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Høringsvar fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag- forslag til ny
folkehelselov

Vi mener at nasjonal helse og omsorgsplan og folkehelseloven bærer for mye preg av at alle
utfordringer er like viktige. Vi mener det er nødvendig med noen overordnede prioriteringer
fra sentralt hold, enten som del av selve loven eller som egne forskrifter. Som bakgrunn for en
prioritering kan en tenke seg både medisinsk faglige, strategiske og verdimessige/etiske
vurderinger. Helseproblemene bør være viktige for store grupper av befolkningen (medisinsk
faglig vurdering), det bør finnes virkemidler og rammebetingelser slik at det er realistisk å
oppnå resultater (strategisk vurdering), og det kan være relevant å ivareta verdimessige/etiske
hensyn, f.eks. redusere sosioøkonomiske helseforskjeller.
Med den kunnskapsbasen vi har gjennom flere helseundersøkelser i vårt fylke (HUNT 1,2,3)
så ser vi at det er behov for å være tydelig på noen områder som bør ha spesielt fokus.
Vi har hatt en prosess der vi har involvert forskningsmiljøet knyttet til NTNU (se
referanseliste) og hatt drøftings- og arbeidsmøter med basis i utfordringsbildet vi har fra
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) (ht ://www.ntnu.no/hunt). Fylkesmannen vil
på bakgrunn av disse arbeidsmøtene med HUNT foreslå følgende prioriterte innsatsområder i
den nærmeste femårsperioden:

1 Redusere de sosioøkonomiske helseforskjellene
2. Forebygge fedme hos barn
3. Gi alle ungdommer mestringsfølelse
4. Redusere alkoholforbruket
5. Forebyggende helse hos eldre

1. Redusere de sosioøkonomiske helseforsk.ellene
De økende sosioøkonomiske helseforskjellene er godt dokumentert (1-5), og det er satt i verk
flere tiltak fra statlig hold for å redusere forskjellene. Kommunene har imidlertid begrensede
virkemidler. Det er derfor viktig at de ulike tiltak som iverksettes i kommunene har dette som
en overbyggende målsetting, kfr. pkt 2, 3 og 4.

2.Foreb e fedme hos barn
Fedme hos barn og unge fører ofte til både fysiske, psykiske og sosiale konsekvenser, de kan
komme til å vedvare i mange år, kanskje livet ut, og de er sosioøkonomisk skjevfordelt (6-9).
Forebyggingspotensialet er derfor stort. Det er flere arenaer det er mulig å nå barn uavhengig
av sosioøkonomisk status, bl.a. helsestasjonene, barnehagene og skolene. Det finnes flere
intervensjonsmetoder, der kosthold og fysisk aktivitet er nøkkelfaktorer. Men for å oppnå
tilstrekkelig effekt over lang tid, kreves mange ulike tiltak på flere arenaer, og med innsats fra
mange aktører (5;10). For at en skal oppnå god og varig effekt er det nødvendig med tiltak
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både av helsetjenesten (jordmødre, skolehelsetjeneste), barnehagene, skolene, kommunen
forøvrig og frivillige organisasjoner.
Et viktig poeng er at det samtidig må settes inn tiltak mot barnas foreldre/foresatte, - hvis ikke
vil ikke tiltak rettet bare mot barna ha tilstrekkelig effekt. Dette krever tiltak hos bl.a.
arbeidsgiverne, arbeidstakerorganisasjonene (eks. bruk av forbrukermakt), kommunene,
fylkeskommunen, statlige etater og frivillige organisasjoner.

3 Gi alle un dommer mestrin sfølelse.
Et godt selvbilde er et viktig grunnlag for gode helsevaner. I dag opplever mange ungdommer
at de ikke mestrer de forventninger og krav som de møter fra foreldre, lærere og fra seg selv.
Normen i dag er en god teoretisk utdanning, også for de som går yrkesrettede fag. Men i et
ungdomskull er det alltid en andel som dette ikke passer for, de har ikke forutsetninger for å
makte det. Disse kan lett føle at de svikter både seg selv og omgivelsene og opplever seg som
tapere med bl.a. frafall i skolen og tap av selvbilde som resultat. Resultatet kan bli uheldige
sosiale, mentale og andre helsemessige konsekvenser og kan bl.a. avleses i uførestatistikken

En viktig utfordring er derfor å utvikle ungdomsskolen og videregående skole slik at  alle får
utvikle sine evner og at alle får beholde et godt selvbilde og god selvtillit personlig, sosialt og
faglig.  Alle  bør gis mulighet til å gjennomføre utdanningen og føle at de mestrer noe viktig.
Dette er trolig den mest effektive arena for forebygging av framtidige helseproblemer, for
eksempel i forebygging av arbeidsuførhet, mentale helseproblemer og rusmisbruk. Men det
krever målrettet satsing fra flere aktører, i første rekke fra kommunenes (ungdomsskolen) og
fra fylkeskommunens (videregående skole) side. Det krever også tilrettelegging fra
næringslivet når det gjelder tilpassede praksisplasser og arbeidsplasser etter skolen, og det
krever holdningsendringer bl.a. slik at ikke-faglært arbeidskraft blir verdsatt høyere enn i dag.
Potensialet i forhold til framtidig bedring av folkehelsa er trolig meget stort. Skolearenaen er
viktig, bl.a. fordi en kan nå alle ungdommene uavhengig av sosioøkonomisk status.

4.Redusere alkoholforbruket
Det er godt dokumentert at alkohol er en av de viktigste risikofaktorene for sykdom og tidlig
død, og at det totale alkoholkonsumet i befolkningen er en god indikator for alkoholskader
(11-13). Kommunene har noen virkemidler, bl.a. skjenkebevillinger og fastsetting av
skjenketider. De overordnede strukturelle virkemidlene disponeres imidlertid av sentrale
myndigheter, bl.a. fastsetting av lover og forskrifter, pris- og avgiftspolitikk og
holdningskampanjer. Betydningen som politikere og andre offentlige personer har som
rollemodeller er trolig sterkt undervurdert.

5. Foreb ende helse hos eldre
I dagens debatt rundt helseforebygging og helsefremming er aldersgruppen 67+ mer eller
mindre fraværende. Dette i en tid hvor sykehjemsplasser og ventelister i kommunene er et
stort tema. Det er en kjensgjerning at et økende antall eldre gir omsorgstjenesten store
utfordringer både ift ressurser og kvalitet i tjenesten.
Vi mener vi har mye å hente med å jobbe forebyggende i denne aldersgruppen. Man kan få
mange fine og gode år etter man har gått inn i pensjonisttilværelsen og vi har mange
eksempler på eldre mennesker med god fysisk og mental helse.
I Nord Trøndelag er det gjort noen erfaringer i forbindelse med fall hos eldre, viser til rapport
fra 2009,-" Kan fall og fallskader hos eldre forebygge? Et prosjekt i regi av Nord-Trøndelag
Fylkeskommune og Midtre Namdal region.
ht ://www.norsafet .no/sites/n/norsafet .no/files/848475422. df



Eldre og psykisk helse er fortsatt et meget aktuelt tema. Etter at opptrappingsplanen for
psykisk helse ble evaluert er det fra sentrale fagmiljøer i alderspsykiatrien reist til dels kraftig
og meget berettiget kritikk mot opptrappingsplanen - på grunn av dens fullstendig utelatelse
av eldre med psykiske lidelser (personer over 65 år).
Det er heller ikke fra brukerorganisasjonen Mental Helse Norge eller Folkehelseinstituttet viet
gruppen eldre med psykiske lidelser særlig oppmerksomhet. Dette faktum blir nærmest
ubegripelig, tatt i betraktning at gruppen eldre er i kraftig fremvekst, og er den gruppa som
oftest bruker helsetjenesten - og som er spesielt utsatt for angst og depresjon
Rundt 70 000 personer i Norge har diagnosen demens. Dobbelt så mange eldre har en eller
annen form for depresjon. Konsentrasjonsvansker og manglende initiativ er vanlige
symptomer på depresjon. Dette kan føre til en adferd som likner på tidlig fase av demens.
Derfor er det ofte vanskelig og tidkrevende å fange opp psykiske lidelser hos personer med
demens. Igjen blir behovet for økt kunnskap innen aldring og psykisk helse viktig for å kunne
identifisere de ofte utypiske symptomene.(14)

Realistiske mål  
Fylkesmannen mener at det er viktig å sette seg realistiske, helst målbare mål innenfor ei
rimelig tidsramme. Det er bl.a. viktig å innse at all sykdom og lidelse ikke kan forebygges
eller helbredes.
En må heller vurdere hva som kan være oppnåelig med de tilgjengelige virkemidlene en har,
dvs, hva som er "godt nok" f.eks. innen en fem års periode. Denne diskusjonen bør tas i alle
kommunene.

ed hilsen

Inge R
Fylkesmann i Nord- røndelag

Vedlegg: Referanseliste
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