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Helse- og omsorgsdepartementet 
Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo 
epost: postmottak@hod.dep.no; amf@hod.dep.no; rags@hod.dep.no 
 

Asker, 18. januar 2011 
 
Stiftelsen KRAFT kommenterer forslaget til ny folkehelselov 
 
Her følger kommentarer fra Stiftelsen KRAFT til samhandlingsreformens forslag til ny folkehelselov. Stiftelsen 
KRAFT leverte den 7. januar 2011 kommentarer til Stoltenbergutvalgets rapport om narkotika. Vi har i dag også 
kommentert ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Disse kommentarene er også relevante her. 
 

1. FAGLIG VURDERING / UTREDNING AV RUSMIDDELPOLITISKE VIRKEMIDLER: I den 
videre utredning av ny folkehelselov bør det inngå faglige vurderinger av rusmiddelpolitiske virkemidler. 
 
Det pågår f.eks en debatt om hvilke strategier som forebygger rusmiddelavhengighet og rekruttering til 
dette. Lovforslaget har gode vurderinger av sosial ulikhet, helseatferd og sykdomsrisiko, men vi savner 
vurderinger av alternative strategier for forebygging. 
 
Aktuelle temaer: Politisk regulering av markedsmessig tilgjengelighet til alkohol - internettbasert omsetning 
av medikamenter som skaper avhengighet - hvilken effekt det kan ha på det narkotikaforebyggende arbeidet 
dersom det åpnes for behandling med heroin. 
 
Stiftelsen KRAFT står for en linje i disse spørsmålene som avviser legalisering av narkotika - jf. punkt vedr. 
FNs konvensjoner. Disse spørsmålene bør utredes i en ny folkehelselov. Utredningsinstruksen er dekkende 
som retningslinjer for hvordan vi ønsker dette mer inngående behandlet i det videre lovarbeidet. 

 
2. FN-KONVENSJONER OM NARKOTIKA: Norge har ratifisert FNs konvensjoner om narkotika. Etter 

det vi forstår, så forutsetter disse konvensjonene at all bruk, besittelse, omsetning og andre former for 
ulovlig omgang med narkotiske stoffer og legemidler skal være forbudt. Utredning av folkehelseloven bør 
diskutere rus og folkehelse også i rammen av disse konvensjonene. 
 
KRAFT finner ingen norske oversettelser av de aktuelle konvensjonene, og anbefaler at norsk oversettelse 
blir gjort lett tilgjengelig. Vi har kun funnet svenske oversettelse på hjemmesidene til "Europeiske byer mot 
narkotika", ECAD, hvor en rekke norske byer er medlem. 

 
3. KUNNSKAPSFORANKRET FOREBYGGING: Den forebyggende innsatsen mot rusmiddelmisbruk må 

være kunnskapsforankret. Deltakende virksomheter i Stiftelsen KRAFT har tidligere mistet offentlige 
tilskudd til forebygging med begrunnelse at tiltak skal være kunnskapsbaserte og evaluerbare. Samme krav 
må settes til det offentliges egen innsats i regi av statlig regulering, virkemiddelbruk og kommunale tiltak. 

 
Kunnskap om risiko for å etablere avhengighet til narkotika, antas å avdekke at de mest utsatte allerede i 
skolealder kommer uheldig ut på flere målbare sosiale forhold. Effektiv forebygging må ikke være en 
skoleøvelse i flinkhet, men tiltak som effektivt inkluderer og skaper mestring for de mest sårbare elevene. 

 
4. KOMMUNENE MÅ HA FAGLIG FORPLIKTELSE: Stortingets innstilling - Innst. 212 S - 2009 - 2010 

i pkt. 1.4.5 spesifiserer noen kommunale oppgaver innen psykisk helsevern og rus: 
 

• Forebygging 
• Forsterkede bo- og tjenestetilbud 
• Lavterskel tjenestetilbud til rusmiddelavhengige 
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Lovforslagets presisering av kommunalt ansvar for forebygging kan svekke det faglige perspektivet, når 
strategiene overlates til 430 kommuner med variasjon i lokalpolitiske debatter og strategivalg. 
 
Den somatiske kommunehelsetjenesten er forpliktet på nasjonale retningslinjer og faglige kompetansekrav 
til utøverne. Det må være samme rammebetingelser for forebygging og områdene rus og psykiatri. Disse 
områdene kan ikke ha løsere og mer fleksibel faglighet. Kommunale tilhørighet må ikke svekke faglig 
forankring av strategier. Forebygging må være et fag og ikke et skjønnsmessige og politiserte begrep. 

 
5. REGULERING ELLER INDIVIDETS FRIHET? Med referanse til kap. 5.3.5: KRAFT ser gjerne en 

mer inngående debatt og faglig utredning av hvorvidt folkehelsen mest effektivt fremmes ved reguleringer 
eller individets frie valg - og en synliggjøring av hvilket balansepunkt som foreslås og senere vedtas. 

 
6. TANNHELSE: Brukere med rusmiddelproblematikk opplever problemer med hjelp til tannbehandling hvis 

de er i rehabilitering utenfor egen hjemkommune. Det er også komplisert å få stønad til tannbehandling for 
personer som soner etter § 12 i straffegjennomføringsloven hvis det ikke dreier seg om akutt behandling.  

 
KRAFT antar at spørsmålet om stønad til tannbehandling ofte vurderes ut fra sosialtjenesteloven, og at 
mange kommuner - også kriminalomsorgen – ikke er oppdatert på forholdsvis nye regler i folketrygden. 
 
Retten til stønad til tannbehandling kan også ytes etter folketrygdlovens § 5-6 med tilhørende forskrift. Selv 
om rusmavhengighet ikke er blant de 14 spesifiserte tilstandene som utløser stønad etter folketrygden, så vil 
antakelig rusavhengige i mange tilfeller kunne dekkes i enkelte av de spesifiserte tilstandskategoriene, f.eks 
munntørrhet ved metadonmedisinering eller manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved 
varig nedsatt funksjonsevne. 
 
Folkehelselovens forebyggende ambisjon bør forvente at hele behandlings- og omsorgsforvaltningen er 
oppdatert på denne type muligheter for å forebygge videre sykdomsrisiko hos gruppen rusmiddelavhengige. 

 
7. FORMÅLSPARAGRAFEN: Paragrafen 1 bør synliggjøre at frivillig sektor og private/næringslivet kan 

inkluderes i tiltak som iverksettes og samordnes av kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter. 
 
Forøvrig viser vi til høringsuttalelse til Stoltenbergutvalget og ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. 
 
Med vennlig hilsen 
STIFTELSEN KRAFT 
 
 
 
Jan Harsem, informasjonsansvarlig og styreleder  Torbjørn Matre, nestleder og daglig leder av P22 
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