viljum búa.“
Agren, G. (2003). Sweden´s new public health policy: National Public Health Objectives for Sweden.

Mynd: http://boardvoice.ca/public/2016/07/28/visions-of-a-healthy-community/

Súðavíkurhreppur

Fjallabyggð
Dalvíkurbyggð
Skagafjörður
Blönduósbær
Húnaþing vestra

Norðurþing
Skútustaðahreppur

Akureyrarbær
Eyjafjarðarsveit
Þingeyjarsveit

Langanesbyggð

Ísafjarðarbær
Fljótsdalshérað
Borgarfjörður eystri

Seyðisfjarðarkaupstaður

Vesturbyggð

Reykhólahreppur

Múlaþing

Djúpivogur

Stykkishólmur

Fjarðabyggð

Snæfellsbær

Fljótsdalshreppur

Borgarbyggð
Akranes Mosfellsbær
Seltjarnarnesbær Reykjavíkurborg
Garðabær Kópavogur
Hafnarfjarfjarðarbær
Grindavíkurbær Vogar
Reykjanesbær
Suðurnesjabær
Hveragerðisbær
Árborg Bláskógabyggð
Flóahreppur Hrunamannahreppur
Grímsnes og grafningshreppur
Skeiða- og gnúpverjahreppur Mýrdalshreppur
Rangárþing ytra
Vestmannaeyjabær
Rangárþing eystra
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Hlutfall
landsmanna
í HSAM

~93,6 %
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Heilsa fólks og jarðar (sjór, land, loft) helst í hendur

Heilsueflandi samfélag
= Sjálfbært samfélag
→ Betra líf fyrir alla!

Enginn skilinn eftir

