
Protokollutskrift fra møte i styret for Østfoldhelsa 15.novmber 2017:  

 

PS 60/2017 Høringssvar om ny forskrift om befolkningsundersøkelser 

Fylkesrådmannens forslag til vedtak 

1. Østfoldhelsa støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag om at 
befolkningsbaserte helseundersøkelser reguleres i egen forskrift. Forslag om 
etablering av fagråd bør ha regional og kommunal deltagelse. Det bør inngå i 
formålsparagrafen at de befolkningsbaserte helseundersøkelsene også skal 
frembringe kunnskap om fordeling av påvirkningsfaktorer og sosiale ulikheter i 
helse. 

2. Felles mal til fylkeshelseundersøkelsene må tilpasses formålet som er å fremskaffe 
informasjon om samfunnsfaktorer som påvirker befolkningens helse til bruk i 
regional og kommunal planlegging og tiltaksutvikling. Videre må malen gjennomgås i 
en bredere medvirkningsprosess med alle fylkeskommunene etter at pilotene er 
gjennomført. I gjeldende oversiktsforskrift heter det at malene «bør følges» av 
fylkeskommunen. Denne må ikke erstattes med «skal følges». Malene må kunne 
fravikes dersom fylkeskommunen som dataansvarlig ikke finner disse 
hensiktsmessige ifht regionalt og kommunalt plan- og folkehelsearbeid. 

3. Fylkeshelseundersøkelsene må fremskaffe representative kommunale data også for 
små kommuner. Lokalkunnskap vil være formålstjenlig for oppgaven 
fylkeskommunen har med å understøtte kommunens folkehelsearbeid etter § 20 i 
folkehelseloven. 

Styret i Østfoldhelsas behandling:  

Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag.  
 
Votering: 
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 

Styret i Østfoldhelsas vedtak 15.11.2017: 

1. Østfoldhelsa støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag om at 
befolkningsbaserte helseundersøkelser reguleres i egen forskrift. Forslag om 
etablering av fagråd bør ha regional og kommunal deltagelse. Det bør inngå i 
formålsparagrafen at de befolkningsbaserte helseundersøkelsene også skal 
frembringe kunnskap om fordeling av påvirkningsfaktorer og sosiale ulikheter i 
helse. 

2. Felles mal til fylkeshelseundersøkelsene må tilpasses formålet som er å fremskaffe 
informasjon om samfunnsfaktorer som påvirker befolkningens helse til bruk i 
regional og kommunal planlegging og tiltaksutvikling. Videre må malen gjennomgås i 
en bredere medvirkningsprosess med alle fylkeskommunene etter at pilotene er 



gjennomført. I gjeldende oversiktsforskrift heter det at malene «bør følges» av 
fylkeskommunen. Denne må ikke erstattes med «skal følges». Malene må kunne 
fravikes dersom fylkeskommunen som dataansvarlig ikke finner disse 
hensiktsmessige ifht regionalt og kommunalt plan- og folkehelsearbeid. 

3. Fylkeshelseundersøkelsene må fremskaffe representative kommunale data også for 
små kommuner. Lokalkunnskap vil være formålstjenlig for oppgaven 
fylkeskommunen har med å understøtte kommunens folkehelsearbeid etter § 20 i 
folkehelseloven. 

 


