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Høringsuttalelse – høring av forskrift om oversikt over helsetilstand og 

påvirkningsfaktorer (folkehelseforskriften) 

 
Nasjonalforeningen for folkehelsen viser til høringsbrev av 21.12.2012, og takker for 
anledningen til å uttale oss om folkehelseforskriften.  
 
Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med 35 000 
medlemmer og 550 lokalforeninger. Nasjonalforeningen for folkehelsen arbeider for å 
fremme folkehelsen og forebygge sykdom. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer 
og demens. Nasjonalforeningen er også interesseorganisasjon for personer med demens og 
deres pårørende. 
 

Nasjonalforeningen støtter forslaget til folkehelseforskrift  

Samhandlingsreformens mål om en dreining i retning av mer folkehelsearbeid og 
forebyggende tiltak støttes av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Vi støtter dermed også 
denne folkehelseforskriften. Vi ser positivt på en styrking av folkehelselovgivningen, og 
støtter at lokalt folkehelsearbeid, herunder arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller, 
er systematisk og kunnskapsbasert. Vi vet en del om hva som gir god helse i dag, men ikke 
nok om hvilke tiltak som virker slik at folk tar de beste valgene for egen helse. Vi trenger 
mer kunnskap om faktorer som virker beskyttende på folkehelsen, og ber samtidig om at 
departementet setter av tilstrekkelige ressurser til forskning på forebyggende tiltak.    
 

Folkehelsearbeidet i stat, fylkeskommune og kommune 

Forslaget til folkehelseforskrift gir forventninger til hva kommunene faktisk skal kunne løse 
av folkehelseproblemer. Kommunene må ta et langt større ansvar for folkehelsen, men også 
andre samfunnsnivåer må gjøre sitt. For eksempel oppnår man bedret folkehelse gjennom 
endring av avgiftspolitikken på frukt, grønt og sukker, og/eller innføring av en times fysisk 
aktivitet i skolen hver dag. Dette er også saker som Nasjonalforeningen har et sterkt 
engasjement i, og vi ønsker derfor at det skal komme tydelig frem i forskriften at alle 
myndighetsnivåer og sektorer har et folkehelseansvar. Vi har merket oss at kommunene har 
ytret skepsis til at forventningene til forebygging langt overstiger hva som er reelt 
tilgjengelig i dagens rammer. Nasjonalforeningen mener at kommunene må gis tilstrekkelig 
øremerkede tilskudd til å satse på systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid.  
 

Brukermedvirkning i kommunale helsetjenester 

Det følger av folkehelseloven at kommuner skal legge til rette for samarbeid med frivillig 
sektor. På bakgrunn av dette foreslår departementet i kap.8 at dokumentet som skal ligge til 
grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet skal være allment tilgjengelig. Dette er positivt, 
men frivillige organisasjoner bør også løftes frem som en relevant samarbeidspartner når 
folkehelsestrategier skal utvikles lokalt. 
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Ved spørsmål, ta kontakt med Helsepolitisk rådgiver Ingrid Stenstadvold Ross, på e-post: 
inro@nasjonalforening.no eller mobil: 93 40 90 67. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Nasjonalforeningen for folkehelsen 

 

 
Lisbet Rugtvedt 

Generalsekretær 

 


