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Styresak 2-2011  Høringsuttalelse – forslag til ny folkehelselov,  
    endelig vedtak 
 

 

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 

 

Styret gir sin tilslutning til de premisser og vurderinger som fremmet gjennom 

administrerende direktørs saksframlegg og fremmer disse som sin høringsuttalelse til Helse- 

og omsorgsdepartementet. 

 

Styret vedtar vedlagte høringsuttalelse om forslag til ny folkehelselov. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

Styret vedtar vedlagte høringsuttalelse om forslag til ny folkehelselov. 

 

 

Vedlegg: Styret i Helse Nord RHF’s høringsuttalelse – forslag til ny folkehelselov 

  



Møtedato: 17. januar 2011    

Arkivnr.: 2010/898/008    Saksbeh/tlf: Finn Henry Hansen, 75 51 29 30 Dato: 17.1.2011 

 
 
Styret i Helse Nord RHF’s høringsuttalelse – forslag til ny 
folkehelselov, vedlegg til endelig vedtak i styresak 2-2011 
 

 

Bakgrunn 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut forslag til ny folkehelselov på høring. Dette 

forslaget sendes ut samtidig med forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Begge disse forslagene vil sammen med ny nasjonal helse- og omsorgsplan være å forstå som 

Regjeringens viktigste grep for oppfølging av samhandlingsreformen (St.meld. nr.47 2008-

2009). Sett i sammenheng vil lovforslagene erstatte loven om kommunehelsetjenester, 

sosialtjenesteloven og lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet. Høringsfristen 

er 18. januar 2011 for begge lovforslagene. 

 

Lovens formål og grunnleggende prinsipper for lovutkastet 

Formålet med forslaget om ny folkehelselov er  
 å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og bidrar til å motvirke sosiale helseforskjeller.  

 

Loven klargjør oppgaver og ansvar for både kommuner, fylkeskommuner og statlige 

helsemyndigheter, og den er utformet med utgangspunkt i fire grunnleggende prinsipper: 
 utjevning av sosiale helseforskjeller, slik at de med dårligst helse skal løftes opp 

 prinsippet om ”helse i alt vi gjør”: At helsetilstanden i hovedsak blir påvirket av forhold utenfor 

helsetjenesten. 

 prinsippet om bærekraftig utvikling: At helsetjenesten i tiden framover ikke kan forbruke for mye av 

samfunnets ressurser (andel av BNP) eller arbeidskraft. 

 ”føre-var-prinsippet”: At tiltak må settes i verk, når det er risiko for betydelig eller uopprettelig skade, selv 

når vi ikke har sikker kunnskap om risiko. 

 

Hovedpunkter i lovforslaget 

De viktigste elementene i lovforslaget kan oppsummeres slik:  
 Ansvaret for folkehelsearbeidet legges til kommunen, til forskjell fra gjeldende lov, der ansvaret er lagt til 

en del av kommunen (kommunehelsetjenesten). Det innebærer at kommunen skal ta i bruk alle sine sektorer 

– og ikke bare kommunehelsetjenesten – for å fremme folkehelse. 

 Kommunen skal fastsette mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte kommunens egne 

helseutfordringer. Slike mål og strategier skal forankres i planprosessene etter plan- og bygningsloven.  

 Kommunen gis ansvar for å skaffe seg oversikt over helsetilstand i egen befolkning og forhold som påvirker 

denne. Dette innebærer et konkret fokus på spesifikke lokale helseutfordringene i den enkelte kommune.  

 



 Nåværende lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet videreføres i ny lov, men med en 

presisering om at det enkelte fylkets helseutfordringer skal legges til grunn for arbeidet. Det forutsettes at 

helsekartlegginger skal foreligge som skriftlige dokument og legges til grunn for fylkestingets vedtak om 

regional planstrategi. Fylkeskommunen skal videre bistå kommunene i arbeidet med å utarbeide kommunale 

helseoversikter.   

 Statlige helsemyndigheters oppgaver i folkehelsearbeidet lovfestes og formaliserer Helsedirektoratets og 

Fylkesmannens ansvar for å gi råd og veiledning til fylkeskommuner og kommuner. I tillegg skal 

Folkehelseinstituttet fremskaffe nødvendige nøkkeldata som grunnlag for kommunenes og fylkeskommunes 

helseoversikter.  

 Når det gjelder helseforetakenes oppgaver og ansvar på folkehelseområdet, henvises det til 

formålsparagrafen i lov om spesialisthelsetjenester (Ot.prp. nr. 66 (2000-2001)) om at tjenestene blant annet 

skal fremme folkehelsen og motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemming. I forarbeidene til loven, 

ble forebyggende og helsefremmende arbeid fremhevet som del av lovens virkeområde, selv om dette ikke 

er spesifikt tatt opp i lovens oppgavekapittel. 

 De dokumenterte helseutfordringene skal danne grunnlag for så vel lokale (kommunen) som regionale 

(fylkeskommunen) planstrategier. 

 Kommunene har ansvaret for å iverksette nødvendige tiltak for å møte de lokale utfordringene. 

 

Departementet ber ellers spesielt om høringsinstansenes syn på hvem som skal være regional 

tilsynsmyndighet.  

 

Helse Nord RHF’s vurderinger av forslaget til folkehelselov 

Vurdert i et historisk langtidsperspektiv, har det i løpet av de siste 100 år skjedd en formidabel 

forbedring av helsetilstand og levealder i den norske befolkning. Denne positive utviklingen 

har i hovedsak fortsatt også i de siste par tiår, særlig for den voksende og velutdannede 

middelklassen.  

 

Dessverre synes ikke alle lag av befolkningen å få like stor del i disse forbedringene, med den 

konsekvensen at helseforskjellene i befolkningen igjen er økende. Dette skyldes i stor grad 

økende innslag av livsstilsykdommer (røyking, rusmisbruk, kosthold, manglende fysisk 

aktivitet mm.). Det er mot denne bakgrunnen viktig at samfunnet igjen setter folkehelse tungt 

på den helsepolitiske dagsorden gjennom forslaget til folkehelselov.  

 

Helse Nord RHF vil derfor gi sin generelle tilslutning til den virkelighetsbeskrivelsen som 

ligger til grunn for forslaget og til de formål som søkes ivaretatt gjennom ny lovgivning. 

 

Helse Nord RHF vil også gi sin tilslutning til forslagene om ansvars- og oppgavefordeling 

mellom kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter. Siden folkehelse er noe 

som i hovedsak kan skapes og vedlikeholdes utenfor helsetjenesten, er det naturlig å gi 

kommunen som helhet, med alle sine sektorer, det overordnede og samordnende ansvaret for 

det lokale folkehelsearbeidet. Et slikt overordnet ansvar lokalisert til kommunens overordnede 

politiske organer og toppledelse (ordfører, rådmann) bør likevel ikke være til hinder for at 

helsetjenesten i kommunen – i kraft av sin samfunnsmedisinske kompetanse – gis en særskilt 

pådriverrolle også i folkehelsearbeidet. For å ivareta en slik rolle, er det derfor viktig å 

videreutvikle og styrke den samfunnsmedisinske kompetansen og funksjonen i kommunene. 



For at samfunnsmedisinere skal bli tilgjengelige for kommunene, er det, etter Helse Nord 

RHF’s vurdering, nødvendig at statlige helsemyndigheter tar initiativ til å styrke dette 

fagområdet, både i forhold til fagets innhold, utdanning og rekruttering.  

 

I tillegg til å styrke samfunnsmedisinen som del av det offentlige legearbeidet, er det 

nødvendig å styrke det daglige, systematiske pådriver-, oppfølgings- og koordineringsarbeidet 

på folkehelsefeltet. Det bør vurderes å innføre støtteordninger som stimulerer kommunene til 

å iverksette dette tiltaket. Slik Helse Nord RHF ser det, er det vanskelig å tenke seg 

folkehelsearbeidet vesentlig styrket, uten at det avsettes dedikerte ressurser og kompetanse i 

hver enkelt kommune for å ivareta dette feltet. På nasjonalt nivå bør ett departement tillegges 

koordineringsansvaret for folkehelsepolitikken. Det bør også innebære å samordne 

økonomiske støtteordninger og andre virkemidler i folkehelsearbeidet. 

 

I lovforslaget er det lagt stor vekt på å styrke faktagrunnlag og dokumentasjon av 

helsetilstanden – og forhold som påvirker helsetilstanden – som grunnlag for å utvikle 

strategier og iverksette tiltak i folkehelsearbeidet. Her er Folkehelseinstituttet gitt en 

overordnet nasjonal oppgave og med fylkeskommunene som aktive regionale medspillere.  

Helse Nord RHF vil understreke det nasjonale, statlige ansvaret for å styrke kunnskap og 

dokumentasjon om folkehelse og samtidig påpeke at eksisterende datakilder bare gir 

begrenset kunnskap om folkehelse i de ulike geografiske områder av landet. Nord-Trøndelag-

undersøkelsene og Tromsø-undersøkelsene er utvilsomt epidemiologiske ”gullgruver” som gir 

betydelig nasjonal innsikt om hvordan folkehelsa utvikler seg i ulike befolknings- og 

aldersgrupper. På 1980- og -90-tallet ga de periodiske 40-årsundersøkelsene viktige og 

supplerende data om utviklingstrekkene i hvert enkelt fylke. Disse undersøkelsene opphørte 

dessverre like etter århundreskiftet. Dersom Folkehelseinstituttet og fylkeskommunene skal 

bli i stand til å ivareta den dokumentasjonen av folkehelse/helsetilstand som loven foreslår, vil 

det, slik Helse Nord RHF vurderer det, være nødvendig å gjenoppta de periodiske 

undersøkelser av befolkningen i hvert enkelt fylke, det være seg i form av spesifikke 

aldersgrupper eller representative utvalg av befolkningen.   

 

Det er viktig å understreke den rolle arbeidslivet og frivillige organisasjoner bør ha i 

forbygging og helsefremmende arbeid ,. dette må sammen med det offentlige ansvaret og 

engasjementet være et viktig element i utvikling og styrking av  folkehelsearbeidet. . 

  

Det fins utvilsomt kunnskap om folkehelse og forebygging som gir grunnlag for handling og 

tiltak. Samtidig vil Helse Nord RHF påpeke at dette kunnskapsgrunnlaget på langt nær er godt 

nok, og at vi trenger bedre kunnskap, både om ulike tiltaks effekt og om hvilke kostnader og 

mulige/sannsynlige gevinster som kan knyttes til ulike tiltak. Det er videre viktig at 

tidsperspektivet for uttak/realisering av gevinster kan beregnes på en realistisk måte. På 

samme vis som vi stiller krav om kunnskapsbasert diagnostikk og behandling, må vil stille 

krav om at tiltak rettet mot forebygging/folkehelse er kunnskapsbaserte.  

 

Høringsinstansene ble bedt om å uttale seg om hvilken instans som skulle ha tilsyn med 

kommunenes og fylkeskommunenes folkehelsearbeid. Dette tilsynet kan bl.a. utøves ved 

vurdering om helsemessige forhold er tilstrekkelig ivaretatt i planstrategier og planer. 

Departementet har foreslått to alternativer for hvilken instans som skal være regional 

tilsynsmyndighet, Helsetilsynet i fylket eller Fylkesmannen. Helse Nord RHF vil foreslå at 

dette tilsynet legges til Fylkesmannen. Dette begrunnes med at Fylkesmannen i dag ivaretar 

tilsynet overfor kommunene etter kommuneloven og at tilsynet med folkehelsearbeidet 

berører flere sektorer enn helsetjenesten. Det kan i tillegg være en fordel med en felles 



tilsynsinstans for oppvaver som følger av kommunelov og ny lov og kommunale helse- og 

sosialtjenester.  

 

Helse Nord RHF konstaterer at spesialisthelsetjenesten ikke er gitt ansvar for nye oppgaver i 

forslaget til lov om folkehelse. Det er ikke uten videre en mangel, ettersom 

spesialisthelsetjenesten ikke har forebygging eller helsefremmende arbeid som noen primær 

oppgave. Helse Nord RHF vil likevel påpeke at spesialisthelsetjenesten, i kraft av å være 

mottaker av de problemer som skapes gjennom folks livsstil og atferd, akkumulerer betydelig 

kunnskap om forhold som påvirker helsetilstanden, og dermed også om primær- og 

sekundærforebyggende tiltak som kan modifisere og bremse – noen ganger snu – videre 

sykdomsutvikling. I denne egenskap kan spesialisthelsetjenesten også være en 

premissgivende aktør og medspiller innen folkehelsearbeidet. Avtalefestet samarbeid mellom 

helseforetak og fylkeskommunene som regional planmyndighet i folkehelsearbeidet, slik det 

er inngått i Nord-Norge, er en modell som vurderes hensiktsmessig for å utvikle et 

forpliktende samarbeid på prioriterte oppgaver.  

 

På Svalbard er ansvaret for den samlede helsetjenesten tillagt Helse Nord 

v/Universitetssykehuset Nord-Norge HF i Tromsø (UNN). Ansvar og oppgaver bør særskilt 

redegjøres for og presiseres i de nye helselover, herunder folkehelseloven. 

 

 

 

 


