
Hjemmeoppgave 
Kurs C Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og 
folkehelsearbeid



Tre ledd i oppgaven

- Studer folkehelseprofilen for din kommune/fylkeskommune. De av dere som arbeider 
andre steder enn kommune/fylke, velger sin hjem- eller bostedskommune.  

- Les veiviser for folkehelsetiltak i kommunen og velg ut ett  av de ni tiltaksområdene i 
veiviseren basert på utfordringer i «din» (fylkes)kommune som du ønsker å prioritere. 
Se også KS sin verktøykasse for strategisk folkehelsearbeid (Du får også tildelt ett 
tiltaksområde  av kurslederne!)

- Begrunn valget ditt, beskriv tiltakene, drøft fordeler og ulemper ved tiltakene samt hva 
slags påvirkningsarbeid du vil gjøre for å få det gjennomført og hvem du vil involvere 
underveis.

https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/
https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/lokale-folkehelsetiltak-veiviser-for-kommunen
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/lokale-folkehelsetiltak-veiviser-for-kommunen
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/folkehelse/verktoykasse-for-strategisk-folkehelsearbeid/oversiktsarbeid/
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/folkehelse/verktoykasse-for-strategisk-folkehelsearbeid/oversiktsarbeid/


Første ledd i løsning av hjemmeoppgaven 

Studer folkehelseprofilen for din kommune/fylkeskommune. De av dere som arbeider andre 
steder enn kommune/fylke, velger sin hjem- eller bostedskommune. 

- Velg enten arbeids-, hjem- eller bostedskommune/fylkeskommune. Helst i slik 
prioriteringsrekke! Dersom utfordringer med dette: kontakt ahlie@medisin.uio.no

- Finn Folkehelseprofilen til denne kommunen/fylkeskommunen, og se gjerne også på 
Oppvekstprofilen, se på særtrekk, interessante indikatorer, ting du er overrasket over eller 
som fanger din interesse, finn sammenligninger etc  

https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/
https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/
https://www.fhi.no/fp/oppvekst/hent-oppvekstprofil/


Andre ledd i løsning av hjemmeoppgaven 

Les veiviser for folkehelsetiltak i kommunen

- Velg ut ett av de ni tiltaksområdene i veiviseren basert på utfordringer i 
«din» (fylkes)kommune som du ønsker å prioritere. 

Alkohol               Fysisk aktivitet         Seksuell helse       Tobakk           Ernæring                                
Bolig             Arbeid                      Økonomi   Psykisk helse og livskvalitet 

- Vi har tildelt deg ett tiltaksområde som du i tillegg skal fokusere i din oppgave. 
Anne sender info om fordelingen av tema i gruppa. 

https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/lokale-folkehelsetiltak-veiviser-for-kommunen
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/lokale-folkehelsetiltak-veiviser-for-kommunen
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/lokale-folkehelsetiltak-veiviser-for-kommunen/psykisk-helse-og-livskvalitet-lokalt-folkehelsearbeid


Tredje ledd i løsning av hjemmeoppgaven - skriving!  

1. Begrunn valget av det tiltaksområdet du selv har valgt (hvorfor?/bakgrunn)   
2. Beskriv konkret tiltakene på de to tiltaksområdene du skriver om - hvilke 

tiltak vil du sette i gang rettet mot problemstillingene/hva vil du gjøre?  
3. Drøft fordeler og ulemper ved tiltakene - hva kan man vinne og hvilke risikoer er 

knyttet til tiltaket/ene? 
4. Drøft hva slags påvirkningsarbeid du vil gjøre for å gjennomføre - hvilke 

målgrupper og hvordan vil du nå målgruppene?
5. Hvem vil du involvere underveis (hvorfor, hvordan). Hvem kan bestemme at 

tiltakene skal settes igang, hvem kan utføre dem, hvilke hindringer må motvirkes? 



Folkehelseprofil 



Oppvekstprofil 



Oppgavene deles 

- Oppgaven sendes en medstudent på e-post senest tirsdag 19.oktober kl 18, med 
kopi til ahlie@medisin.uio.no 

- Du mottar samtidig din medstudents oppgave. Den skal du 
- evaluere 
- forberede en kort presentasjon av i gruppe første dag på kurset

- 6-7 minutter (vær nøye på tiden!)  
- som innledning til 7-8 minutters diskusjon 



Oppgavene vil bli brukt videre i kurset 

- i flere gruppeoppgaver 
- som substrat for diskusjoner på begreper, som 

eksempler på tiltak, bruk av kunnskapskilder 

Bruk derfor tid på både deres egen og 
medstudentens oppgave før kurset! 



Spørsmål? 


