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Miljørettet helsevern
Lokalt folkehelsearbeid
En viktig del av folkehelsearbeidet er å fremme helse og trivsel og beskytte befolkningen mot 

helseeffekter forårsaket av støy, luftforurensning, miljøgifter, stråling, dårlig inneklima, risiko 

for ulykker og skader. Negative miljøpåvirkninger vil kunne forårsake og forsterke utviklingen 

av sykdommer som kreft, luftveissykdommer og allergier

Miljørettet helsevern omfatter alt i vårt miljø som direkte eller indirekte kan ha innvirkning 

på helsen; fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer. 

Ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern er lagt til kommunen med 

hjemmel i folkehelseloven. 

Befolkningsrettet, sektorovergripende arbeid som gir kommunen virkemidler overfor både 

private og offentlige virksomheter og eiendommer. 



Folkehelseinstituttet oppgaver
Fra folkehelseloven

§ 25: Folkehelseinstituttet skal overvåke utviklingen av folkehelsen, utarbeide oversikt over befolkningens 

helsetilstand og faktorer som påvirker denne, samt utføre helseanalyser og drive forskning på 

folkehelseområdet.

Folkehelseinstituttet skal gjøre tilgjengelig opplysninger som grunnlag for kommunenes og 

fylkeskommunenes oversikter. Opplysningene skal være basert på statistikk fra sentrale helseregistre, samt 

annen relevant statistikk. Folkehelseinstituttet skal gi bistand, råd, veiledning og informasjon i den 

forbindelse.

Folkehelseinstituttet skal i forbindelse med eksponering for helseskadelige miljøfaktorer bistå kommuner, 

fylkeskommuner, fylkesmenn og andre statlige institusjoner, helsepersonell og befolkningen for å sikre 

beskyttelse av befolkningens helse.

Forarbeidene: Nasjonalt folkehelseinstitutt er en nasjonal kompetanseinstitusjon innen blant annet 

smittevern, miljømedisin, psykisk helse, og helseovervåking. Folkehelseinstituttet har et omfattende 

veiledningsansvar overfor ulike aktører i stat og kommune, og overfor befolkningen generelt.



Folkehelseinstituttets oppgaver
Fra Forskrift om miljørettet helsevern

§5 fjerde ledd: Ved en miljøhendelse eller ved mistanke om utbrudd av sykdom knyttet til 

helseskadelige miljøfaktorer, skal kommunen iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, 

håndtere og begrense negative helsekonsekvenser. Kommunen skal vurdere om den har 

kapasitet og kompetanse til selv å håndtere situasjonen, og innhente bistand fra 

Folkehelseinstituttet eller annet relevant kompetansemiljø der det er behov



Kommunens ansvar

Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive 
og negative faktorer som kan virke inn på denne, blant annet basert på:

opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig 

kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene

kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning 
på befolkningens helse.

Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, vurdere 
konsekvenser og årsaksforhold. 

Kommunen skal være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller 
opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller

Kommunen skal føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte 
eller indirekte kan ha innvirkning på helsen

Folkehelseloven



Kommunens ansvar

Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre 
befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning 
på helsen

Kommunen skal blant annet ivareta hensynet til helse og trivsel i 
planlegging etter plan- og bygningsloven og godkjenning av 
virksomhet etter annet lovverk

Forskrift om miljørettet helsevern



Kunnskapsgrunnlag innen 
miljø og helse



FHI -FHI -

https://twitter.com/who/status/781470609800884225

https://twitter.com/who/status/781470609800884225


FHI -FHI -

Mye pågående aktivitet

Noe pågående aktivitet

Utenfor instituttets 
ansvarsområde

Luftkvalitet
Innendørs / utendørs

Vann, Hygiene

Kjemikalier
Og biologiske agens

Stråling

Støy
Arbeidssikkerhet

Landbruk
Inkl. pesticid-bruk og 
avløpsvann

Bygd miljø
Inkl. boliger og veier

Klimaendring

Hvordan påvirker 
miljøet vår helse?

Temaer innenfor miljø og helse

Kosthold og bærekraft



FHIs arbeid innen miljø og helse
Helserisikovurderinger – internasjonalt, nasjonalt, kommunalt 

Vurderer helseeffekter av kjemiske fremmedstoffer i mat og drikke, 
forbrukerprodukter og luftforurensning, rådgiver innen inneklima og vannhygiene

Eksperter aktive i både nasjonale og internasjonale rådgivningsorganer (VKM, EFSA, 
WHO m.v)

Kunnskapsinstitusjon og rådgiver bl.a. for Mattilsynet, Helsedirektoratet og 
Miljødirektoratet (mat, vann, kosmetikk, kjemikalier og luftforurensning)

Bistår kommunen i deres arbeid med miljørettet helsevern

Bistår med vurdering av både akutte og evt. langsiktige helseeffekter ved miljø-
/kjemikaliehendelser



FHI - 10.03.2020

Informasjon og fakta om miljø og helse på fhi.no



FHI - 10.03.2020

Informasjon og fakta om miljø på fhi.no



FHI - 10.03.2020

Fagstoff om miljø og helse på fhi.no



Oversikt over helsetilstand 
og påvirkningsfaktorer



FHI - 10.03.2020

Folkehelseprofiler på fhi.no – siden 2012



FHI -



Folkehelseprofilene
https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/ Tema for 2020 er sosialt bærekraftige lokalsamfunn

Det er utarbeidet tre nye indikatorer som berører sosial 
bærekraft:
• trygt nærmiljø
• bra kollektivtilbud
• anmeldte voldstilfeller

Det er også utarbeidet en ny indikator på miljø:
• luftkvalitet; konsentrasjonen av fint svevestøv

https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/




FHI - 10.03.2020

Folkehelseprofiler – indikatorer miljø



Kartlegging av kommunenes 
behov innen miljørettet helsevern
2019



Prosjektet «Miljørettet helsevern i kommunene»
- Folkehelseinstituttet i samarbeid med Helsedirektoratet

Mål om å forstå kommunenes behov og tilpasse hvordan 

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet rådgir og støtter kommunene i 

normaltid og kriser

Kartlegge problemstillinger, ressurser og kompetanse, behov for faglig 

støtte og hvordan Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet kan støtte 

kommunene.

Spørreundersøkelse på nett, sendt kommuneoverlegen. 143 svar 

representerer om lag 250 kommuner.

10.03.2020



Hovedkonklusjoner
Prosjektet «Miljørettet helsevern i kommunene»

Planlagte tilsyn og håndtering av klager og bekymringer utgjør hovedarbeidet

Statlig veiledere blir mye benyttet

Ønsker om flere veiledere

Ønsker om mer praktisk støtte i enkeltsaker

Ønsker om bedre nettsider

Behov for nært samarbeid og avklaring mellom FHI og Hdir

Interkommunalt samarbeid om mhv er vanlig

Mhv-arbeidet og folkehelsearbeidet adskilte arbeidsområder i mange kommuner

10.03.2020



Arbeidsområder i miljørettet helsevern

Hvor stor andel (%) av arbeidet med miljørettet helsevern utgjør hvert av følgende 

arbeidområder?

Planlagte tilsyn og godkjenninger 34 %     

Klager, bekymringsmeldinger og ad hoc-tilsyn     20 %

Helsefremmende arbeid (gjennom rådgivning mv) 12 %

Plansaker (uttalelser og andre bidrag)     10 %

Oversikt etter folkehelseloven     8 %

Akutte hendelser og krisehåndtering     6 %

Administrasjon, internkontroll og annet 10 %
10.03.2020



Hvor ofte håndterer dere….?

10.03.2020



Hvor ofte faglig støtte / fagstoff fra…?

10.03.2020



Hvilket forhold til FHIs veiledere…?

10.03.2020



Hvilket forhold til Hdirs veiledere…?

10.03.2020



Hva ønskes fra Folkehelseinstituttet?
Veileder om støy!

Veileder om bassengbad.

Veileder om beredskap i miljørettet helsevern.

Veileder om nærmiljøplager fra kjæledyr og husdyr [-> del av 

Skadedyrveilederen].

Bedre muligheter for rask støtte (telefon, e-post) i enkeltsaker.

Flere kurs.

Bedre organisering av hjemmesidene [->dette er endret].

10.03.2020



Hva ønskes fra Helsedirektoratet
Veileder om støy

Normer for støy og inneklima

Tydeligere om tolkning av regelverket

Faglig støtte fra bare ett sted, ikke både FHI og Hdir

Bedre organisering av hjemmesidene; se Utdanningsdirektoratet.

Svar på henvendelser

Sjekklister mv for tilsyn

10.03.2020



Takk!


