
1 av 2
Vår dato

22.03.2012
Vår referanse

2011/16949/MHA
Det medisinske fakultet Deres dato

21.12.2011
Deres referanse

201104748-/RAGS

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler

Postboks 8905

7491 Trondheim

E-post: Medisinsk teknisk 
forskningssenter, Olav Kyrres 
gt 9

+47 73 59 88 59 Mariann Hansen

dmf-post@medisin.ntnu.no Telefaks

http://www.ntnu.no +47 73 59 88 65 Tlf: +47 73 59 01 43

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep.
0030 Oslo

Svar på høring - Forskrift om oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer - Folkehelseforskriften

NTNU takker for anledningen til å fremme uttalelse i anledning ny folkehelseforskrift. Som NTNU 

uttalte i høringsprosessen for ny folkehelselov, støtter NTNU lovens flytting av ansvaret for det 

kommunale folkehelsearbeidet fra kommunehelsetjenesten til kommunen som sådan, og videre, at 

dette arbeidet i sterkere grad skal inkluderes i kommunenes planarbeid. NTNU er også positiv til at 

kommunene pålegges å fremskaffe oversikt og kunnskap om helsetilstand og helseutfordringene 

lokalt, slik at de iverksatte tiltak kan bli mest mulig målrettet og effektive. NTNU fremmet i 

høringsuttalelsen om folkehelseloven en rekke bekymringer knyttet til måten kunnskapsmiljøene 

ved landets universiteter og høgskoler blir stilt på sidelinjen i realiseringen av dette krafttaket for det 

kommunale folkehelsearbeidet. Dette gjelder både den helt nødvendige kompetansehevingen i 

kommunene, men også fremskaffing og bearbeiding av det datagrunnlaget som kommunene skal 

anvende i kartlegging og planlegging av folkehelsetiltak på kommunalt nivå. Fagmiljøene ved 

NTNU har omfattende erfaring med innsamling og bearbeiding av helseopplysninger, både etter 

HUNT1 (1984-86) og HUNT2 (1995-97), og nå etter HUNT3 (2006-08). I de senere år er nye 

erfaringer gjort i forbindelse med datainnsamlingen som Senter for helsefremmende forskning 

(NTNU/HiST) har gjort i kommuner i Trondheimsregionen.     

Forskriften setter et ensidig fokus på Nasjonalt folkehelseinstitutt som leverandør av helseoversikter 

til kommunenes videre arbeid. Det samme gjelder for utarbeidelsen av maler for undersøkelser på 

fylkesnivå. Det er ingenting i veien for at Nasjonalt folkehelseinstitutt skal yte denne type tjenester 

for kommunene, men når det kommer til etablering av oversikt over lokale og regionale 
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helseforhold, bearbeiding av data, og utforming av kunnskapsbaserte tiltak knyttet til de lokale 

utfordringer, kan NTNU og andre institusjoner innen universitets og høyskolesektoren også spille en 

viktig rolle. NTNU foreslår derfor at fagmiljøene ved landets universiteter og høgskoler tas inn i 

forskriften som samarbeidspartnere og bidragsytere for kommunene, på linje med det som gjelder 

for Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Med hilsen

Stig A. Slørdahl Mariann Hansen

Dekan Førstekonsulent


