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Forskrift til Folkehelseloven –”oversiktsforskriften” 

Forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer - 

Høringsuttalelse fra Midt-Troms regionråd 

 

Kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy har et etablert og godt 

samarbeid gjennom Midt-Troms regionråd. Behandlingen av forslaget til ny forskrift om oversikt over 

helsetilstand og påvirkningsfaktorer, oversiktsforskriften folkehelse, har vært gjenstand for 

drøftinger i hver enkelt kommune og samlet i regionen, gjennom regionrådets prosjekt Midt-Troms 

inn i Samhandlingsreformen. Prosjektet er et 2-årig implementeringsprosjekt gjennom regionens 

egen kvalitetsutviklingsenhet for helse-, omsorg- og sosialtjenesten; LØKTA. Vi har valgt å 

kommentere forskriften generelt og fylkesundersøkelsen mer spesifikt. 

 

Kommentar til forskriften: 

Kommunene skal etter intensjonene i samhandlingsreformen og forslag til forskrift yte mye mer 

innen feltet folkehelsearbeid og forebygging, men det tilføres ikke nye midler. Midt-Troms regionråd 

mener at prioritering, fokusering og forståelse for viktigheten av folkehelsearbeidet, krever tilføring 

av nye midler. Et eksempel på dette er at kompetansebygging som er påkrevd i fht kravene ved 

planlegging, vil medføre kostnader for kommunene. 

Midt-Troms regionråd ser det som meget positivt at kommunene skal skaffe seg oversikt over både 

negative og de positive påvirkningsfaktorene på helsetilstanden i befolkningen. Forskriften påpeker 

dette, mens notatet som følger høringsdokumentet bygger ikke opp i fht fokus på helsefremmende 

påvirkningsfaktorer. Det fokuserer sterkt på de negative påvirkningsfaktorene. Midt-Troms regionråd 



 
 

mener at det å ha oppmerksomhet på de negative påvirkningsfaktorene uten å belyse det positive, 

gir et lite differensiert bilde, og det kan fungere altfor demotiverende. Ved å identifisere positive og 

helsefremmende faktorer i lag med de negative, vil kommunene, hver for seg, og sammen, kunne 

bidra til en mer løsningsorientert helhetstenkning. For eksempel kan en få fram at kommunen er god 

på faktor A, men sliter med faktor B. Da vil en naturlig konsekvens være å se om en kan bruke det 

kommunen har i faktor A, til å påvirke faktor B i positiv retning. 

Dersom det i kommunene finnes oppegående idretts- og friluftsmiljø og ellers aktive foreninger og 

lag, så har den enkelte kommune et godt utgangspunkt for å demme opp mot sykelighet og 

livsstilssykdommer. Kommunen kan sammen med frivillige organisasjoner etablere lavterskeltilbud 

for breddeidrett og andre aktiviteter for identifiserte risikogrupper. Midt-Troms regionråd ønsker 

også å påpeike at her kan det skje samarbeid over kommunegrenser. Vi vil også framheve at 

friluftsrådene, hos oss Midt-Troms Friluftsråd, har en viktig rolle for tilrettelegging av spennende 

friluftsaktiviteter for å fremme god folkehelse.   

 

Kommentar til Fylkesundersøkelser: 

Midt-Troms regionråd mener at fylkesundersøkelsene må utføres over tid etter maler laget av staten, 

slik at det samles sammenlignbare data for vurdering og analysering.  Staten bør gjøre sine oversikter 

og vurderinger først, så følger fylkeskommunene på og deretter kommunene. Det er viktig at det som 

så presenteres er forståelig og begripelig for alle målgrupper, enten det er forskere, fagfolk, 

administratorer, politikere og brukere. 

 

Med vennlig hilsen 

Midt-Troms regionråd 

 

 

Paul Dahlø        Herbjørg Valvåg 

regionrådets leder       daglig leder 

 
 
 
 

 

 


