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Lov om folkehelsearbeid(folkehelseloven)

• § 1.Formål
• Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som 

fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. 
Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode 
sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og 
somatisk sykdom, skade eller lidelse.
• Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige 

helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i 
folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for 
et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.



§2 Virkeområde

• Loven gjelder for kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter. Det som 
er fastsatt for fylkeskommuner i denne loven gjelder også for Oslo kommune.
• Lovens kapittel 3 gjelder i tillegg for privat og offentlig virksomhet og eiendom 

når forhold ved disse direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen.
• Kongen kan gi forskrifter om lovens anvendelse på Svalbard og Jan Mayen og kan 

fastsette særlige regler av hensyn til stedlige forhold. Kongen kan bestemme om 
og i hvilken utstrekning bestemmelser gitt i loven her skal gjelde på norske skip i 
utenriksfart, i norske sivile luftfartøyer i internasjonal trafikk og på installasjoner 
og fartøy i arbeid på den norske kontinentalsokkelen.
• Loven gjelder for helsepersonell, offentlige tjenestemenn og private der dette 

fastsettes i medhold av §§ 28 og 29.



Kapittel 2 Kommunens ansvar

• Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og 
miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, 
skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til 
å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på 
helsen.
• Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de 

virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og 
planlegging, forvaltning og tjenesteyting.
• Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre 

myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom 
råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging. Kommunen skal 
legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.



Kapittel 3 Miljørettet helsevern

• § 8.Virkeområde og forskrifter
• Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid 

direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter 
blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.
• Departementet kan innenfor formålene etter § 1, gi forskrifter om 

miljørettet helsevern, herunder bestemmelser om innemiljø, 
luftkvalitet, vann og vannforsyning, støy, omgivelseshygiene, 
forebygging av ulykker og skader mv. Det kan også gis forskrifter om 
plikt til å ha internkontrollsystemer og til å føre internkontroll for å 
sikre at krav fastsatt i eller i medhold av dette kapittel overholdes.



§9 Kommunens oppgaver og delegerring av 
myndighet
• Kommunen skal føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som 

til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, jf. § 
8. Ansvar og oppgaver innen miljørettet helsevern som i denne lov er 
lagt til kommunen, kan i tillegg til å delegeres etter bestemmelsene i 
kommuneloven delegeres til et interkommunalt selskap.
• Kommunens tilsyn med virksomhet og eiendom etter første ledd skal 

dokumenteres særskilt, også uavhengighet og likebehandling i tilsynet.
• Kommunens myndighet kan utøves av kommunelegen dersom dette 

på grunn av tidsnød er nødvendig for at kommunens oppgaver etter 
dette kapittel skal kunne utføres.



Særtrekk ved førebyggande helsearbeid

• 10-90 regelen
• Det er bare 10% av folks helseproblem helsetenesta kan gjere noko 

med. Dei resterande 90% må løysast utanfor helsetenesta ved at folk 
får betre livsstil og ved betring av dei generelle livsvilkåra.
• Derfor bli medverknad frå helsevesenet sin side viktig.



Særtrekk ved førebyggande helsearbeid

• Det tar ofte svært lang tid frå eit tiltak blir satt i verk til resultata  kjem.
• Når resultata endeleg kjem, er dei ikkje synlege.
• I motsetnad til den kurative medisinen kor helsevesenet sjølv både 

stillar diagnose og set i verk tiltak, vil den førebyggjande medisinen i 
stor grad basere seg på at andre set i verk tiltaka.(10-90 regelen)



Verksemdsområder for miljøretta helsevern

• Drikkevatn
• Avlaup
• Badevatn
• Avfall og renovasjon
• Næringsmiddelhygiene
• Inneklima i skular og barnehage 
• Smitteførebygging

• Ureining av luft, jord og vatn
• Husdyrhald
• Skadedyr
• Campingplassar
• Støy
• Sosiale miljøfaktorar
• Ulykkes førebyggjande arbeid


