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Sammendrag 
Det er mange gode forslag som kan styrke helsefremmende og forebyggende tiltakene i 
befolkningen. Det er fortsatt en del forhold som bør styrkes i forslaget: 

• Betydningen av miljørettet helsevern og behovet for å styrke faglighet og habilitet er 
fortsatt undervurdert.  

o Det er nødvendig å etablere regional faglig støtte for det kommunale arbeidet 
med miljørettet helsevern gjennom utbygging av miljømedisin i tilknytning til 
de arbeidsmedisinske avdelingene ved helseforetakene. 

o Habilitet og uavhengighet må styrkes. Det er ikke annet å vente enn at KS og 
kommunene selv mener at habilitet ikke er et problem 

• Arbeidshelse, bedriftshelsetjenesten og Arbeidstilsynets rolle i helsefremmende og 
forebyggende tiltak må få en bredere plass. Dette er nesten ikke nevnt på tross av den 
økte satsningen på disse tiltakene som nå settes i verk. Arbeidstilsynet er statens 
fremste og største helsefremmende og forebyggende virksomhet, men er ikke en gang 
kommet med på adresselisten for høringsinstanser  

 
 
Muligheter i forslaget til ny folkehelselov 
Parallelt kommer Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/horing2.html?id=621
189.  Disse to lovene erstatter Lov om helsetjeneste i kommunene (kommunehelseloven). Det 
er et strategisk godt grep å få en egen folkehelselov som tar for seg forhold av betydning for 
helse (miljø- og grupperettet helsefremmende og forebyggende arbeid) klart skilt fra denne 
som omfatter sykdom, omsorg og pleie. Dette er svært viktig nå etter lang erfaring for at 
særlig den miljørettede delen av dette området i økende grad har tapt i forhold til kurative 
tjenester, omsorg og pleie. Den miljørettede delen har også tapt innen den forebyggende delen 
i forhold til individ og grupperettet arbeid. 
 
Ikke glem betydningen for folkehelsa av kompetent miljørettet helsevern! 
Verdens første folkehelselov ble innført i Storbritannia 1848 etterfulgt bl.a. av Sundhetsloven 
i Norge 1860 og tilsvarende lovgivning i en rekke land vi kan sammenligne oss med. 
Grunnleggende hygieniske forutsetninger for helse som ble utviklet i perioden 1750-1880 ble 
på den måten implementert nasjonalt. Disse forutsetningene gjelder fortsatt og kan 
oppsummeres slik: 

1. Tørr byggegrunn og tørre boliger 
2. Godt renhold og riktig ventilasjon  
3. Størst mulig tilgang på sollys og fullt dagslys (bakteriedrepende)  
4. Minst mulig anledning til opphopning av avfallsstoffer, støv og annen forurensning 

ved hensiktsmessig materialvalg og utforming av interiør og inventar  
5. Hurtig og sikker fjernelse av alle avfallsstoffer gjennom fagmessig utført og 

vedlikeholdte avløpsanlegg, rasjonelt renhold og renovasjon 
6. Rikelig tilgang på godt, rent vann 

 



 
Figur 1. Dødelighet for tuberkulose (McKeown 1979, også gjengitt i en rapport til det Britiske Parlamentet: The 
Health of the Nation, Department of Health 1992). 
Etter som de enkelte land implementerte myndighetskrav og tilsyn som tok vare på hygienen, 
fulgte en betydelig forbedring av folkehelsen (Figur 1 og 2). Infeksjonssykdommer var 
viktigste årsak til sykelighet og dødelighet. Dødeligheten sank, folkehelsen ble bedre, 
velstanden økte og bidro sterkt til den tekniske og materielle utviklingen som har ledet frem 
til våre dagers velferdssamfunn. I løpet av 100 år økte gjennomsnittlig levealder med 30 år og 
mer, fra ca 45 til 75 års alder (Figur 3). Det meste skjedde før vi fikk moderne antibiotika og 
sykehusbehandling. År 1900 døde 194/100 000 US-innbyggere av tuberkulose. Det var 
redusert til 46/100 000 i 1940. Utviklingen i Norge og de øvrige nordiske land gikk parallelt 
med den i Storbritannia.  
 

 
Figur 2.  Dødelighet per 100 000 per år for alle typer infeksjonssykdom i USA (US-CDC 1999). 
 



 
Figur 3.  Produsert fra statistikk lastet november 2007 fra United States Department of Health & 
Human Services; http://www.hhs-stat.net/index.htm.   
 
 
Mange tror at forbedringen i helse skyldes avansert medisinsk behandling (Bunker et al 1994, 
Turnock BJ 2004). På slutten av 1980 tallet var det bare litt over fem år av de 30 årene som 
kunne tilskrives moderne medisin. Medisinsk behandling sto for 3,7 år mens vaksinasjon og 
helsekontroll sto for 1,5 år. Ca 25 år skyldes forbyggende tiltak i form av sosialpolitikk, 
hygiene, samfunnsmessige tiltak, økt levestandard og valg av livsstil. Det er sannsynlig at 
ytterligere ca 3 års økt levealder nå kan tilskrives de siste 20 års utvikling i medisinsk 
behandling (Bunker 2001). Bygd miljø, bolighygiene, arbeidsmiljø og annet fysisk, kjemisk 
og biologisk miljø for befolkningen er likevel fortsatt blant de viktigste og grunnleggende 
forutsetningene for helse (Turnock BJ 2004). Glemmer vi noen av de basale seks punktene 
nevnt over, skaper det mye mer uhelse enn det som er mulig å kompensere med avansert 
medisinsk behandling. 
 
 
Konsekvenser av manglende miljørettet helsevern, miljøhygiene, arbeids- og 
miljømedisin 
Konsekvensene kan være økt sykelighet ikke bare av infeksjonssykdommer på grunn av 
sviktende hygiene på drikkevann, avløp og næringsmiddelhygiene. Manglende innsats for god 
bolighygiene og miljøforhold fra helsemyndighetene i kommunene, i barnehager, skoler og på 
arbeidsplasser medvirker til økt sykelighet, redusert helse og nedsatt funksjon i befolkningen. 
Slik uhelse fordeler seg svært ulikt i befolkningen og bidrar til økte sosiale forskjeller i 
sykelighet og dødelighet (Wilkinson et al 2004, 2007 a og b). Dårlige boligforhold av 
byggfeil, dårlig vedlikehold og sviktende bolighygiene kan være medvirkende til de 
ulikhetene i helse som observeres blant annet mellom bydeler i Oslo (Næss et al 2007), men 
uten at dette enda er undersøkt i Norge. Dårlig kunnskap og innsikt om virkninger av moderne 
forurensninger fra trafikk, industri og andre kilder fører til at beslutningstagere på ulike nivå i 
privat og offentlig virksomhet ikke får det beslutningsunderlaget de har behov for i 
kommuneplanlegging og sosial boligbygging.   
 

US forventet levealder og barnedødelighet 1900 - 2000
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Hygienefaget er nedlagt ved de medisinske fakultetene, samfunnsmedisinen har ikke klart å ta 
opp i seg den moderne miljømedisinen. Det undervises ikke i arbeids- og miljømedisin ved 
fakultetene i Tromsø og i Oslo. Innsatsen bør økes i Bergen og Trondheim. Kommunelegene 
som skal ha faglig ansvar for miljørettet helsevern i kommunene får alt for lite munnskap om 
disse fagområdene. Etter innføringen av kommunehelseloven har de dessuten gradvis mistet 
sin posisjon i kommunene og nærmest blitt presset ut av arbeidsfeltet. 
 
Helseforetakene neglisjerer i stor grad miljørettet helsefremmende og forebyggende arbeid. 
Det er kun opprettet miljømedisinsk andrelinjetjeneste i Tromsø. RHFene har dessuten vist 
større interesse for å skjære ned på arbeidsmedisin enn å satse på kunnskap om miljørettet 
helsevern.  De siste års gode satsning på arbeidsmedisin kommer fra midler utenom RHF-
HOD-systemet. 
 
 
Kommunenes og miljørettet helseverns behov for miljømedisinske tjenester fra RHFene 
For at miljørettet helsevern skal ha mulighet til å fungere må opplæring og faglig støtte til de 
ansvarlige kommunelegene styrkes betydelig. Sløvåg/Gulen-ulykken har vist at Nasjonalt 
Folkehelseinstitutt ikke har kapasitet til å fungere som andrelinjetjeneste for miljørettet 
helsevern i kommunene. Nasjonalt folkehelseinstitutt trenger ressurser for å bli enda bedre på 
tredjelinjenivå, men på andrelinjenivå trenges en annen operativ kompetanse i miljømedisin. 
Det er derfor behov for umiddelbar utbygging av miljømedisin ved helseforetakene. Det kan 
best gjøres ved å bygge ut miljømedisin ved de arbeids- og miljømedisinske avdelingene. Det 
omfatter både miljømedisinsk og teknisk hygienisk kompetanse på akademisk nivå.  Det antas 
et behov for tre til fire stillinger for å etablere ett miljømedisinsk team ved avdelingene. De 
største regionene må antagelig ha flere team for å kunne etablere de faglige nettverkene, 
undervisning og tjenester til kommunene som det er behov for. Det er naturlig å se slik 
utbygging i sammenheng med opprettelse av allergisentre ved de regionale helseforetakene. 
Dette er også påpekt av HOD  i ” Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma- 
og allergisykdommer 2008-2012”. Der omtales miljømedisin, bl.a. under punkt 2.1.2 på side 
11, første kulepunkt under tiltak som skal vurderes:  

• ”Sette krav til de regionale helseforetak om miljømedisinske tilbud i helseforetakene 
der målet bl.a. er å gi faglig støtte til kommunenes miljørettete helsevern og 
primærhelsetjenesten i deres kartlegging, utredning og risikovurdering av 
befolkningens inneklimaproblemer” 

• 2.2.1, s 16: ” Styrke og utnytte bedre arbeids- og miljømedisinske avdelinger ved 
årsaksutredning hos personer med nyoppstått eller forverret astma i tilknytning til 
yrkeseksponeringer og dårlige inneklimaforhold”.  

• 2.2.2, s 18: ” Videreutvikling av tverrfaglige poliklinikker i regionene som kan hjelpe 
pasienten til et helhetlig tilbud (øre/nese/hals/mage/tarm/hud/allergi/ 
ernæring/lunge/arbeids- og miljømedisin). 

• Side 22: De arbeids- og miljømedisinske avdelinger ved universitetssykehusene og 
enkelte andre helseforetak har kompetanse på yrkeshygieniske, toksikologiske og 
allergologiske problemstillinger spesielt innen arbeidsmiljøsektoren. Denne kan 
utbygges til også å omfatte ikke-industrielt innemiljø, inklusive bolig og institusjoner. 
Avdelingene har kompetanse når det gjelder inneklimaspørsmål og 
eksponeringsforhold for allergener og irritanter av viktighet for allergikere og 
astmatikere, både i hjem og på arbeidsplassene”. 

 
Jeg støtter også formuleringen fra punkt 5.5.5 om Kompetanse og ressurser: ”Forebygging 
krever kunnskap og ressurser, delvis spesialisert kunnskap innen ernæring, fysisk aktivitet, 



samfunnsmedisin, miljørettet helsevern mv. Mange kommuner er for små til at de kan få 
rekruttert denne kompetansen, eller til at de kan utnytte denne kompetansen fullt ut i forhold 
til et lavt innbyggertall. Dette betyr at den forebyggingsinnsatsen som i dag skjer i mange 
kommuner er lite kunnskapsbasert, noe som fører til at tiltakene ikke er så effektive eller 
målrettede som de ellers kunne være.  
 
Styrket regional og lokal kompetanse og samarbeid om ressursutnyttelse i folkehelsearbeid 
er en forutsetning for å kunne lykkes med det kommunale og lokale folkehelsearbeidet”. 
 
 
Utfordringer og mangler i forslaget 
• Om miljørettet helsevern heter det i høringsbrevet: ”Regelverket for miljørettet helsevern i 

kommunehelsetjenesteloven kapittel 4a videreføres i ny folkehelselov, jf. lovforslaget 
kapittel 3. Dette innebærer at kommunene fortsatt skal ha ansvar for å føre tilsyn med 
miljørettet helsevern, herunder med barnehager og skoler, men at kommunens tilsyn må 
dokumenteres særskilt. En evaluering foretatt av Helsedirektoratet i 2009 viser at 88 
prosent av kommunene mener at regelverket er hensiktsmessig for å ivareta kommunenes 
ansvar for miljørettet helsevern. Departementet ønsker derfor ikke å foreta større 
endringer i dette regelverket nå. Det vises til høringsnotatet kapittel 14”. Det ser altså ut 
som at bukken fortsatt skal passe havresekken og det nevnes ikke noe om faglig støtte 
fra miljømedisinsk andrelinjetjeneste i helseforetakene. Se også høringsbrevets kapittel 
14. 

 
Her er jeg sterkt uenig. Miljørettet helsevern i kommunene må styrkes med økt faglighet 
og kapasitet lokalt, men dette er ikke nok når det foreligger en slik grunnleggende 
inhabilitet som vi ser i kommunene. Fylkeslege/Fylkesmann bør få et mer operativt 
tilsynsansvar rettet mot kommunenes håndtering spesielt av tilsynet med inneklima for 
barn i skoler og barnehager og at de sørger for å ha den kapasitet og faglighet i miljørettet 
helsevern som er nødvendig for å kunne utøve dette ansvaret. Dette kan sammenlignes 
med Arbeidstilsynets tilsyn med virksomheter som selv er ansvarlig for å skaffe seg den 
kompetanse og faglighet i Bedriftshelsetjenesten (BHT) som er nødvendig for å blir 
tilstrekkelig rådgitt til å kunne ivareta de forpliktelser som loven pålegger dem. Dette 
skaper ikke habilitetsproblemer ved eventuelle ankesaker.  

• Det er ønskelig at Helsedirektoratet bygger ut en fagavdeling for miljørettede forhold av 
betydning for helse bl.a. for å håndtere flere ankesaker og bidra til at det utvikles bedre 
opplæring og kompetanse både på kommunalt og regionalt nivå.  Det kan også styrke 
Helsedirektoratets evne og kapasitet til å følge opp andre sentrale myndigheters 
beslutninger av betydning for helse. Helsemyndighetene bør overvåke øvrige sentrale 
myndigheters brudd på regjeringens utredningsinstruks med hensyn til konsekvenser av 
vedtak og regelverksendringer for helse, jfr. eksemplene nye byggeforskrifter og tiltak for 
å spare energi i bygningsmassen (energi-, bygnings- og miljømyndigheter). WHO har 
påpekt nødvendigheten av tverrsektorielt samarbeid for å ivareta både helse, miljø og 
bærekraft (WHO 2000). Også de fleste andre sektorer er aktuelle, slik som transport, 
undervisning, landbruk osv. En slik fagavdeling kan få et eksplisitt ”påseansvar” for å 
følge opp dette med faglig støtte fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt. 

• Høringslisten: I den lange listen er ikke Arbeidstilsynet med. Så vidt jeg vet er 
Arbeidstilsynet fortsatt landets største statlige virksomhet for miljørettet helsefremmende 
virksomhet. 

• Det er mye bra i forslaget, men bekymringsfullt at i dokumentet er 



o ”miljømedisin” kun nevnt to ganger på 199 sider – og da kun som det av 
Folkehelseinstituttets virksomhet. 

o ”arbeidsmedisin” er ikke nevnt, til tross for at det er en omfattende 
helsefremmende og forbyggende tjeneste som nå er styrket med ekstrabevilgninger 
fra arbeidsdepartementet gjennom HOD. 

o Arbeidstilsynet er nevnt kun to ganger i hele dokumentet og da kun i sammenheng 
med perifere problemstillinger (samme forglemmelse som i Stortingsmelding 37 
(1992-93)) 

o ”bedriftshelsetjeneste” (BHT) er ikke nevnt på 199 sider til tross for at regjeringen 
at truffet vedtak om ytterligere styrking og at viktige kommunale virksomheter nå 
er underlagt krav om BHT bl.a. undervisning, sykdom og pleie. 

• Det er innført ordning med akkrediterte inspeksjonsorgan som supplement til 
kommunenes tilsyn med konkrete virksomheter gjennom arbeidet med å forebygge 
skadelig eksponering for legionella. Dette omtales som om det er aktuelt å bruke dette på 
flere områder. Det kan være velegnet for kompliserte tekniske systemer med stort 
potensial for skadelige konsekvenser ved uhell slik som i luft- og skipsfart, kontroll med 
heiser, kraner, gravemaskiner og lignende. Det er lite trolig at dette vil være noen løsning 
for problemstillinger innen miljørettet helsevern. Tvert i mot kan det bli urimelig dyrt og 
dessuten i verst fall svekke grunnlaget for kommunalt miljørettet forebyggende arbeid. Jeg 
tviler dessuten på at det har hatt noen effekt med hensyn til å forebygge skadelig 
eksponering for Legionella. Sats heller på å gjøre miljørettet helsevern bedre! 

 
 
Konkrete enkeltspørsmål 

• Det er ønskelig med en ny lov som kan gjelde for alle forvaltningsnivå, både 
kommunalt, regionalt og i sentralforvaltningen. Jfr som nent over den store svikten i 
oppfølgingen av regjeringens egen utredningsinstruks med konsekvensvurdering av 
vedtak også for helse. 

• Dagens lovgrunnlag i Kommunehelseloven har ikke vært godt nok til å bli videreført. 
Forslaget til folkehelselov gir store muligheter for å bedre dette, men trenger 
forbedring særlig med hensyn til miljørettet helsevern. 

• Det er et godt grep å vektlegge kommunene fremfor kommunehelsetjenesten fordi det 
er rådmannen og politikerne som har og må ta ansvaret for helsen i kommunen og 
spesielt for miljøforhold av betydning for helse. 

• I tråd med dette bør miljørettet helsevern omdøpes til miljørettet folkehelsearbeid. 
• Vi trenger mer nyanserte og graderte sanksjonsmuligheter innen miljørettet helsevern. 
• Det er helt nødvendig å få ryddet opp i inhabiliteten i kommunene med hensyn til 

miljørettet helsevern. Best er det å styrke Fylkesmann/Fylkeslege på dette området. De 
habilitetsproblemer det eventuelt kan medføre er små og bagatellmessige i forhold til 
dagens situasjon i kommunene. 

• Statens helsetilsyn bør fortsette sitt tilsyn, men på området miljørettet helsevern er det 
behov for helt andre og nye grep, se over. 

• Det er et godt grep å trekke grenser i lovgivningen mellom forebygging/helse og 
sykdom/ pleie/omsorg slik det er gjort i de foreliggende forslagene. 

• Det er rimelig å vente mer av fastlegene når det gjelder helsefremmende og 
forebyggende arbeid, særlig på individuelt nivå, men også for å hjelpe pasientene 
videre til andre og mer kompetente fagmiljø med problemstillinger også innen 
miljørettede forhold. 

• Dersom kommunene skal få bedre oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 
kreves styrket samfunns- og miljømedisinsk funksjon i kommunene med forankring 



hos rådmannen, god kommunikasjon med alle sektorer i kommunene og bedre 
informasjon og beslutningsunderlag for de folkevalgte. 

• Dette kan gjøre kommunene mer proaktive i folkehelsearbeidet. 
• For å sikre helsefaglig kompetanse er det nødvendig å opprettholde og styrke den 

lovpålagte kommunelegefunksjonen i kommunene. Fagligheten må styrkes gjennom 
bedre grunnutdanning ved de medisinske fakultetene, bedre etter- og videreutdanning 
lokalt og sentralt og ikke minst med utbygging av miljømedisin som andrelinjetjeneste 
regionalt i RHF-ene samt styrking av miljømedisin ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt 
på tredjelinjenivå. 

• For miljørettet helsevern vil jeg tro at ”kritisk masse” for å etablere en slagkraftig 
enhet kan ligge på ca 50 000 innbyggere. 
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