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Lovforslag om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet

Kreftforeningen viser til høringsbrevet av 18. desember 2008. Kreftforeningen er ikke formelt
oppført som høringsinnstans men ønsker likevel å fremme synspunkter i forbindelse med
lovforslaget om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet.

I dag lever det om lag 183 000 personer i Norge som har eller har hatt kreft. Årlig far om lag 26 000
personer kreft. Prognoser tilsier at antall nye krefttilfeller vil øke sterkt i årene fremover. Hvert
tredje krefttilfelle kan forebygges. Kreftforeningens forebyggende arbeid er særlig rettet mot barn
og ungdom, og skole, helsestasjoner og barnehager er viktige arenaer. Tobakksbruk, ernæring,
fysisk aktivitet, og solbeskyttelse er prioriterte temaområder. Kreftforeningen arbeider for å bidra til
å utjevne helseforskjeller som skyldes økonomisk og sosial ulikhet.

Generelle bemerkninger
Sammenhengen mellom folks levevaner og utvikling av kreft har de siste årene blitt bedre
dokumentert gjennom internasjonal forskning. I Stortingsmelding nr. 16 - Reseptfor et sunnere
Norge  (2002-2003) og  Nasjonal strategifor arbeid innefor kreftomsorgen (2004) argumenteres det
for forebygging av kreft og andre kroniske sykdommer skal prioriteres. Det fremgår i tillegg av
høringsnotatet at forebyggende arbeid i regi av helsetjenesten skal inngå som en viktig del av den
pågående samhandlingsreformen som legges frem i april 2009.

Kreftforeningen er positiv til lovforslaget som innebærer at fylkeskommunene nå far et tydeligere
ansvar for å være pådrivere og samordne alle sektorers ansvar - regionalt og lokalt - med vekt på å
støtte opp om det forebyggende helsearbeidet i kommunene. Formålet med dette arbeidet må være å
legge til rette for tiltak som gjør det lettere for enkeltmennesker å tilpasse seg atferd som påvirker
helsen positivt og som bidrar til å utjevne helseforskjeller i befolkningen.

Forskning viser at en tredjedel av alle krefttilfeller kan forebygges ved å spise sunt, være røykfri og
drive regelmessig fysisk aktivitet. Helsevaner etableres i barne- og ungdomsårene, og skolen er
derfor en viktig arena for å stimulere til gode helsevaner. Skolen er i tillegg en arena for å utjevne
sosiale helseforskjeller.

Helseskadene ved tobakksbruk er godt kjent. Ved å unngå at barn og ungdom begynner å røyke
eller snuse, kan mange sykdommer grunnet tobakksbruk forhindres. Mange elever i norske skoler
opplever røyke- og snuspress i skoletiden. Tobakksrelatert sykdom krever ca. 6700 dødsfall hvert år
og fører til betydelig sykelighet og store samfunnsutgifter. Tobakksforebyggende arbeid må gis høy
prioritet i folkehelsearbeidet i.



Radon er årsak til drøyt 300 lungekreftdødsfall i Norge årlig. Radonrisikoen er proporsjonal med
eksponering, slik at all reduksjon av radoneksponering vil gi helsegevinst. Det bør blant annet
finnes kvalifisert kunnskap i kommunene om radoneksponering og informasjon om mulige
forebyggingstiltak for boliginnehavere der gjennomført måling viser verdier høyere enn anbefalt
tiltaksgrense.

Nedenfor kommenterer vi utvalgte punkter slik de fremgår i departementets forslag i høringsnotatet.

Merknader til kapitler
1.1.1 Helseutfordringer
Kreftforeningen er enig i at innsatsen for å bekjempe ulikheter i helse må skje i alle
samfunnssektorer som på ett eller annet vis påvirker folkehelse. Kreftforeningen mener imidlertid at
Helse- omsorgsdepartementet kunne gitt en mer utførlig fremstilling i høringsnotatet om hvordan
fylkeskommunene i praksis skal gå frem for å understøtte kommunenes arbeid for bedre folkehelse.

3.1 Vurdering av fylkeskommunens framtidige ansvar og oppgaver ifolkehelsearbeidet
I lovforslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet foreslås det at fylkeskommunene skal gi råd og
veiledning og være en pådriver for å få i gang folkehelsetiltak i fylket. Videre står det at innsatsen
for folkehelse er frivilllig og derfor er sårbar. Kreftforeningen mener departementet gjerne kunne ha
utdypet hvorfor frivilligheten i fylkenes ansvar for folkehelse har vært en sårbar ordning. Vi er for
øvrig enige i at folkehelse må ivaretas også i fylkekommunens egen tjenesteyting og gjennom
fylkeskommunens ansvar for regional utvikling.

3.2.1  Fylkeskommunal tjenesteyting
Fylkeskommunene har i dag, som det påpekes i høringsnotatet muligheter til både direkte og
indirekte bidra for å påvirke befolkningens helse gjennom tiltak som er del av fylkeskommunenes
forvaltingsområde. Det argumenteres også for at folkehelsearbeidet må gis større vekt i
fylkeskommunenes utforming av egen politikk. Dette mener vi er et svært viktig poeng, for dersom
rollen som pådriver for folkehelsearbeid skal gis substans og troverdighet må fylkene være villige
til å vedta beslutninger som er helsefremmende og forebyggende innefor egne tjenesteområder.

Departementet viser blant annet til videregående opplæring som eksempel på en sentral faktor for
fylkeskommunens folkehelsearbeid. Fylkeskommunen har allerede i dag virkemidler og myndighet
til å iverksette tiltak i skolene for å fremme gode arbeids- og læringsmiljø, i henhold til
opplæringsloven, og for å forebygge helseskadelig atferd. Kreftforeningen mener skolen er den
viktigste arena for å fremme gode levevaner hos barn og unge og til bidra til utjevning av sosiale
forskjeller som påvirker helse.

Et konkret tiltak som bør komme som et resultat av det nye lovverket er å innføre universell
tobakksfri  skoletid/arbeidstid ved alle landets videregående skoler. Helse- og omsorgsdepartementet
og Kunnskapsdepartementet oppfordret i 2006 fylkeskommunene og innføre restriksjoner på
tobakksbruk på videregående skoler.  Restriksjoner på tobakksbruk i videregående skole er i dag
frivillig og avgjøres av hvert  fylkesting.  Ingen fylker har så langt innført tobakksfri skoletid.
Kreftforeningen har vært aktivt med i uviklingen av kampanjen Tobakksfri  skoletid sammen med
blant andre Helsedirektoratet, og vi bidrar gjerne i det videre arbeidet i samarbeid med
fylkeskommunene.
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3.2.2 Regional planlegging
Kreftforeningen synes tydeliggjøringen av helseaspektet i ny planlov (Ot. Prp.nr 32 (2007-2008),
som trer i kraft 1. juli 2009 er positivt gitt fylkeskommunens ansvar som regional planlegger. Vi
savner imidlertid analyser av bruken av fylkesplaner som instrument i folkehelsearbeidet, og en
utdyping av hvilke suksesskriterier som er vektlagt for å nå målene i folkehelsearbeidet lokalt.
Erfaringer fra andre nordiske lands arbeid med folkehelse ville vært nyttige erfaringer å vise til i
denne sammenheng.

3.3.2  Pådriver -  og samordningsfunksjon for folkehelsearbeidet i fylket
Kreftforeningen støtter det overordnede innholdet i departementets beskrivelse av behovet for å
synliggjøre flere sektorer i arbeid for å fremme folkehelse.  Vi er også enige i at fylkeskommunen
må understøtte kommunenes arbeid med folkehelse. I kapitel 2.3.4 fremgår det at fylkeskommunen
i større grad må ta ansvar for helhetlig planlegging og være en " aktiv tilrettelegger av nye
løsninger".

Fylkeskommunens rolle som strategi og utviklingsaktør innebærer, som det står på side 9 i
høringsnotatet,  "ansvar for  å bygge allianser,  inngå nettverk,  etablere møteplasser og ha dialog
med brukergrupper og aktører som kontrollerer ulike ressurser og virkemidler i den regionale
utviklingen".  Kreftforeningen vil i denne sammenheng påpeke betydningen av å trekke inn frivillige
organisasjoner med i fremtidens forebyggende helsearbeid.  Frivillig sektor har betydelig
kunnskaper og ressurser som bør fremheves ytterligere i et slikt samhandlingsperspektiv.
Ordningen Partnerskap for folkehelse - som i dag er etablert i alle landets fylker og i over
halvparten av landets kommuner - bør utvikles og være et viktig møtepunkt for å realisere
politikken innen folkehelseområdet.

Kreftforeningen vil understreke betydningen av at lovforslaget blir sett i sammenheng med den
pågående samhandlingsreformen.  I denne forbindelse viser vi til departementets egne utsagn i
høringsnotatet om at folkehelsehensyn i større grad må inngå som et viktig element i den generelle
samfunnsplanleggingen og at folkehelse og folkehelsearbeid blir innlemmet i overordnede strategie
og plan-  og styringsdokumenter i fylker og kommuner.  Med andre ord, folkehelsearbeidet må
koordineres med det for øye å unngå dobbeltarbeid og overlappene ansvar mellom
forvaltningsnivåene i folkehelsearbeidet. Vi vil  for eksempel understreke viktigheten av at
rollefordelingen mellom fylkeskommunen og fylkesmannen blir tydelig avklart, og at både
kommunene og fylkene far en tydelig oversikt over konkrete oppgaver i folkehelsearbeidet.

Til slutt ønsker vi å presisere viktigheten av tobakksforebygging og ernæring i kommunenes
folkehelsearbeid, og at dette må gjøres tydelig i kommunehelsetjenesteloven.

Med vennlig hilsen
Kreftforeningen

Ole Alexander Opdalshei
Fungerende generalsekretær
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