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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)



Áhrifaþættir heilsu og vellíðanar



Þættir sem hafa áhrif á lífslíkur





Hvað er heilsuefling?

• Í heilsueflingarstarfi er markvisst 
unnið með áhrifaþætti heilbrigðis.

• Heilsuefling er ferli sem gerir fólki 
kleift að hafa aukin áhrif á heilsu 
sína og bæta hana. (WHO, 1986)

• Holla valið þarf að vera eins 
auðvelt og mögulegt er þar sem 
fólk býr, starfar og leikur sér (óháð 
m.a. aldri, kyni eða félagslegri 
stöðu).



Heilsueflandi starf hjá Embætti landlæknis

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

http://www.landlaeknir.is/samfelag
http://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.



Meginmarkmið 
Heilsueflandi samfélags

Að styðja samfélög í 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.



Hvað leggur Embætti landlæknis  
til samstarfsins?

• Stuðning og ráðgjöf til 
stýrihópa

• Skilgreinir og birtir 
lýðheilsuvísa

• Gátlista fyrir áhersluþætti
Heilsueflandi samfélags og 
skóla á vinnusvæðinu 
www.heilsueflandi.is

• Nafn samfélags á heimasíðu 
embættisins

• Ráðleggingar, fræðsluefni og 
annað stuðningsefni

• Heilsueflandi vinnustofur í 
landsfjórðungum

• Námskeið fyrir starfsfólk 
heilsugæslu varðandi 
heilsuhegðun

• Kynningarefni, hnapp á 
heimasíðu og fána

http://www.heilsueflandi.is/


Samstarf og samráð við hagsmunaðila 
sem starfa á landsvísu

Stýrihópur HSAM:
• Embætti landlæknis, stýrir starfinu

• Forsætisráðuneytið (TBC)

• Velferðarráðuneytið (bæði heilbrigðis- og félagsmálahluti).

• Mennta- og menningarmálaráðuneytið

• Samband íslenskra sveitarfélaga.

• Þróunarmiðstöð heilsugæslunnar

Samráðsvettvangur HSAM:

• Embætti landlæknis, stýrir starfi
• Embætti ríkislögreglustjóra
• Félag Sameinuðu þjóðanna
• Fjölmenningarsetur
• Grænni byggð
• Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands
• Landssamband eldri borgara
• Matvælastofnun
• Menntamálastofnun
• Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið

• Samgöngustofa
• Samtökin 78
• Skipulagsstofnun
• Umboðsmaður barna
• Umhverfisstofnun
• Ungmennafélag Íslands
• Vinnueftirlitið
• Virk, starfsendurhæfingarsjóður



Hvað eru lýðheilsuvísar?

• Safn mælikvarða sem gefa vísbendingar um heilsu og 
líðan þjóðarinnar og áhrifaþætti þeirra

• Berum okkur gjarnan saman við önnur lönd en 
berum sjaldnar saman svæði á Íslandi

• Svæðisbundinn munur á heilsu er þekktur víða um 
heim

• Þurfum að fylgjast með stöðu mála á Íslandi



Hvers vegna lýðheilsuvísar 
eftir heilbrigðisumdæmum?

• Heilbrigðisumdæmi og sveitarfélög eru vettvangur 
heilsueflingar og heilbrigðisþjónustu

• Viljum auðvelda sveitarfélögum

og heilbrigðisþjónustu að:

– greina stöðu svæðisins

– finna styrkleika og veikleika hvers svæðis

– skilja betur þarfir íbúanna



Einblöðungar fyrir hvert umdæmi



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





„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/
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Takk fyrir

Spurningar, uppástungur og ábendingar:
samfelag@landlaeknir.is


