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NTNUs høringssvar - Forslag til ny folkehelselov 
 
Innsending av NTNUs høringssvar er delegert fra rektor ved NTNU til dekanus ved Det medisinske 
fakultet. Høringssvaret er et resultat av en prosess der innspill fra fagmiljø ved ulike fakultet ved 
NTNU er innarbeidet i uttalelsen. 
 
NTNU støtter lovens forslag om at ansvaret for det kommunale folkehelsearbeidet skal flyttes fra 
kommunehelsetjenesten til kommunen som sådan, og at dette i sterkere grad skal inkluderes i 
kommunenes planarbeid. NTNU er også positiv til at kommunene pålegges å skaffe oversikt og 
kunnskap om helsetilstand og helseutfordringene lokalt, slik at de iverksatte tiltak kan bli mest 
mulig målrettet og effektive.  
 
NTNU mener imidlertid at det er i realiseringen av de ambisiøse målene som knytter seg til disse to 
hovedmomentene at lovens største utfordringer ligger.  
 
Lovens virkeområde er kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter. Dermed kan 
undervisnings- og forskningsmiljøene ved universiteter og høgskoler bli stilt på sidelinjen i 
realiseringen av dette krafttaket for det kommunale folkehelsearbeidet. NTNU ønsker å spille en 
sentral rolle, både i utdanning av nye kompetente medarbeidere i det kommunale folkehelsearbeidet, 
i etterutdanning av dagens kommunale arbeidsstyrke, og gjennom et bredt spekter av tverrfaglig 
orienterte forskningsmiljø.  
 
Dette manglende elementet av undervisning og forskning i lovteksten er altså NTNUs overordnede 
høringssvar. Når vi i tillegg fremmer kommentarer knyttet til enkelte lovparagrafer er det med 
følgende forbehold: gitt lovens fokus på offentlige helsemyndigheter på ulike forvaltningsnivå, kan 
vanskelig revisjon av enkeltformuleringer endre på helhetsinntrykket av at utdannings- og 
forskningsmiljøene i for liten grad mobiliseres. Med dette som bakteppe, ønsker NTNU å fremme 
følgende merknader:  
 
Kommentar til § 5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. NTNU vil bemerke at dette er 
et krav som vil gi store utfordringer med hensyn til kompetanseheving i kommunene. Dette gjelder 
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både for selve innsamlingen og bearbeidingen av relevante data, og planlegging og iverksetting av 
kunnskapsbaserte tiltak for å forsøke å endre på de faktorer som anses å ha en sykdomsfremkallende 
effekt. Det samme gjelder for iverksettelse av helsefremmende tiltak. Fagmiljøene ved NTNU har 
omfattende erfaring med innsamling og bearbeiding av helseopplysninger gjennom HUNT-studien. 
Til § 21 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i fylket gjelder i stor grad samme 
kommentarer som til § 5, selv om det kan antas at fylkeskommunene er bedre rustet til å ivareta 
lovens krav på dette punktet enn de enkelte kommunene – særlig kommuner med små innbyggertall 
og begrenset administrativ kapasitet. 
 
Kommentar til § 24 Nasjonalt folkehelseinstitutts ansvar. Dette er en paragraf hvor fraværet av alle 
de andre kompetansemiljøene som kunne vært nevnt blir spesielt tydelig. Det er ingenting i veien 
for at Nasjonalt folkehelseinstitutt skal yte denne type tjenester for kommunene, men når det 
kommer til etablering av oversikt over lokale og regionale helseforhold, bearbeiding av data, og 
utforming av kunnskapsbaserte tiltak knyttet til de lokale utfordringer, kan NTNU og andre 
institusjoner innen universitets og høyskolesektoren spille en viktig rolle. NTNU foreslår derfor at 
rollen til de statlige universiteter og høyskoler reguleres i en egen paragraf, på linje med den som 
gjelder for Nasjonalt folkehelseinstitutt.  
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