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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)



Fólk lifir lengur á meðan 

hlutfall fæðinga minnkar

 Stjórnvöld verða að 

velja hagkvæmar leiðir til 

að viðhalda og bæta heilsu og færni fólks á 
öllum æviskeiðum.

Tækifæri og áskoranir



Stefnur og aðgerðir stjórnvalda
• 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 (2016):
Öll sveitarfélög verði heilsueflandi samfélög, þar með taldir leikskólar, grunnskólar, 
framhaldsskólar og vinnustaðir.

• 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 gæti 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.



Landsskipulagsstefna og lýðheilsa

• Skipulagsstofnun samkvæmt erindi umhverfis-
og auðlindaráðherra falið að vinna tillögu að 
breytingu á Landsskipulagsstefnu 2015-26 þar 
sem kemur fram nánari stefna um lýðheilsu, 
loftslagsmál og landslag í tengslum við 
framkvæmd skipulagsmála.



„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

Hversu langt er á 
áfangastaði?
Vinna, skóli, 

matvörubúð, íþróttir, 
önnur þjónusta og 

aðstaða?

Leiðin á áfangastaði?
Falleg? Greið og örugg? 

Hávaði? Loftgæði?

Heima
Gæði húsnæðis og 
nánasta umhverfis?
Heilnæmt? Öruggt?

Fjölbreytileiki?

Samgöngur á áfangastaði?
Ganga/hjól? Einkabíll? Strætó?... 

Orka? Kostnaður?

Áfangastaðir, byggt og 
náttúrlegt umhverfi

Í samræmi við þarfir?  

Við alla stefnumótun og ákvarðanatöku, þ.m.t. á sviði 

skipulags og samganga, eru áhrif með tilliti til lýðheilsu metin
þ.m.t. jákvæð og neikvæð áhrif á hegðun/lifnaðarhætti, andlega, 

líkamlega og félagslega heilsu og líðan. 



Meginmarkmið 
Heilsueflandi samfélags

Að styðja samfélög í að vinna markvisst að því
að skapa umhverfi og aðstæður sem stuðla að 

heilbrigðum lifnaðarháttum, heilsu og 
vellíðan allra íbúa

Börn
Ungmenni 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 sækja um að gerast Heilsueflandi samfélag, 
bæjar-/sveitarstjóri undirritar.

• Skipun stýrihóps – tryggja aðkomu lykilhagsmunaaðila að 
starfinu. 

• 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.



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

2. Stefnumótun: Framtíðarsýn 
og meginmarkmið 

3. Aðgerða-
áætlun

Forgangsröðun

4. Innleiðing 
aðgerða

5. Mat á 
framvindu

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

Skipulag og vinnulag 
• Bæjar-/sveitarstjórn - stjórnsýslan
• Stýrihópur – tengiliður/verkefnastjóri
• Aðrir hópar

Markvisst lýðheilsustarf
Umgjörð um starfið í samræmi við meginmarkmið 
og leiðarljós HSAM



Áhrifaþættir heilbrigðis og vellíðanar

í sveitarfélagi x

GÁTLISTAR HSAM

Vellíðan fyrir alla...
1. með markvissu lýðheilsustarfi
2. með hornsteinum heilsu
3. með geðrækt
4. með hreyfingu og útiveru
5. með hollu mataræði
6. án tóbaks, áfengis og annarra 

vímuefna
7. öruggt líf án ofbeldis og slysa



Hagaðila 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





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



Lýðheilsuvísar Safn mælikvarða sem gefa vísbendingar um 
heilsu og líðan þjóðarinnar og áhrifaþætti 
heilbrigðis.https://www.landlaeknir.is/lydheilsuvisar/

https://www.landlaeknir.is/lydheilsuvisar/


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

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


Heilsueflandi.is 

Vinnusvæði heilsueflandi starfs EL

Megintilgangur

Auðvelda markvisst lýðheilsustarf þ.e. að halda 
utanum starfið, framkvæma stöðumat, forgangsraða 
og meta framvindu.

• Heildarsýn: stefna – markmið – aðgerðir – framvinda 
→ Virkja ,,rykfallnar skýrslur“ og tengja við starfið.

• Auka aðgengi samfélaga að gögnum (kostnaður, þekking ...).

• Auðvelda notendum að miðla gögnum (stöðu) á myndrænu 
formi.

• Sjálfkrafa skýrslur → lágmarka pappírsvinnu

• Gögn vistuð miðlægt → Auðveldara fyrir nýja að koma að.





• Leiðbeinandi viðmið um HVAÐ er æskilegt að sé til staðar þegar 
skapa á umhverfi og aðstæður sem stuðla að heilbrigðum 
lifnaðarháttum, heilsu og vellíðan allra. HVERNIG er úrlausnarefni í 
framhaldinu. 

• Einfalda sveitarfélögum lífið, samræmi við fyrirliggjandi stefnur, 
áætlanir og starf á mismunandi málefnasviðum. Ekki eitthvað enn 
eitt nýtt. Byggja á öllu því góða sem þegar til staðar.





Gátlisti HSAM: Vellíðan með hreyfingu og útiveru

Meginviðmið – DRÖG
1. Stefna, áætlanir og starf sveitarfélagsins stuðlar að hreyfingu og 

útiveru íbúa á öllum aldri með ólíkar þarfir. 
2. Umhverfi og aðstæður skóla og frístundastarfs stuðla að hreyfingu, 

útiveru og almennri virkni nemenda.
3. Vinnustaðir á vegum sveitarfélagsins sporna gegn langvarandi 

kyrrsetu og stuðla að reglulegri hreyfingu starfsmanna sinna
4. Allir íbúar eiga þess kost að stunda hreyfingu við hæfi með þátttöku 

í skipulögðu íþrótta- og æskulýðsstarfi og öðru ábyrgu starfi sem 
felur í sér hreyfingu

5. Eldri borgarar eiga þess kost að stunda fjölbreytta hreyfingu og 
útiveru í samræmi við áhuga sinn og getu. 

6. Skipulag, hönnun og þjónusta stuðlar að því að virkur ferðamáti, svo 
sem ganga og hjólreiðar, auk almenningssamgangna, eru raunhæfur 
valkostur fyrir alla íbúa.

7. Skipulag, hönnun og gæði umhverfis styður alla íbúa til að stunda 
hreyfingu og útiveru á eigin vegum og gerir aðilum kleift að bjóða upp 
á fjölbreytta þjónustu sem mætir ólíkum þörfum.





Heilsueflandi samfélag 
= Sjálfbært samfélag

→ Betra líf fyrir alla!

Enginn skilinn eftir


