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Visjon til NEMFO:  

God helse i et godt miljø  

 
 

Formål: 
NEMFO har som formål å bidra til samarbeid og 
erfaringsutveksling innen miljørettet folkehelsearbeid, 
gjennom å: 

• Heve kompetansen og bidra til en mer ensartet 
miljørettet helseverntjeneste i kommunene 

• Fremme forståelse for betydningen av 
miljørettet helsevern i folkehelsearbeidet 

• Være pådriver overfor myndigheter og ulike 
sektorer i samfunnet for å øke kompetansen 
om miljørettet folkehelsearbeid 

• Være en synlig aktør og samarbeide med andre 
foreninger om miljørettet folkehelsearbeid 

• Arrangere faglige seminarer 
 

  

Informasjon om 
NEMFO  

Hvem er vi?  

Nettverk for miljørettet 

folkehelsearbeid - NEMFO - er 

et nasjonalt faglig nettverk 

innen miljørettet helsevern og 

folkehelsearbeid.  

 

NEMFO skal være en støtte til 

de som jobber med miljørettet 

helsevern i kommunene 

 
Hva er miljørettet helsevern og 
miljørettet folkehelsearbeid?  
Miljørettet helsevern omfatter 
alt i vårt miljø som direkte eller 
indirekte kan ha innvirkning på 
helsen; det innebærer fysiske, 
kjemiske, biologiske og sosiale 
miljøfaktorer.  
 
 
Ansvar og myndighet 
Ansvar og myndighet innen 
miljørettet helsevern er tillagt 
kommunen med hjemmel i Lov 
om folkehelsearbeid 
(folkehelseloven) 
 
Kommunens arbeid følger to 
linjer:  
* Forebygging og planlegging 
* Tilsyn, kontroll og veiledning  
 
 

 

 



 

Strategier 
 

Strategi 1: Kommunikasjon og samarbeid 
A. NEMFO skal være en synlig aktør på sosiale 

medier, overfor medlemmer og myndigheter.  
B. NEMFO skal samarbeide med faglige 

myndigheter, andre nasjonale og 
internasjonale organisasjoner og 
utdanningsinstitusjoner på folkehelseområdet. 

C. NEMFO skal være synlig på aktuelle 
konferanser som arrangeres knyttet til 
fagområdene (stand, innlegg, deltakelse). 

 
Strategi 2: Kompetanseheving og samordning 

A. NEMFO skal bidra til at kommunens 
kompetanse innen miljørettet 
folkehelsearbeid styrkes. 

B. NEMFO skal arrangere en årlig konferanse 
innen miljø og helse. 

C. NEMFO skal bidra til samordning og en mer 
enhetlig praksis innenfor miljørettet helsevern 
nasjonalt. 

 
 Strategi 3: Drift av NEMFO  

A. Styret skal drifte nettverket på en systematisk 
måte, i tråd med vedtekter, strategidokument 
og årlig arbeidsplan.  

B. Styret legger frem rapport/årsmelding til 
årsmøtet. 

 
 

 

 

Fagområder, miljørettet 
helsevern og miljørettet 
folkehelsearbeid:  
 
Barn og elevers arbeidsmiljø i 
barnehager og skoler, støyforhold, 
lokal luftkvalitet, stråling i solarier, 
radon, avfall og avløpsslam, 
skadedyr, husdyrhold/dyre-
oppdrett, bygningshygiene, 
hygiene ved 
skjønnhetsbehandlinger, 
tatovering og hulltaking, legionella, 
tobakksrøyk, inneklima, 
bassengbad, friluftsbad, helse i 
planlegging og helseforhold ved 
luft-, sjø- og landtransport, 
ulykkesforebygging og sosiale 
miljøfaktorer. Oppgavene utøves i 
form av informasjon, veiledning, 
utredninger, godkjenninger, tilsyn 
og overvåkningsoppgave 
 
 
 
Kontaktinformasjon til NEMFO: 
E-post:    post@nemfo.no 
Nettside:   www.nemfo.no 
Org.nr:   NO 971272465 
 

https://www.facebook.com/ne

mfo.no/ 
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