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Veiledere –
revisjon og 
digitalisering 

Arbeid som er påbegynt: 

• Veiledning til ny forskrift om miljø og 
helse i barnehager og skoler mv. 

• Ny forskrift ikke vedtatt

• Mulig ikrafttredelse 1.1.2022 – neste 
mulighet er 1.7.2022

• Publisere veiledning samtidig

• Avhengighet til forskrift påvirker
prosessen 

• Revisjon av anbefalinger om 
uteområder i barnehager og skoler 

• Oppdatert kunnskapsgrunnlag - NMBU

• Eget tema på dag 2 

Helsedirektoratet



Veiledere –
revisjon,  
digitalisering og 
implementering  

• Veileder i miljørettet helsevern  (IS-1104)

• Veileder musikkanlegg og helse (IS-0327)

• Veileder støyvurderinger ved etablering av 
nærmiljøanlegg (IS-1693) 

• Flere veiledere som må gjennomgås og flere områder 
som må gis veiledning på 
• Hygieneforskrift, bassengbadforskrift m.m. 
• Oppfølging av spørreundersøkelse fra FHI om Kommunens 

behov for bistand innen miljørettet helsevern

• Implementering av veiledning
• Plan skal utarbeides

• Trekke inn erfaringer fra Helsetilsynets/Statsforvalters  
landsomfattende tilsyn med «Barnas arbeidsmiljø» i 
2019 



Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet
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• Vurdering av forslag fra arbeidsgruppe fra 2015

Gjennomgang bassengbadforskriften 

• Utrede og lage utkast til forskrift om utmåling av 
overtredelsesgebyr for alkoholloven, tobakksskadeloven og 
folkehelseloven 

• Ligger til vurdering i Helse – omsorgsdepartementet nå 

• Forslag til forskrift vil sendes på høring

Overtredelsesgebyr  



Helsekonsekvens
utredninger

• Mange henvendelser – viser et behov 

• Helsedirektoratet har utarbeidet forslag til Veileder om 

vurdering av virkninger på folkehelsen og helseeffekter i 

samfunnsøkonomiske analyser

• På ekstern høring – frist 1.oktober 

• Veileder til Instruks om utredning av statlige tiltak 

(utredningsinstruksen).

• Videreutvikling av veiledning til helsekonsekvensutredninger 

kan dra nytte av arbeidet som er gjort

https://www.helsedirektoratet.no/horinger/vurdering-av-virkninger-pa-folkehelsen-og-helseeffekter-i-samfunnsokonomiske-analyser


Tobakk 
• Flere tiltak innført de siste årene.

• Innført registrerings- og tilsynsordning for tobakkssalg – kommunene 
fører tilsyn 

• Innført bevillingsordning for import, eksport og produksjon av 
tobakksvarer 

• Høring tobakkskadeloven – frist: 22.09 

• Forslag om utvidelse av røykeforbudet

• Forslag om forbud mot røyking på holdeplasser, utendørs idrettsområder, 
lekeplasser og i private biler med barn til stede.

• Forslag om røykeforbud i innendørs fellesområder som er tilknyttet flere 
boenheter, og en tydeliggjøring av boenhetenes mulighet til å vedta 
røykeforbud på utendørs fellesområder.

• Tilsynsansvaret legges til kommunene, på samme måte som for de øvrige 
røykeforbudene – følges opp etter kap. 3 i folkehelseloven 



Astma og allergi
RAAO - Regionale sentre for astma-, allergi-, 

og overfølsomhet sykdommer

• Har kompetanse i miljømedisin

• Kan betjene kommunene i miljørettet helsevern

RAAO og Hdir gjennomfører årlig Allergifrisk-konferanse –

ble gjennomført våren 2021

Gjennomgang av veiledning om astma og allergi på 

helsenorge.no



Skader og 
ulykker

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 

- Tverrsektorielt arbeid

- Nullvisjon for skader og ulykker på vei

- Skal sendes på høring 1.oktober – kan gi innspill 



Webinarer –
program for 
folkehelsearbeid i 
kommunen 

Folkehelseprogrammet er 

en tiårig satsing for å 

fremme psykisk helse og 

livskvalitet i befolkningen. 

Barn og unge, psykisk 

helse og rusforebygging 

er sentrale tema

Webinarer om folkehelsearbeid i kommunene 

Tema: 

• Sosial bærekraft og folkehelse

• Løpende oversiktsarbeid i kommunen

• Samarbeid i folkehelsearbeidet 

• Kunnskapsbasert praksis i en folkehelsesammenheng 

• Lansering av veiviser for psykisk helse og livskvalitet 

• Egenevaluering av tiltak  

https://www.helsedirektoratet.no/tema/folkehelsearbeid-i-kommunen/program-for-folkehelsearbeid-i-kommunene
https://www.helsedirektoratet.no/tema/folkehelsearbeid-i-kommunen/program-for-folkehelsearbeid-i-kommunene/webinarer-om-folkehelsearbeid-i-kommunen


Sammen om aktive liv.
Handlingsplan for 

fysisk aktivitet 
2020–2029



Folkehelsearbeidet status og veien videre 

• Folkehelsepolitisk rapport –
status for folkehelsetiltak 

• Innspill ny folkehelsemelding 
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Takk for oppmerksomheten! 

Abonner på Nyhetsbrev i 
folkehelsearbeid !

Ser frem til videre 
samarbeid med Nemfo

https://www.helsedirektoratet.no/tema/folkehelsearbeid-i-kommunen/helsekonsekvensutredning

