
 
 
 

 

Til  

Helse- og omsorgsdepartementet 
 
postmottak@hod.dep.no  
 

 

 

 Oslo, 17.januar 2011 

 

Selvorganisert selvhjelp i ny folkehelselov 
 
Høringssvar på forslag til ny folkehelselov  

 
 

Innledning 
Selvhjelp Norge er nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, 
drevet av Norsk selvhjelpsforum på oppdrag fra Helsedirektoratet.  

Selvhjelp Norge er et virkemiddel i realisering av Nasjonal plan for selvhjelp 
(rapport IS-1212, Sosial- og helsedirektoratet, 2004). Selvorganisert selvhjelp er 

i tillegg innarbeidet som et bidrag i realiseringen av Opptrappingsplanen for 
rusfeltet og i Strategiplanen for arbeid og psykisk helse. 
 

Selvhjelp Norges hovedoppgave er å gjøre kunnskap om selvorganisert selvhjelp 
tilgjengelig for befolkningen, slik at denne kunnskapen kan tas i bruk av både 

enkeltmennesker, organisasjoner og etater.   
 
Det er med utgangspunkt i vårt arbeid og erfaring knyttet til realiseringen av 

Nasjonal plan for selvhjelp vi har skrevet vårt høringssvar.  
 

Nasjonal plan for selvhjelp ble første gang offentlig kjent i Folkehelsemeldingen 
(St.meld.nr. 16 2002-2003 Resept for et sunnere Norge), målsettingen ble da 

formulert slik:  
”Det overordnede målet med den nasjonale planen er å styrke selvhjelpsarbeidet. 

Satsingen skal bidra til at tidligere erfaringer fra selvhjelpsrelatert arbeid og prosjekter 

tas i bruk og utvikles videre, og at selvhjelpsarbeidet i eksisterende nettverk styrkes. 

Planen skal på overordnet nivå bidra til å bygge opp og legge til rette for strukturer som 

sikrer at selvhjelpsarbeidet styrkes og videreføres etter 2006. Målet er å gjøre selvhjelp 

som metode tilgjengelig for flere, fremme systematisk kunnskap og metodeutvikling om 

selvhjelp og bidra til at selvhjelp som verktøy kan brukes innen psykisk helsearbeid, 

både for brukere og hjelpere.” 

 

Planen er nå under revisjon i samarbeid mellom Helsedirektoratet og Selvhjelp 
Norge. Revidert plan ferdigstilles første halvdel av 2011.  
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Kommentarer til forslaget til ny folkehelselov  
 
Beskrivelse av vårt samfunns helseutfordringer 

Selvhjelp Norge støtter opp om den beskrivelsen av de helseutfordringer vi står 
overfor som samfunn. Det handler om flere eldre/pleietrengende, flere med 
livsstilssykdommer og/eller kroniske lidelser og langvarig behov for helsehjelp. 

En ”samfunnstilstand” som synliggjør nødvendigheten av å styrke og bygge ut 
folkehelsearbeidet. Økt vekt på forebyggende arbeid vil kunne minske presset på 

det offentlige helsevesenet OG bidra til mindre lidelse og sykdom for den 
enkelte.  Folkehelsearbeidet vil bli styrket av økt fokus på selvhjelpsforståelse.  
 

God helse er fravær av sykdom eller lidelse og handler om mestring og 
håndtering av utfordrende livssituasjoner. Et menneske kan ha en sykdom/plage, 

men allikevel håndtere dette på en sunn måte. Det er dette selvhjelpsforståelse 
handler om, håndtering og mestring av sykdom, skade, funksjonsnedsettelse 
eller andre livsproblemer; håndtering av livets normale svingninger.  

 
 

Psykisk helse og rusproblematikk 
Selvhjelp Norge vil fremheve viktigheten av at folkehelsearbeidet inkluderer 
arbeid med psykisk helse og rusproblematikk. Psykisk helse er noe vi alle har. 

Psykisk helse handler om mestringsressurser og ressurser til å tåle livets 
påkjenninger, ikke utelukkende psykisk sykdom. Menneskers erfaring fra et levd 

liv representerer betydelig kunnskap i folkehelsearbeidet.  
 

Selvhjelp Norge konstaterer med glede at høringsnotatet bruker begrepet 
psykiske plager, ikke lidelse. Vi mener at det er et viktig folkehelsesignal. Loven 
og forarbeidene bør konsekvent bruke denne betegnelsen, så fremt lov og 

forarbeider ikke snakker om behandling av psykisk sykdom (psykiatri).  
 

Nedenstående illustrasjon illustrerer forholdet mellom psykisk helse og psykisk 
sykdom.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Problemer knyttet til misbruk av rusmidler angår mange mennesker, kanskje så 
mange som en million, enten fordi en selv misbruker rusmidler eller som 

Psykisk helse 
(sunnhet/mestring) 

Psykisk sykdom 
(psykiatri) 
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pårørende, kollega eller nabo. Å bidra til å forebygge rusproblemer vil være en 
viktig del av folkehelsearbeidet i tiden som kommer.  

 
 

Selvhjelp Norges erfaring fra arbeid sammen med norske kommuner og fylker de 
senere årene, er at psykisk helse og rus ofte blir sett på som noe som ligger 
utenfor folkehelsearbeidets kjerneområde. Det er viktig at det i fremtidentiden 

arbeides med bevisstgjøring knyttet til at psykisk helse og rus må være 
integrerte satsningsområder i folkehelsearbeidet. Sammenhengen mellom de 

ulike helseområdene, kroniske sykdommer, livsstilssykdommer, muskel- og 
skjelettlidelser, rus og psykiske helseutfordringer bør være en like tydelig del av 
folkehelsearbeidet, som problemer knyttet til tobakk og manglende fysisk 

aktivitet.  
 

Alle helseområder, inkludert rus, bør innlemmes i § 1 Formål og i § 3 
Definisjoner, slik at aspekter knyttet til psykisk helse og rus ikke blir 
underkommunisert i ny folkehelselov.  

 
Et helhetssyn på helse er et folkehelsesyn.  

 
Helse- og selvhjelpsforståelse som perspektiv  

Selvhjelpsforståelse er et bidrag i forebyggende arbeid; alle mennesker har 
ressurser og kan ta egne valg og gjøre endringer i eget liv. Det handler om å ta 
problemer på alvor, også før dette utvikler seg til et problem som forringer 

livskvaliteten. 
 

Selvhjelpsforståelse tar utgangspunkt i at alle mennesker har iboende ressurser 
som kan aktiveres, gjenerobres og mobiliseres når livsproblemer oppstår. 
Selvhjelp er å ta dem i bruk. Å eie et livsproblem, betyr å besitte erfaring og 

kunnskap som er mulig å ta tilbake og gjøre bruk av i egne endringsprosesser. 
Dette er like viktig både på individ og systemnivå, og bidrar til styrking av annet 

helsearbeid.  
 
Selvhjelp Norge er opptatt av at ny folkehelselov må føre til ny praksis, og vi vil i 

det videre fremme konkrete forslag til innarbeiding av selvhjelpsforståelse og 
selvorganisert selvhjelpsarbeid. Slik vi ser det er det viktig at forarbeidene til 

folkehelseloven tar opp i seg og beskriver nedenstående perspektiver: 
 Egenkraftmobilisering (empowerment).  

”Egenkraftmobilisering (empowerment) er den prosessen som er 

nødvendig for å styrke og aktivere menneskets egenkraft til å bli kjent 
med egne problemer, og på denne måten erverve seg nødvendige 

ressurser for å kunne håndtere hverdagen.” (Talseth, 2000). 
Ikke bare som en prosess som handler om myndiggjøring eller 
bemyndigelse, men som en prosess der den enkeltes iboende krefter og 

ressurser mobiliseres. Selvhjelpsarbeid er en måte å skape praksis for 
egenkraftmobilisering (empowerment) på, slik at dette blir mer enn en 

visjon eller et teoretisk begrep.  
 Selvorganisert selvhjelp  

”Selvhjelp er å ta utgangspunkt i opplevelsen av eget problem, gå inn i en 
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prosess sammen med andre, for gjennom denne å erverve innsikt som 
aktiverer bruk av egne erfaringer for å oppnå forandring.” (Norsk 

selvhjelpsforum) 
Ikke bare som selvorganiserte selvhjelpsgrupper, men som en måte for 

mennesker og forstå og handle på.  
 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper som verktøy i håndtering og endring av 

livsproblemer. Jfr Helsedirektoratets beskrivelse av selvorganisert 

selvhjelp: ”Helsedirektoratet har satset på selvhjelp i et 
folkehelseperspektiv, slik det er beskrevet i Nasjonal plan for selvhjelp 

(IS-1212). Dette er selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp slik det skal forstås 
i denne sammenhengen er: å ta aktivt ansvar for egen livssituasjon og 
drives på initiativ fra menneskene det gjelder, og selvhjelpsgrupper drives 

av mennesker som har et problem” 
Selvorganiserte selvhjelpsgrupper representerer arenaer for å ta tilbake 

egne krefter og ressurser. Først og fremst ved å våge å bli kjent med eget 
problem og finne egen kunnskap og mot til å gå i gang med 
endringsprosessen.  

 Erfaringskunnskap  
Mennesker lever sine liv og erverver seg både god og smertefull 

livserfaring. Kunnskap om å leve med et problem, kunnskap om endring 
og kunnskap om møter med tjenesteapparatet. Det er viktig at denne 

kunnskapen gis anerkjennelse og blir tatt aktivt i bruk.  
Selvorganiserte selvhjelpsgrupper kan være et verksted for å hente fram 
denne kunnskapen og ordsette den, slik at den blir mulig å dele.  

 
Selvhjelpsforståelse og selvorganisert selvhjelp er sektor og nivåovergripende, 

slik folkehelsearbeidet også er.  
 
 

Selvhjelp er å sette seg i stand til  
De fleste av de helseproblemer vi som samfunn skal håndtere, både nå og 

fremover, krever endring og bevisstgjøring, både på individ og systemnivå. 
Livsstilssykodommer og kroniske sykdommer krever endring i levevaner. Dette 
er ikke enkelt. Selvorganisert selvhjelp er et verktøy for å få til slike endringer på 

individnivå. Og en måte å hente ut erfaringskunnskap på, som i sin tur vil være 
en viktig brikke på systemnivå. Gjennom selvorganisert selvhjelpsarbeid setter 

mennesker seg i stand til å endre eget liv og til å dele kunnskap og gjennom det 
bidra til produksjon av ny kunnskap.  
 

I kap 4.3.5 skrives om tilknytning til arbeidslivet som en viktig helsefaktor. 
Erfaring viser at deltakelse i selvhjelpsarbeid for mange mennesker er en av 

faktorene som gjør at de klarer å stå i eller gå tilbake til arbeid.  
 
I kap 4.3.6 skrives om betydningen av sosialt nettverk. For mange er deltakelse i 

selvorganiserte selvhjelpsgrupper en måte å ta tilbake eget liv på. Noe som igjen 
fører til at mange tar tilbake et nettverk de tidligere har hatt, mens andre igjen 

finner skaper seg ny nettverk.  
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Ansvarsplassering i kommunene er riktig og viktig 
Selvhjelp Norge støtter opp om forslaget om å legge hovedansvaret for 

folkehelsearbeidet i kommunene, og at arbeidet skal forankres i kommunalt 
planverk og ikke være et ansvar som ligger helsesektoren alene, men i 

kommunen som sådan. En integrering i planverket vil styrke mulighetene for at 
kunnskapsformidlingsarbeidet om selvorganisert selvhjelp ikke blir tilfeldig og 
avhengig av enkeltpersoner, men kan gjøres systematisk. Planverk forplikter 

alltid kommunenes politikere.  
 

Staten finansierer kunnskapsformidlingen om selvorganisert selvhjelp, gjennom 
kompetansesenteret Selvhjelp Norge og våre distriktskontorer. Det er etablert en 
struktur for kunnskapsformidling der kommunene kan forsyne seg av tilgjengelig 

kunnskap.  
 

Selvhjelp Norges hovedoppdrag er å spre kunnskap om selvorganisert selvhjelp, 
slik at denne kunnskapen kan tas i bruk av enkeltmennesker, organisasjoner og 
etater. For å få spredd kunnskap og gjøre selvorganiserte selvhjelpsgrupper 

synlig som mulighet, trengs gode strukturer for kunnskapsformidling og 
organisering av arbeidet. Et slikt folkeopplysningsarbeid om selvorganisert 

selvhjelp vil være en viktig brikke i helsefremmende og forebyggende arbeid.  
Selvhjelp Norges distriktskontorer skal utvikles videre for å være sentrale 

samarbeidspartnere for kommunenes strukturerte kunnskapsformidlingsarbeid 
om selvorganisert selvhjelp.  
 

I vårt høringsinnspill til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester har vi 
kommet med forslag til tekst om selvorganisert selvhjelpsarbeid tas inn i 

forarbeidene til loven. Selvhjelpsarbeidet kan for eksempel knyttes til frisklivshus 
(jfr forslag til ny helse- og omsorgslov, bla side 184) og tjenester der læring og 
mestring står sentralt.  

 
For at norsk kommuner skal se at de kan bidra for å styrke det lokale 

selvhjelpsarbeidet mener vi det vil være lurt å si noe om dette i lovens 
forarbeider, for eksempel knyttet til § 6 Mål og tiltak:  
 

”(…) Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens 
helseutfordringer, jf. § 5. 

Dette kan blant annet omfatte tiltak for økt fysisk aktivitet, god ernæring, skade- 
og ulykkesforebygging, begrense tobakks- og alkoholbruk, samt å fremme gode 
fysiske og sosiale miljø og samfunnsforhold.  

Kommunen skal spre opplysning gjennom informasjon, råd og veiledning om hva 
den enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å forebygge sykdom og skade og 

fremme helse.”  

 
I forarbeidene kan det tas inn en formulering om at kunnskap om 
selvorganisert selvhjelp er en naturlig del av de ulike informasjons-, råd 
og veiledningstiltak kommunene skal drive for at befolkningen skal 

kunne styrke egen helse. 
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En slik formulering vil styrke mulighetene for at kommunene får benyttet de 
ressursene som ligger i selvorganisert selvhjelp i sitt folkehelsearbeid.  

 
 

 
 
Alliansebygging og samarbeid  

Forslaget til ny folkehelselov legger opp til ulike former for samarbeid, mellom 
kommuner, mellom kommuner og frivillige organisasjoner osv.  

 
Selvhjelpsarbeidet er en brikke i et ”helsepuslespill”, for eksempel i en 
partnerskapsmodell. Selvhjelp Norge og våre distriktskontorer skal være del av 

ulike samarbeidskonstellasjoner lokalt for å bidra til at selvhjelpskunnskapen blir 
tilgjengelig for så mange som mulig.  

 
Folkehelsearbeid er uansett et samarbeidsprosjekt, slik det på ulikt vis beskrives 
i forslaget til ny lov. Det beskrives at for eksempel departement, statlige 

virksomheter og helseforetak har et ansvar for å understøtte kommunenes 
folkehelsearbeid. Dette er viktig, da det gjør at det kan legges føringer for 

kommunenes satsning på dette arbeidet, uten at kommunene opplever å bli 
stående alene igjen med gjennomføringsansvaret.  Norsk selvhjelpsarbeid kan 

sies å være slik organisert i dag, Helsedirektoratet har ansvar for føringene, 
Selvhjelp Norge for den nasjonale satsningen, og kommunene for å bidra til at 
”noe skjer”. Se forslag på forrige side om selvorganisert selvhjelp i lovens 

forarbeider.  
 

Høringsnotatet beskriver Helsedirektoratets iverksetting av et program for 
kunnskapsbasert folkehelsearbeid (side 172). Selvhjelp Norge har allerede tatt 
opp med Helsedirektoratet at selvhjelpskunnskap bør integreres i dette 

programmet.  
 

På side 176 beskrives behovet for å videreutvikle relevante 
folkehelseutdanninger. I disse vil kunnskap om selvhjelp være viktig. Som en del 
av Nasjonal plan for selvhjelp (IS-1212) arbeider Selvhjelp Norge med en 

”Selvhjelpsskole”, altså en struktur for kontinuerlig kompetanseutvikling og 
formidling om selvorganisert selvhjelp. Pr 2011 arbeides det med en modul som 

kan implementeres i ulike høgskoleutdanninger.  
 
Ved en kommende implementering av nytt lovverk vil Selvhjelp Norge være en 

tilgjengelig ressurs, som allerede er etablert. Gjennom Statsbudsjettet for 2011 
legges det opp til videre utvikling av det selvorganiserte selvhjelpsarbeidet i 

Norge.  
 
Selvhjelp Norges bidrag  

Kompetansesenteret Selvhjelp Norge er organisert med et hovedkontor i Oslo og 
pt fire distriktskontorer. I løpet av første halvår 2011 skal ytterligere tre 

distriktskontorer etableres. Alle landets fylker vil etter etableringen av de tre 
siste distriktskontorene ha tilgang på kunnskapslevering og samarbeid med et av 
Selvhjelp Norges distriktskontorer.  
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Selvhjelp Norges distriktskontorer har følgende oppgaver:  

 Være et informasjonspunkt for selvhjelp i sitt dekningsområde.  

 Være en pådriver for utvikling av selvhjelpsarbeidet i samarbeid med 
lokale aktører og gjennom dette bygge nettverk.  

 Være en faglig ressurs i sitt dekningsområde, blant annet ved å holde 
foredrag, informasjonsmøter og fagdager.  

 Drive lokal igangsettertrening og etablere nettverk for igangsettere.  

 Samarbeide med lokale møteplasser for selvorganisert selvhjelp etter 
hvert som disse etableres.  

 Igangsette grupper i samarbeid med lokale aktører i det 
området/lokalsamfunnet kontoret er etablert.  

(Kilde: http://www.helsedirektoratet.no) 
 

 

Befolkningens helse er blant samfunnets viktigste ressurs står å lese i forslaget. 

Selvhjelp Norge våger å si at folks iboende kunnskap og krefter er større enn 
oljefondet. Selvhjelp er å ta kunnskapen og kreftene i bruk.  
 

 
For eksempler på lokalforankret selvorganisert selvhjelpsarbeid, se 

www.linkoslo.no (Link Oslo, senter for selvhjelp og mestring) og 
www.linklyngen.no (Link Lyngen, senter for selvhjelp og mestring).  

 
 
Skulle det være spørsmål til vår høringsuttalelse, eller ønske om at vi utdyper 

forslagene, ta gjerne kontakt.  
 

 
Vennlig hilsen 
Selvhjelp Norge 

 
 

 
Solbjørg Talseth       Eli Vogt Godager 
daglig leder        rådgiver 

         mobil 95 93 65 83  
 

 

http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.linkoslo.no/
http://www.linklyngen.no/

