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Høring av forskrift om oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer (folkehelseforskriften)

Vi viser til Deres brev av 21.12.2011. Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forskrift 
om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) ser positivt på at kommunene og fylkeskommunenes arbeid 
med å ha oversikt over befolkningens helse og faktorer som påvirker denne blir nærmere konkretisert 
gjennom en forskrift og at det legges til rette for at folkehelsearbeidet blir systematisk og 
kunnskapsbasert. 

Forskriften gir slik vi ser det et godt utgangspunkt for en slik konkretisering. Imidlertid er også 
forskriftsteksten, i likhet med lovteksten, generell og overordnet. Vi ser derfor behov for at forskriften 
følges opp med en veileder som kan gi nærmere konkretisering av hva det for eksempel bør innebære å 
ha oversikt over positive påvirkningsfaktorer på befolkningens helse. En slik konkretisering er dels gitt 
i høringsnotatet, men kan utdypes ytterligere i en veileder.

I en veileder bør det eksempelvis fremheves at kommuner og fylker bør ha oversikt over hvor en har 
gang- og sykkelveier, tilgjengelige parker, stier, turveier, nærturområder og andre grøntområder fordi 
dette er elementer som påvirker befolkningens helse positivt, jfr. bl.a. departementenes handlingsplan 
«Sammen for fysisk aktivitet», kap. 6.2.  På tilsvarende måte bør det fremheves at kommunen bør ha 
oversikt over de frivillige organisasjonenes tilbud (som for eksempel organiserte aktiviteter, 
utstyrsbaser m.v.) innen bl.a. friluftsliv og andre fritidsaktiviteter som også representerer mulighet for 
positiv påvirkning på befolkningens helse og trivsel. DN bidrar gjerne i arbeidet med utvikling av en 
slik veileder. DN har også utviklet håndbøker for kommunene som kan ses i sammenheng med en slik 
veileder og som bl.a. redegjør nærmere for hvordan man kan gå fram for å kartlegge grønne områder i 
byer og tettsteder, se bl.a. DN-håndbok 23 – Grønn by: http://www.dirnat.no/content/1197/Gronn-by--
arealplanlegging-og-gronnstruktur. Denne håndboken er for tiden under revisjon bl.a. for tilpasning til 
ny plan- og bygningslov.  

Når det gjelder fylkeshelseundersøkelser ser vi positivt på at det legges vekt på gjennomføring av slike 
og er enig i at det er viktig å spørre befolkningen om deres egen opplevelse av hva som er viktig for 
helse og trivsel. Natur og tilgangen til natur har i flere undersøkelser vist seg å ha stor betydning for 
folks helse. Vi vil derfor understreke betydningen av at tilgangen til natur og naturopplevelse inngår i 
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en slik nasjonal liste over livskvalitetsindikatorer som nevnes og som kan danne utgangspunkt/mal for 
spørreundersøkelser. 

Det vises i høringsbrevet til at høringen må ses i lys av folkehelseprofilene som nylig er offentliggjort. 
I den sammenheng ser vi at informasjon under overskriften «miljø» i folkehelseprofilene med fordel 
kan utvides. Vi vil særlig vise til Statistisk sentralbyrå sin oversikt over hvor stor andel av 
befolkningen som har tilgjengelig «leke- og rekreasjonsareal» (grønne områder større enn 5 daa og 
mindre enn 200 meter fra bolig) og «nærturterreng» (grønne områder større enn 200 daa og mindre 
enn 500 meter fra bolig) i byer og tettsteder som aktuelle data som bør kunne inngå her. Denne 
statistikken fra SSB kan også ses i sammenheng med forskriftens § 5 der det heter at «Nasjonalt 
folkehelseinstitutt skal gjøre tilgjengelig opplysninger fra nasjonale kilder som grunnlag for 
kommuners og fylkeskommuners arbeid med oversikter etter forskriften §§ 3 og 4». Disse tallene fra 
SSB kan utgjøre et viktig bidrag til kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med oversikt over 
positive påvirkningsfaktorer på befolkningens helse. Det forventes at oppdaterte tall fra SSB vil 
foreligge i løpet av 2012. Dataene kan også benyttes til å utlede omfanget av slike områder relatert til 
skoler og barnehager.
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