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

Folkehelseforskriften omfatter kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for å ha oversikt over
helsetilstanden i befolkningen, samt påvirkningsfaktorer. I tillegg er Nasjonalt folkehelseinstitutt
omfattet av krav til å bistå, blant annet med maler og prosedyrer for datainnsamling i forbindelse
med fylkehelseundersøkelser.

Det er ikke lagt noen oppgaver til Fylkesmannen i denne forskriften. I folkehelseloven er
imidlertid Fylkesmannen blant annet tildelt et veileder- og tilsynsansvar for at kommunene og
fylkeskommunene driver systematisk oversiktsarbeid og bruker dette i sin planlegging.

I høringsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet, datert 21.12. 2011, bes det om
tilbakemelding både på forskriftsforslaget og på den nærmere beskrivelsen av hvordan
fylkeshelseundersøkelser bør gjennomføres.

Høringsfristen er satt til 21.03.2012.

Fylkesmannen i Vestfold har tre kommentarpunkter, og avgir slik høring:

Omoversiktskravet
Kravet til å ha oversikt, er i utgangspunktet positivt for å kunne gjøre mer treffsikre analyser og
målrettede tiltak. Aller størst betydning vil dette ha i kommunene, hvor lokal politikk blir omsatt.
Oversiktskravet vil - slik det fremkommer både i lov og forskrift - uten tvil utfordre kommunene
både kapasitetsmessig og kompetansemessig. Å bygge opp og systematisere et slikt
oversiktssystem kommer til å bli en stor oppgave, og særlig for mindre kommuner.
Folkehelselovens § 27 stiller krav til samfunnsmedisinsk kompetanse og kunnskap om
epidemiologiske analyse. Dette er en stor fordel, men av flere årsaker, må det regnes med at
tilgangen på denne kompetansen blir et knapphetsgode fremover.

Omforskriften
Vi forutsetter at kravet til en forskrift er at den skal være utdypende til loven og vise en tydeligere
vei til lovoppnåelsen. Det forutsetter en høyere detaljeringsgrad enn hva vi leser ut av denne
forskriften. Med unntak av kravet til Folkehelseinstituttet om maler til fylkeshelseundersøkelser,
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kan vi ikke se at det fremkommer noe i forskriften som ikke er kjent fra lovverket eller
forarbeidene.

Vi anbefaler derfor at forskriften får en høyere detaljeringsgrad.

Om fylkeshelseundersøkelser
Vi mener det er positivt med fylkeshelseundersøkelser og at det i dette materiale som vil
fremkomme, vil ligge nyttig informasjon for kommunene. Det er også positivt at det
standardiseres ved mal og prosedyrer fra Folkehelseinstituttet fordi det antas at dette innebærer en
kvalitetssikring. Forskriften sier ikke noe om hvor ofte undersøkelsen skal gjennomføres. Det bør
gis noen anbefalinger på dette. For å kunne gi disse anbefalingene må det foretas en avveining av
arbeidets omfang vurdert i forhold til nytteverdi og sannsynligheten for å fange opp trender i
befolkningsgrupper.

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

Med hilsen
Fylkesmannen i Vestfold

Svein Lie
Fylkeslege/avdelingsdirektør
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