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Forslag til ny folkehelselov 

 

Nasjonalt råd for ernæring har følgende kommentarer vedr. forslaget til ny folkehelselov. 

 

Som det framgår av §1 er formålet med loven å bidra til en samfunnsutvikling som 

fremmer folkehelsen og bidrar til å motvirke sosiale helseforskjeller. For at kommuner 

og fylkeskommuner skal kunne oppfylle de kravene som settes, er det viktig at dette 

støttes opp av sentrale/nasjonale tiltak. Dette gjelder både strukturelle virkemiddel og 

pedagogiske virkemiddel. 

Forskning har vist at prisvirkemidler er effektive for å påvirke helseatferd, og vi mener 

disse i større grad må brukes for å fremme et sunt kosthold. Sunn mat (særlig frukt, 

grønnsaker og nøkkelhullsmerket mat) må gjøres billigere og usunn mat (energirik, 

næringsfattig mat) dyrere. Vi anbefaler også at det snarest mulig innføres gratis frukt og 

grønt for alle elever i hele grunnskolen, og å innføre samme ordning i barnehagene, noe 

som vil bidra til å utjevne sosiale forskjeller. 

 

De lokale forutsetningene for å utarbeide og iverksette informasjonstiltak varierer mye i 

Norge. Det er en stor utfordring å nå ut med tilrettelagt informasjon til alle grupper i 

samfunnet, inkludert minoritetsspråklige og grupper som er lite helsebevisste. Vedr. 

ernæring ble Nøkkelhullsmerking innført i 2009 og Nasjonalt råd for ernæring kommer i 

disse dager med nye kostråd. Det er viktig at disse blir kommunisert med tilpasset 

informasjon til de ulike målgruppene, og det må legges økonomisk og ressursmessig til 

rette for dette. 
 

Intensjonen om at kommunene til en hver tid skal ha oversikt over helsetilstanden i 

befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne (§5) er 

god. Det bør vurderes hvilke indikatorer som kan si noe om ernæringssituasjonen. Dette 

kan være informasjon om abonnementsdekning av skolefrukt- og skolemelkordning, og  
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mattilbud i kantiner og institusjoner. Måling av vekt og høyde blant skolebarn kan gi 

indikasjon på ernæringsstatus for forebygging av overvekt og undervekt blant barn og 

unge. Måling av vekt og kartlegging av kostholdet blant eldre i kommunale institusjoner 

og hjemmebasert omsorg kan gi nyttige data som grunnlag for forebygging av 

underernæring. Det er imidlertid urealistisk å samle inn dekkende data på hele 

befolkningens kosthold på kommunalt nivå. I mangel på lokale data bør en ikke 

undervurdere nytten av regionale og nasjonale data. I den forbindelse vil vi understreke 

at det er en betydelig svakhet ved helseovervåkning i Norge at man ikke regelmessig og 

systematisk samler inn data på kosthold og ernæringsrelaterte helseindikatorer som 

høyde, vekt, blodtrykk og kolesterol. Vi har for eksempel per i dag dårlig oversikt vedr. 

vektutviklingen i den voksne del av befolkningen. Det må både settes av nok resurser til 

innsamling av slike data samt å sikre gode fagmiljø som kan analysere og fortolke disse 

dataene og bidra til at dataene ikke blir feiltolket.  

 

Generelt mener Nasjonalt råd for ernæring at fokus på ernæring og 

ernæringskompetanse må øke i fremtidens kommunehelsetjeneste når en større andel 

av innsatsen i helsetjenesten skal være forebyggende tjenester. Lokal kunnskap om og 

mulighet for å iverksette tiltak innen kosthold er svakere enn for f. eks. fysisk aktivitet. 

Dette vanskeliggjør iverksettelse av aktiviteter for å bedre kosthold i det lokale 

folkehelsearbeidet. Veiledere og standarder for godt folkehelsearbeid må inkludere tiltak 

for å bedre kostholdet. I tillegg bør det søkes å ansette folk med ernæringsutdanning 

og/eller gi kurs om kosthold og ernæring til de som jobber med lokalt folkehelsearbeid.  

Det pekes på samhandling med og utnytting av frivillighetsapparatet. De fleste steder 

finnes dette ikke innenfor kosthold – derfor må kommunene satse enda mer på å ivareta 

denne funksjonen. 

 

Vi ønsker lykke til med arbeidet. 

 

På vegne av Nasjonalt råd for ernæring 

 

 

Haakon E. Meyer 

Professor, dr.med. 

Leder, Nasjonalt råd for ernæring 


