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Høringssvar - helseberedskap ved miljø- og kjemikaliehendelser mv. 
     
 
 
Viser til høringsnotat vedrørende helseberedskap ved miljø- og kjemikaliehendelser mv. 

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i forskrift om miljørettet helsevern for å 
samordne og effektivisere beredskapen mellom sektorer og forvaltningsnivåer. 

Etter helseberedskapsloven og sivilbeskyttelsesloven er det krav til kommunene om å gjennomføre 
risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyse). I forslaget om endring i forskrift for miljørettet helsevern 
ønsker departementet å presisere kommunenes ansvar for ROS-analyse og beredskapsplanlegging 
for miljørettet helsevern. Det er uheldig om det gis inntrykk at kommunene skal utføre egne ROS-
analyser innen miljørettet helsevern. Kommunene skal gjøre helhetlige ROS-analyser. 
Problemstillinger som faller inn under forskrift om miljørettet helsevern kan ikke løsrives, men må 
vurderes sammen i kommunens øvrige ROS-analyse. 

Departementet foreslår at kommunene får plikt til å varsle Folkehelseinstituttet om helsetrusler.  

I beskrivelsen av «miljøhendelser» nevnes flere måter å forstå bredden av slike type hendelser: 
Folkehelselovens definisjon på miljørettet helsevern er de faktorer i miljøet som kan ha innvirkning 
på helsen. Dette omfatter blant annet biologiske, fysiske, kjemiske og sosiale miljøfaktorer.  CBRNE-
hendelser omfatter hendelser med kjemiske, biologiske, radiologiske, nukleære og eksplosive midler 
som utgjør en fare for blant annet liv og helse. I tillegg nevnes helsetrusler som skyldes konsekvenser 
av klimaendringer (ekstremvær, flom, jordskjelv).  

Det er med andre ord et svært bredt spekter av hendelser som kan utløse varslingsplikt. Til 
sammenligning angir meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) konkret varslingsplikt 
ved mistenkt eller bekreftet tilfelle av varslingspliktige sykdommer. Det vil derfor være nødvendig 
med kriterier for varsling slik det blir påpekt i høringsnotatet. 

Departementet forslår at kommunenes varslingsplikt legges til kommuneoverlegen. Dette samsvarer 
med varsling om smittsomme sykdommer. For at dette skal være gjennomførbart må det sikres at 
kommunene har beredskap for kommuneoverlegefunksjonen.  



I forbindelse med miljøhendelser som beskrevet over vil det i kommunene raskt bli aktuelt å sette 
krisestab. Kommunikasjon- og dokumentasjonsverktøyet CIM brukes av stadig flere kommuner i 
beredskapssammenheng. Loggingen i CIM kan deles med andre samarbeidende instanser f.eks 
fylkesmannen. CIM kan være et effektivt verktøy for å varsle Folkehelseinstituttet om helsetrusler. 

Det foreslås at det skal kunne etableres beredskapsregister i forbindelse med en konkret hendelse. 
Dette er et godt tiltak som kan lette arbeidet med å få oversikt over hendelsen, konsekvenser og for 
å vurdere tiltak. Det er nødvendig at det finnes effektive elektroniske verktøy for å samle inn 
informasjon fra kommunene i en beredskapssituasjon. 
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