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Forskrift om oversikt over helsetiltand  
Høringsuttalelse fra Bærum kommune 
 

Generelt om forskriften og oversiktsarbeidet 

Bærum kommune uttalte i sin høringsuttalelse til folkehelseloven:  

 
”Helseovervåking/statistikk er et stort og uoversiktlig område – og vil kreve store 

ressurser både på fylkeskommunalt og kommunalt nivå. Det ligger ikke inne noen 

ressurser til dette arbeidet, samt at det er behov for kompetanse i kommunesektoren 

for å følge opp. Behovet for felles opplegg og standardisering er stort – og det bør 

avklares hva som skal gjøres og av hvem. Nasjonalt, regionalt og lokalt. 

Fylkeskommunene skal i følge lovforslaget bistå kommunen i å foreta kommunale 

analyser og tolkninger av data, jf. mulige forklaring av årsakssammenhenger, 

styrker og svakheter i dataene. Imidlertid foreligger det allerede mye helsestatistikk, 

og det bør sees blant annet til effektiviseringsnettverkene og arbeidet som allerede 

pågår i KOSTRA for å unngå dobbelrapportering.” 

 

Bærum kommune vil understreke igjen at det må legges opp til styrende felles opplegg 

og standardisering for å sikre at loven ikke medføre store økonomiske og administrative 

konsekvenser for kommunene. Rolleavklaringen mellom nasjonale, regionale og lokale 

aktører må være klar, og arbeidet nasjonalt og regionalt må støtte opp om kommunenes 

oversiktsarbeid.   

 

Kommentarer til de enkelte paragrafer 

 

§ 3 Kommunens arbeid med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 

Bærum kommune mener temainndelingen i forskriften er god. Det er bra at det angis 

”overskrifter” og at det er opp til kommunene å forme konkret innhold. I den grad 

kommunene må innhente mer kvalitative vurderinger fra tjenesteapparatet og bearbeide 

dette, vil dette utvilsomt kreve økte ressurser.  

 

Bærum kommune støtter at det er ulike dokumentasjonskrav på det løpende og det 

langsiktige oversiktsarbeidet. Det er en fordel at oversiktsarbeidet i kommunene følger 

plan- og bygningslovens prosesser. Kommunen mener det er bra at det ikke presiseres 
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nærmere hvordan det løpende oversiktsarbeidet skal gjøres, slik at det gis mulighet til 

lokal tilpasning.  

 

§4 Fylkeskommunens arbeid med oversikt over helsetilstand og 

påvirkningsfaktorer 

Bærum kommune mener departementet bør vurdere å pålegge fylkeskommunen å 

gjennomføre fylkesundersøkelser, og at de må pålegges å bruke Nasjonalt 

Folkehelseinstitutts mal for innhold og gjennomføring. Fylkesundersøkelser vil være 

svært viktig for kommunene i deres oversiktsarbeid, og for sammenligning ut over eget 

fylke bør det forutsettes at det brukes samme mal.  

 

§5 Opplysninger fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt 

Bærum kommune mener det er bra at Nasjonalt Folkehelseinstitutt leverer 

folkehelseprofil og gjør tilgjengelig en statistikkbank. Dette er en viktig støtte for 

kommunene i deres oversiktsarbeid. Det bør være en løpende dialog i tiden framover 

om det er andre indikatorer som bør med. I Bærum kommune har vi vært inne på 

faktorer som ulykker, selvmord, rusmiddel / alkoholbruk, selvopplevd helse og flere 

miljøfaktorer som mulige indikatorer. Aktuelle miljøfaktorer kan være luftkvalitet og 

støyproblematikk, men også positive miljøfaktorer som tilgang til friluftsområder og 

sykkelveinett. 

 

I nasjonale sammenligninger framstår Bærum kommunes befolkning som kjernesunne. 

Men vi vet at kommunen har grupper i befolkningen og geografiske områder som skiller 

seg ut fra gjennomsnittet i kommunen. Dette har vi lite dokumentasjon på, men vi vet 

fra nasjonalt plan at både somatisk og psykisk helse varierer systematisk mellom 

personer med høy og lav sosioøkonomisk status. Det at majoriteten har det svært bra, 

gjør det også vanskeligere ikke å ha det så bra. Store forskjeller i et samfunn har også 

negative konsekvenser for alle, det er dokumentert at stor grad av økonomisk ulikhet gir 

økte sosiale problemer. Bærum kommune er opptatt av hvordan kommunen kan jobbe 

planmessig for å sikre alle like muligheter til helse og livskvalitet uavhengig av 

sosioøkonomisk status.  For å kunne gjøre det må kommunen ha kunnskap om sosiale 

ulikheter i helse internt i kommunen. Dette er et perspektiv som nasjonalt 

Folkehelseinstitutt må ha stort fokus på i det videre arbeid.  

 

§6 Informasjon til befolkningen 

Bærum kommune mener det er bra at samarbeid med frivillig sektor og medvirkning fra 

befolkningen kommer så tydelig fram i forskriften. Bærum kommune er opptatt av 

samarbeid med frivillig sektor og ser frivillige organisasjoner som viktige 

samarbeidspartnere i folkehelsearbeidet.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Trine Bakkeli 

Kommunalsjef Helse og sosial 

 

 

Merete Larsen Husby 

folkehelsekoordinator 

 


