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Helse- og omsorgsdepartementet 
Postboks 8011 Dep  
0030 Oslo       Oslo, 17. januar 2011 
 
 
Høringsuttalelse fra Rådet for psykisk helse om lov om folkehelse 
 
Rådet for psykisk helse mener at det er viktig og på tide at det kommer en folkehelselov som 
rommer befolkingens psykiske helse, og ikke bare har fokus på miljørettet helsevern og andre 
fysiske forhold.  
 
Psykiske helseproblemer er en av Norges største helseutfordringer. Så langt har fokus i all 
hovedsak vært på å gi behandling når psykiske lidelser melder seg. Likevel opplever mange 
ikke å få hjelp eller å få hjelp som ikke hjelper. Det er nødvendig å sikre at alle med behov for 
hjelp for psykiske plager får det. Men uansett kapasitet i behandlingsapparatet, er det svært 
viktig å forebygge psykiske helseplager, av både menneskelige og økonomiske hensyn. Dårlig 
psykisk helse medfører hver dag lidelser hos mange mennesker. I tillegg koster det samfunnet 
store summer, både gjennom sykefravær, uførhet og liknende, samt utgifter til behandling, 
sosiale tiltak og omsorgstiltak.  
 
Det finnes etter hvert mye kunnskap om hva som forebygger psykiske helseproblemer, hva 
som er helsefremmende og hva som hindrer psykisk uhelse. Folkehelseinstituttet har  gitt ut 
flere publikasjoner som peker på samfunnsforhold som fremmer god psykiske helse og i beste 
fall hindrer sykdom. Det handler blant annet om store utfordringer som arbeidsledighet, 
økonomiske problemer og sosial ekskludering som risikofaktorer for å utvikle psykiske 
plager. Trivsel, det ”å ha det bra”, tilhørighet og mestring i egen hverdag er faktorer som 
fremmer god psykisk helse. Dette er kunnskap som kommunene og fylkeskommunene må 
tilegne seg, og som må legges til grunn i både den overordnede samfunnsplanleggingen, 
prioritering og oppbygging av tjenester. Dette er imidlertid ikke en lett øvelse, både fordi det 
krever langsiktighet i forhold til sammenhengen mellom innsats og resultat, og at det er et 
spekter av faktorer som gjør seg gjeldende. Det er vanskelig å dokumentere at innsats A fører 
til resultat B. Rådet for psykisk helse er i den sammenhengen bekymret for at kommunenes 
stramme økonomiske situasjon, sammen med økt press på pleie- og omsorgstjenester, ikke gir 
rom for å sikre forebyggende arbeid som monner. 
 
Begrepet forebygging rommer mye. Det strekker seg fra forebygging av psykisk uhelse 
gjennom for eksempel å sikre et rikt kulturliv i en kommune og gjennom det legge forholdene 
til rette for sosiale relasjoner, til konkrete forebyggende tiltak i en familie som lever under 
kjente risikofaktorer. Familieveiledning er eksempel på slik forebygging. Rådet for psykisk 
helse mener det er noe uklart hva som er forebygging i denne lovens forstand og hva som er 
ment som forebygging i § 3 -3 i forslag til helse- og omsorgslov. Den sist nevnte paragrafen 
er svært uklar og rommer store utfordringer som er vanskelig å operasjonalisere i konkrete 
tiltak i en kommune. Slik folkehelsebegrepet er definert i § 3 i forslag til lov om 
folkehelsearbeid, kan det se ut til å hjemle et svært vidt spekter av tiltak og tjenester. Vårt 
viktigste ankepunkt mot folkehelseloven er ikke dens intensjon, som er svært god, men 
kommunenes mulighet til å operasjonalisere intensjonene til konkret politikk, jfr avnitt fire i 
denne høringsuttalelsen. Det må derfor gjøres et svært godt arbeid fra helsemyndighetenes 
side, herunder Folkehelseinstituttet, for å sikre at kommunen faktisk tilegner seg kunnskap om 
hva som forebygger psykiske problemer og har verktøy som gjør slik forebygging mulig.  
 



 2

I dagligtalen og i mediene er det vår påstand at folkehelse langt på vei er forbundet med 
fysiske helseforhold knyttet til kosthold, inaktivitet, tobakkbruk, rusmiddelbruk osv. Det er 
lettere å sette inn monitorerering og eventuelle påfølgende tiltak knyttet til slike 
helseutfordringer enn knyttet til psykisk helse. Ett eksempel er forslag om vektkontroll av alle 
barn, for å fange opp barn som står i fare for å utvikle overvekt. På samme måte kan man for 
eksempel innføre rutiner for skolebarns psykososiale utvikling, og derigjennom fange opp 
barn som utsettes for mobbing, har atferdsvansker etc. slik at man kan iverksette tidlig 
intervensjon. Vi er bekymret for at ”fem om dagen”, mosjon og hjelp til å bli røykfri 
dominerer folkehelsearbeidet, og at kommuner og fylkeskommuner gjennom arbeid på disse 
områdene kan ”utkvittere” at de innfrir på folkehelse. 
 
Det er også viktig å bemerke at kommuner generelt, og ansatte i tjenestene spesielt, allerede i 
dag vet mye om risikofaktorer, men at det av ulike grunner er vanskelig å iverksette tiltak. 
Når en person som ung voksen utvikler til dels alvorlige psykiske lidelser, kan ansatte i skole 
og barnevern fortelle at de så dette komme, nettopp fordi de gjennom sitt arbeid kjenner 
risikofaktorene og faresignalene. Så har de likevel vært vitne til et hjelpeapparat som ikke har 
arbeidet forebyggende og vært tidlig på banen, til tross for at man har mye kunnskap om 
hvilken vei dette kan gå. Dette gjelder barn med sosiale problemer i familien, barn som har  
vært utsatt for mobbing, barn med lærevansker osv, der man ikke har maktet å sette inn tiltak 
tidlig nok. Å overvåke og identifisere risikofaktorer i tråd med denne loven og personer som 
er utsatt for risiko i tråd med § 3 – 3 i forslag til lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester vil ha svært begrenset verdi hvis ikke tjenesteapparatet er på plass for å 
imøtekomme grupper og personer i risiko. 
 
 
Konkret til enkelte paragrafer: 
 
§ 5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, andre ledd 
 
Mindre vitenskaplige parametre som trivsel og ”å ha det bra” kan være mål å bruke om man 
skal finne ut av om noen, grupper eller enkeltpersoner, er utsatt for risiko for psykiske 
helseplager. Folkehelseinstituttet gjør ulike såkalte lykkestudier i sitt arbeid med psykisk 
helse. I fjerde ledd ønsker vi oss en formulering som fanger opp at helseutfordringer slik det 
er nevnt må romme mistrivsel, manglende tilhørighet, ensomhet og andre risikoforhold for 
dårlig psykisk helse. 
 
§ 6 Mål og tiltak 
 
Tredje ledd, etter første punktum.  
Vi mener at psykisk helse bør med i denne setningen, og foreslår at den endres til ”Dette kan 
blant annet omfatte tiltak for økt fysiske aktivitet, god ernæring, tiltak som fremmer god 
psykisk helse, skade- og ulykkesforebygging…” 
 
 
 
Fjerde ledd 
Punktet om opplysning er svært viktig. Det finnes mye informasjon om hva man kan gjøre for 
egen og andres psykiske helse, både for å ta vare på den når man er frisk og hva man kan 
gjøre om man får det vanskelig. Dette er et arbeid kommunene kan bli langt bedre på, både 
generell informasjon og direkte råd og veiledning til grupper og enkeltpersoner.  
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Innvandrerbefolkingen har høyere forekomst av psykiske problemer enn befolkningen for 
øvrig. Mange har lite kunnskap både om hvordan man tar vare på egen psykisk helse, hva det 
er som hjelper og hvor og hvordan man kan få hjelp. Mange opplever både språklige og 
kulturelle barrierer i møte med den norske virkeligheten. Psykiske problemer er tabubelagt for 
mange, og en del har negativer opphevelser med å oppsøke hjelp, både i Norge og i 
hjemlandet. Dette må tas høyde for i arbeidet med informasjon, råd og veiledning. 
     
 
Med vennlig hilsen 
Rådet for psykisk helse 
 

      
Ansgar Gabrielsen      Marianne Røiseland 
styreleder       generalsekretær 


