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        18. januar 2011 
 
Norsk psykiatrisk forening (Npf) støtter grunnideen i forslaget til ny folkelhelselov om at 
kommunene får et helhetlig ansvar for folkehelsearbeidet og at fylkeskommunale og statlige 
myndigheter skal understøtte dette på ulike måter.  
 
Npf har følgende 3 kommentarer til lovforslaget 
 
1) De regionale hesleforetakene (RHF) bør få et tydeligere ansvar på lik linje med 
Fylkeskommunale og Statlige Helsemyndigheter. RHFene har kunnskap som på mange 
områder vil supplere Folkehelseinstituttet. Mange kommuner vil også være for små til å drive 
folkelhelsearbeid på alle områder, og godt folkehelsearbeid kan være faglig utfordrende.  
RHFenes rolle må ikke begrense seg til veiledning, men bidra med kunnskap, både fra 
forskning og klinikk. Det bør i lovutkastet tydeliggjøres hvordan RHFene skal bidra med sin 
kunnskap. Et godt eksempel på faglig bidrag er tidlig intervensjon av psykose-kampanjen i 
Stavanger, hvor den psykiatriske spesialisthelsetjenesten har bidratt i utarbeidelsen av ordlyd 
og strategi. 
  
2) Folkets eller ”brukerens” rolle er ikke definert i loven. Npf mener at det bør lovfestes at alle 
folkehelsetiltak skal ha en åpen folkehøring før de vedtas, og at brukerorganisasjonene dras inn 
i det kommunale planarbeidet. Ett eksempel for å belyse dette: Det foreslås nedleggelse av 
fritidsklubber for ungdom. Mental helse for ungdom må ta del i utformingen av tilbud, og det 
må en åpen høring til før nye planer vedtas. 
 
3) Det er i lovutkastet ingen definisjon av hva god folkehelse er. Npf mener dette er sentralt for 
at folkehelsearbeidet skal være målrettet og at det prioriteres riktig. En kan tenke seg at det vil 
være ulik folkehelse for ulike aldersgrupper, f eks grad av utdannelse og arbeidsløshet blant 
ungdom, grad av uførhet hos 30-40 åringer. 
 
I tillegg til kommentarene til lovforslaget ønsker Npf å bemerke følgende til 
høringsnotatet 
 
a) Fremmedspråkliges, flerkulturelles og innvandreres spesielle behov i folkehelseperspektivet 
er ikke nevnt. Dette bør belyses og problematiseres.  
 
b) Kunnskap om folkehelsen skal i hovedsak komme fra Folkehelseinstituttet, som skal samle 
inn data og gi dette tilbake til kommunene. Npf mener at RHFene bør delta mer i dette ved sin 
kompetanse og forskning, og oppgavefordelingen bør tydeliggjøres mer i innhenting av 
kunnskap mellom Folkehelseinstituttet, RHFene og Universitetene. 
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c)  På side 25 står det øverst at psykiske lidelser er våre største folkehelseutfordringer. Npf 
mener at psykisk- og mental helse har for liten generell plass i høringsuttalelsen, og at 
gjennom eksempler og språk kan en få det inntrykk at folkehelse fortsatt er ensbetydende med 
fysisk helse. For det videre arbeid og formidling av loven mener Npf at det er viktig at psykisk 
helse får en generell plass, og at eksempler som gis også handler om psykisk helse-feltet. Noen 
eksempler for å illustrere dette:  
- I 4.2.1, økning i kroniske sykdommer, er ikke noen psykiske lidelser nevnt. Her kan nevnes 
depresjon og alkoholmisbruk.  
- 5.3.4. Handlingsplaner for folkehelseområdet: Her bør mental helse nevnes som et område 
det bør lages en plan for sammen med alle de andre som er nevnt.  
- Side 61 med eksempler i bokser: En av disse bør handle om psykisk helse.  
-I kapittel 13.3 om folkehelsetiltak bør psykisk helse opp blant de som blir nevnt først, og ikke 
som det står nest sist. Det som står om psykisk helse er alt for lite og må beskrives på samme 
måte som tobakk og rus.   
 
d) Miljørettet folkehelsearbeid må også inneholde mental helse/psykisk helse. Like mye som 
støy skal begrenses, må kommunen sørge for gode mentale forhold i barnehager, skoler og 
arbeidsplasser. Holdninger til mobbing og diskriminering kan sees på som miljørettete 
områder.  
 
e) Mental helse-kunnskap må også finnes blant fagfolk som arbeider med folkehelsen i 
kommunen, og bør defineres og utvikles som et eget spesialområde innenfor de ulike 
helsearbeiderne som skal arbeide med folkehelsen.  
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