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Dette er en bekreftelse på at vi har mottatt ditt høringssvar på temaet 
Generelle høringssvar.  
  
Høringsuttalelse – forslag til ny  
folkehelselov 
Det vises til brev av 18. oktober 2010 med invitasjon til å komme med 
høringsuttalelse til forslag om ny  
folkehelselov – frist 18. januar d.å. 
Synspunkter fra Jorid Grimeland 
En ny folkehelselov anses å være svært viktig for å styrke 
folkehelsearbeidet både kommunalt, fylkeskommunalt  
og statelig. Folkehelsearbeid skal innebære å fjerne eller redusere 
faktorer som kan føre til sykdom eller plager,  
men også å styrke aktiviteter som er positive og som gjør at vi får det 
bedre. Det er viktig at den nye loven sidestiller  
begge disse delene av folkehelse, og understreker også det helsefremmende 
arbeidet. Forslaget til ny  
folkehelselov har et meget godt utgangspunkt 
-Kapittel 6 – Samarbeid mellom kommuner, internkontroll, tilsyn m.v § 28  
-Undervisning, praktisk opplæring, utdanning og forskning 
-Kapittel 6 – Samarbeid mellom kommuner, internkontroll, tilsyn m.v   
§ 28 Samfunnsmedisinsk kompetanse  
Det er et klart behov for samfunnsmedisinsk kompetanse på kommunalt nivå. 
Men det er også behov for  
kompetanse i folkehelsearbeid og folkehelsevitenskap i tillegg, fordi 
definisjonen av samfunnsmedisinsk arbeid er  
for snever i forhold til definisjonen av folkehelsearbeid. Skogland-
utvalget (1980) (1) definerte samfunnsmedisinsk  
legearbeid som grupperettet legearbeid for å kartlegge sykdom og helse i 
en befolkning og de samfunnsfaktorer  
som påvirker helsetilstanden. Videre å tilrå, iverksette og administrere 
helsetiltak og helsetjenester og å tilrå  
fordeling av helseressurser. I en rapport fra daværende Sosial- og 
helsedirektoratet i 2004 (2) heter det at:  
Samfunnsmedisin er grupperettet og langsiktig legearbeid for å kartlegge 
sykdom og helse i en befolkning og de  
faktorer som påvirker helsetilstanden, med hovedmål forebyggende 
helsearbeid. Videre å kartlegge samfunnets  
ulike tiltak for å forebygge og behandle helseproblemer, og å tilrå, 
iverksette og administrere slike tiltak, med  
hovedmål helseledelse. I § 3 b Definisjoner i forslag til ny 
folkehelselov defineres folkehelsearbeid slik: 
samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte 
fremmer befolkningens helse og trivsel,  
forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade og lidelse, og som beskytter 
mot helsetrusler, samt arbeid for en  
jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker 
helsen. 
  
Se man disse to definisjonene i sammenheng ser man at den 
samfunnsmedisinske definisjonen har et klart  



patogenetisk perspektiv mens definisjonen i forslag til ny folkehelselov 
også har et klart salutogenetisk perspektiv.  
Derfor bør loven også fokusere på folkehelsevitenskaplig kompetanse i § 
28 slik: 
  
  
Samfunnsmedisinsk ”og folkehelsevitenskaplig” kompetanse   
og i første setning slik: Kommunen skal ha nødvendig samfunnsmedisinsk 
”og folkehelsevitenskaplig”  
kompetanse for å ivareta oppgaver etter loven her. 
Etter strekpunkt tre i samme § 28 bør det derfor tilføyes: 
”- påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens 
helse og trivsel” 
  
Det finnes etter hvert mange med en slik kompetanse i folkehelsevitenskap 
og folkehelsearbeid på bachelor og  
masternivå fra høgskoler og universiteter i Norge og Norden. 
  
Undervisning, praktisk opplæring, utdanning og forskning  
Et kapittel om Undervisning, praktisk opplæring og utdanning er 
fullstendig fraværende i forslaget til ny  
folkehelselov. Dette anser vi som svært uheldig. For å unngå forvirring 
om kommunenes plikter når det gjelder  
undervisning, praktisk opplæring og utdanning forslås det derfor å 
benytte lignende ordlyd som man finner i  
forslaget til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester også i den 
nye folkehelseloven:   
§ ?-1 Undervisning og praktisk opplæring 
Enhver kommune plikter å medvirke til undervisning og praktisk opplæring 
i folkehelsearbeid, herunder også  
videre- og etterutdanning. Departementet kan gi 
nærmere forskrifter om kommunens medvirkning til undervisning og praktisk 
opplæring. 
§ ?-2. Videre- og etterutdanning 
Kommunen skal sørge for at dens ansatte som utfører tjeneste eller arbeid 
etter denne 
loven får påkrevet videre- og etterutdanning. 
Kommunen skal medvirke til at ansatte som utfører tjeneste eller arbeid 
etter denne 
loven i privat virksomhet innen dens helse- og omsorgstjeneste får adgang 
til nødvendig 
videre- og etterutdanning. 
Personell som utfører tjeneste eller arbeid etter denne loven plikter å 
ta del i videre- og 
etterutdanning som blir foreskrevet og som er nødvendig for å holde dets 
kvalifikasjoner ved like. Departementet  
kan gi nærmere forskrifter om videre- og etterutdanning. 
  
Ansvar og betydning av forskning bør også understrekes. Dette kunne 
plasseres i I § ?-2 som ledd 3, f.eks ved:  
”Kommunen skal legge til rette for forskning innen folkehelsearbeid.” Se  
i referanser med stortingsmeldinger  
og forskning. 
  
  
Med hilsen 
  
Jorid Grimeland 



Trommelberg, 
1820 Spydeberg 
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