Folkehelse + planlegging = sant?

U

tviklingen av moderne byplanlegging på 1800- og 1900-tallet ble i stor grad
formet av behovet for å bedre befolkningens helse- og boforhold i byer som
opplevde sterk vekst som følge av industrialisering. Som Ole Georg Moseng viser
i sin artikkel her i bladet, var byene trangbodde, skitne og brannfarlige, og de
sanitære forholdene var som oftest elendige. Kolera og andre epidemier herjet,
dødeligheten var høy, særlig blant spedbarn, og levealderen mye lavere enn i dag.
Virkemidlene for å skape en sunnere by har vært bygging av et offentlig
vann- og avløpssystem, avfallshåndtering, samt vektlegging av lys, luft og lav
bebyggelsestetthet. I tillegg har det vært vanlig å funksjonsdele arealbruken i
byene, med boliger lagt til egne områder eller soner, fabrikker og annen industri
til andre områder. Disse prinsippene har vært styrende for byutviklingen helt
opp mot vår egen tid.
Sånn sett er det ikke noe nytt at helse og fysisk planlegging er nært knyttet
til hverandre.
Det som derimot er nytt, er at dagens lovverk på en mer eksplisitt måte enn
før definerer det å «fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller» som viktige mål for fysisk planlegging. Kravet om at folkehelse
spørsmål skal innarbeides i kommunal og fylkeskommunal planlegging finnes
både i plan- og bygningsloven fra 2008 og i den nye folkehelseloven av 2012.
Dagens helseutfordringer er imidlertid ikke de samme som for 100–200 år
siden. Til en viss grad sliter vi i dag med virkningene av gårsdagens byplan
løsninger. Sonedelingen har ført til en stadig mer oppløst og funksjonsdelt by
og til økende transportbehov, og dermed utslipp av klimaødeleggende gasser.
En fortetting av byene er derfor ønskelig ut fra hensynet til en bærekraftig
utvikling, noe som bryter med tidligere prinsipper for god byform. Også helseproblemene er delvis snudd på hodet i forhold til tidligere tider. Nå bekymrer vi
oss for konsekvensene av stadig økende levealder; og mens folk før slet seg ut
på hardt fysisk arbeid, er et av dagens store problemer mangel på fysisk aktivitet
og følgelig økt risiko for fedme. Samtidig øker de sosiale helseforskjellene, selv
om vi altså har fått bedre og bedre helse.
Dette nummeret av PLAN handler i sin helhet om folkehelse og planlegging.
Vi tror mange planleggere har behov for faglig oppdatering når planleggingen
nå skal få et tydelig forebyggende helsefokus. Dessuten ønsker bladet å komme
en ny profesjon – alle de som er knyttet til folkehelsearbeidet – i møte. Hvis
lovverkets ambisiøse mål skal kunne oppfylles, må jo disse to ulike faggruppene
klare å samarbeide. Heri ligger også bakgrunnen til at nummeret inneholder en
egen bolk med abstracts, sammendrag fra studentoppgaver gjennomført i regi av
etter- og videreutdanningskurset «Helse og Omsorg i Plan», og som gjenspeiler
både engasjementet og bredden i folkehelsearbeidet (selve oppgavene finnes
tilgjengelig på www.helomplan.no).
Men én ting er hva som står i lovverket, noe annet er selvfølgelig hva som skjer
i praksis. Er plan- og bygningsloven virkelig et egnet verktøy i folkehelsearbeidet,
eller er lovens ambisiøse målsetninger på dette området helt urealistiske?
Som Ulla Higdem skriver i sin artikkel her i bladet: «Planlegging er også en
kamparena hvor det til syvende og sist skal avveies mellom hensyn, prioriteres
og foretas politisk begrunnede beslutninger». Hun ser det som viktig å avgrense
folkehelse mot andre sektorer, slik at det ikke blir «alt og ingenting». Hege Hofstad peker i sin artikkel på at det er lett å finne gapet mellom idealer og realiteter i folkehelsearbeidet, virkeligheten ute i kommunene er langt unna målene en
har satt seg. Hun mener likevel det er mulig å se folkehelse som en visjon eller
langsiktig målsetting for en ønsket samfunnsutvikling.
Det er grunn til å tro at planleggingen framover vil måtte forholde seg mer
aktivt enn før til folkehelseperspektivet – og vice versa – særlig hvis de sosiale
ulikhetene i befolkningens helse fortsetter å øke. På den annen side er det ikke
gitt at planlegger-standen generelt vil stå med åpne armer for å ta i mot helseprofesjonene eller folkehelsekoordinatorene i kommunene. «Blikkene» deres
møtes ikke helt, ifølge Ulla Higdem. Da blir det ikke så lett å skulle samarbeide
på en felles arena.
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