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Høring av forskrift over helsetilstand og påvirkingsfaktorer ( folkehelseforskriften) 
 
 
Vi slutter oss til utkast til forskrift og har følgende tilleggskommentarer: 
 
Om fylkeshelseundersøkelser: 
 
Fylkeskommunen skal bistå kommunene med råd og veiledning, og de har allerede mottatt flere 
henvendelser fra kommunene om hjelp til dette. Flere kommuner har gitt signal om at de er 
avventende inntil de ser hva fylkeskommunen foretar seg. De blir da prisgitt en velvillig og 
kompetent fylkeskommune. Det kan være ulikt for de ulike fylkeskommunene og det er liten garanti 
for at dette blir bra nok for kommunene. Det er derfor ønskelig at oversiktsarbeidet blir samordnet 
og standardisert fra statlig hold, med muligens en minimumsplikt og en felles mal. 
 
Om kommunenes oversiktskrav: 
 
Ønske om standardisering er også meldt inn fra kommunene. Kommunene ønsker mulighet for å 
sammenligne seg med andre kommuner.  
Det er blant annet ønskelig med lett oversikt over KOSTRA-grupper, slik som Folkehelseinstituttet 
sine folkehelseprofiler er nå, kan en ikke finne dette. 

Oversiktskravet vil utfordre kommunene kapasitetsmessig, og det er knapphet på 
samfunnsmedisinsk kompetanse og kompetanse og ressurser til overordnet folkehelsearbeid 
generelt i kommunene. Dette vil bli en utfordring fremover.   
 
Oversikten skal ha ett tematisk innhold som er knyttet til årsaksmodellen som er illustrert gjennom 
Dahlgren og Whiteheads regnebuemodell, det illustrerer bra bredden av hva oversikten skal 
inneholde. § 3 i forskriften lister opp hva oversikten skal inneholde. Det er vanskelig for 
kommunene å vite hvordan opplysningene skal skaffes. Her bør det komme en nærmere 
beskrivelse for å sikre en god kvalitet på dette, f.eks en prosessveileder og muligens en 
beskrivelse av hvem som skal avgi opplysninger. Det er blant annet viktig at en sikrer opplysninger 
om hele befolkningen, også data om barn og unge, det bør komme frem i forskriften. 



 
Side 2/2 

 
 

 
Om informasjon til befolkningen/medvirkning: 
 

Det er bra at folkehelseloven og denne forskriften knyttes opp mot plan- og bygningsloven, og 
planstrategier etter denne, som beskrevet. I plan- og bygningsloven er det nærmere beskrevet 
hvordan medvirkning skal sikres i planarbeid. I denne forskriften legger en kun opp til at 
oversiktsdokumentet skal være allment tilgjengelig. Hvis en ønsker at forskriften skal være med å 
fremme helsen i en befolkning og en ønsker medvirkning fra befolkning/frivillig sektor o.l. bør det 
spesifiseres nærmere hvordan denne medvirkning skal foregå, noe lignende som i plan- og 
bygningsloven. 
 

Vi håper at innspillene vil komme til nytte i det videre arbeid med forskriften. 

 

Med hilsen 
 
 
 
Anne Sofie Syvertsen 
Fylkeslege   
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
Saksbehandler: Solveig Pettersen Hervik 
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