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Fra Sundhedsloven til Folkehelseloven

Sunnhetsloven 1860 – 1984

• Forståelse av at miljøet har betydning for helse

• Byer, fattigdom, smittsomme sykdommer

• Sunnhetskommisjoner -> Legenes profesjonskamp – status, makt og myndighet

• Ulike utfordringer og uenighet mellom by og bygd

1900-tallet - bedre hygiene, ernæring og levekår + 
medisinske fremskritt

• Endret sykdomsbilde:  Infeksjonssykdom -> Hjerte og karsykdom

• Kommunehelsetjenesteloven 1984, Smittevernloven 1994

Folkehelseloven 2012

• Erkjenner at miljøforhold og hvordan samfunnet innretter seg har betydning for helsen til grupper av individer

• Overlater ansvaret for folkehelse til kommunen som sådan – ikke kun helsetjenesten 

• Helsehensyn skal ivaretas i lokale planprosesser, saksbehandling og tjenesteyting



Hva er miljørettet 
helsevern

Det fysiske miljøet som omgir oss er 
grunnleggende for helse, trivsel og 
livskvalitet.

Miljørettet helsevern omfatter alt i 
miljøet som direkte eller indirekte kan 
ha innvirkning på helsen. 

Biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale 
forhold påvirker oss og helsen vår

«Miljøvern som menneskevern»



Indre Østfold kommune

• 1 av 4 i arbeidsdyktig alder står utenfor arbeidslivet

• Opp til 16% barnefattigdom i deler av kommunen 

(byene)

• Stor andel av befolkningen uten høyere utdannelse

Fattigdom og andre store livsutfordringer -> menneskets kognitive funksjon



Veterinærens styrker i arbeidet 
med miljørettet helsevern

Medisinskfaglig bakgrunn

Risikovurderinger – helsekonsekvenser, sammensatte problemstillinger

Utfyller kommunelegenes kompetanse og interesseområder

Helhetlig tankegang

Utdannelse som favner bredt – miljøforhold, toxikologi, biologi, helse, epidemiologi, smittevern, 
folkehelse

Trent til å tenke helse på populasjonsnivå – i tråd med folkehelseloven

One-health

Tilsyn- og forvaltningskompetanse

Erfaring fra f.eks. Mattilsynet

Beslutningsdyktige, allsidige og kunnskapsrike



Folkehelseloven

Kap 2

• Bestemmelser om hvordan kommunen skal arbeide for beskytte 

befolkningen mot direkte eller indirekte helseskade som følge av 

faktorer i miljøet  

• Beskriver og setter krav til hvordan kommunen skal arbeide med 

folkehelse

• Stiller krav om «helse i alt vi gjør»

Kap 3

• Kommunens plikt til å føre tilsyn

• Meldeplikt og godkjenningsplikt for enkelte typer virksomhet

• Virkemidler

OT-prp 90 Fhl

Departementet legger til grunn at oppgavene som er tillagt 

kommunene etter kapittel 2 og kapittel 3 i forslaget til folkehelselov, 

forutsetter mye av den samme kompetanse og må ses i sammenheng 

for å oppnå en enhetlig folkehelsepolitikk.



Samfunns-

utvikler

Myndighets

-utøver



NB – dette er også en del av arbeidet med miljørettet 
helsevern

Oversikt over folkehelsen og forhold som kan virke inn på den

Helseberedskap ved miljøhendelser



FORSKRIFTER

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)

Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)

Forskrift om skadedyrbekjempelse

Forskrift om oversikt over folkehelsen

Covid-19-forskriften

Forskrift om tvangsmulkt, folkehelseloven

Forskrift om smittefarlig helseavfall

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)



Hvordan arbeider vi i Indre 
Østfold?

• Uttalelser til kommunale plansaker, samarbeider og 
deltar i råd og planlegging

• Kommunens arealplan, nye boligområder, 
byutvikling, skole- og barnehagebruksplaner, 
klimaplan, plan for spredt avløp

• Uttalelser i enkeltsaker der det kan være risiko for 
helsepåvirkning
• Slammeldinger, utslippssøknader (vann/ avløp), 

brenning, avfallsdeponi

• Godkjenninger
• Skoler, barnehager, tatoveringssalonger, 

hulltagingssalonger

• Tilsyn
• Skoler og barnehager, sykehjem, asylmottak, 

legionella, badeanlegg, utleieboliger, 
overnattingssteder

• Tilsyn og oppfølging etter henvendelser fra innbyggere
• Helsebyråkrati, helsediplomati 



Takk for 
oppmerksomheten!

• Hvis dere har spørsmål eller er 
interessert i å høre mer om 
miljørettet helsevern:

• Turid.Fredriksen@io.kommune.no

• Tlf: 92645111

mailto:Turid.Fredriksen@io.kommune.no

