
Aktuelle nyheter fra 
Helsedirektoratet og Helse- og 
omsorgsdepartementet 

Årskonferansen for NEMFO 6. og 7. juni 2018 i Alta 



Gjennomgang av 
regelverket for barns 
arbeidsmiljø (høring 
våren 2019?) • Forskriften – mer brukervennlig, gi bedre 

oversikt over rettigheter og plikter (for eiere, 
brukergrupper, myndigheter,….) 

• Funksjonskrav  vs detaljerte krav? (krav til 
veiledning, normer..) 

• Godkjenningsordningen 
(oppstartsgodkjenning?) 

• Tilsyn (myndighet, kompetanse, uavhengighet, 
samarbeid,…) 

• Tydeligere informasjonsplikt (fra virksomheten 
til kommunene, pårørende,…..) 

• Internkontroll (ansvar, innhold,..) 
• Drift og vedlikehold (vedlikeholdsplan?) 
• Fjerne dobbeltregulering, bedre harmonisering 

(fhl, oppl, bhgloven) 

Spesielle forhold til vurdering 



Luftsamarbeidet 



Ny tilsyns- og 
registreringsordning 
for tobakkssalg 

Fra 1.1.2018: Kommunene har ansvar for å føre tilsyn 
med tobakkssalg over disk: 
• Formål:  

• Hindre brudd på tobakksskadeloven, særlig salg av tobakk til 
mindreårige 

• Organisering: ulike måter, f. eks kombinasjon 
    MHV/skjenkebevillinger (alkoholloven) 
• Registrering:  

• Alle som selger tobakk over disk må registreres i 
tobakkssalgsregisteret tbr.helsedirektoratet.no  

• Registeret skal gi kommunen oversikt over alle salgssteder 
som kan selge tobakk, og hvem de skal føre tilsyn med.  

 
Mer på Hdirs hjemmeside: https://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus   
Kontakt: mari.jonsrud.lindbekk@helsedir.no  

 

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus
mailto:mari.jonsrud.lindbekk@helsedir.no


Handlingsplan 
for fysisk 
aktivitet (2019?) 

• "Stortinget ber regjeringen fremme en ny handlingsplan 
for fysisk aktivitet med konkrete tiltak på flere 
samfunnsområder og arenaer, som barnehage, skole, 
arbeidsplass, eldreomsorg, transport, nærmiljø og 
fritid. 

• Tverrdepartemental handlingsplan 
– ASD, BLD, FD, JD, KD, KUD, KLD, LMD, KMD, NFD, SD og 

HOD 
– 10-årig perspektiv frem til 2030 

• Departementenes arbeid koordineres av Helse- og 
omsorgsdepartementet 

• Fylkes- og kommunedialog i 2018 
• Neste Nyhetsbrev fra Helsedirektoratet 

 
 

Evaluering (2012): 
Samspill uten retning 
og midler? Hvem skal 
aktivere hvem? 

Kontakt i Hdir: olov.belander@helsedir.no  

mailto:olov.belander@helsedir.no


Uteareal i skoler 
og barnehager 

Status juni: 
• 1. runde med litteratursøk er gjennomført , sitter igjen 

med 56 studier 
• Eksempelkommuner (best case) 

• Trondheim, Kristiansand, Vågsøy, Tromsø, Oslo, Østfold? 
• Ser på. Arealkrav, lokalisering, plassering av bygninger, 

parkering, utforming, innhold, drift 
• Hva gjør man i Sverige, Danmark? 

 
• Oppdaterte kunnskaper    nye anbefalinger 
• Avsluttes des. 2018 

 
 

2017 - 2018 

Kontaktpersoner 
NMBU: kine.thoren@nmbu.no 
Udir: marie.svendsen.naess@udir.no 
Hdir: finn.martinsen@helsedir.no   Samarbeidsprosjekt 

Utdanningsdirektoratet og 
Helsedirektoratet 

mailto:kine.thoren@nmbu.no
mailto:marie.svendsen.naess@udir.no
mailto:finn.martinsen@helsedir.no


Folkehelsemeldingen 

Legges fram i 2019 

Prosessen 
 

Folkehelsepolitisk rapport 2017 (Hdir) 
 

Folkehelserapporten 2018 (FHI) 
 

Folkehelsemeldingen 2019 
 
Har hentet innspill fra: 
• Folkehelse og forebygg.div i Hdir 
• Dialog med Folkehelseinstituttet 
• Dialog med fagråd og andre eksterne aktører 
• Innspill fra fylkesmennene 

 
• Del 1: kap 1 status for befolkningens helse, livskvalitet og levekår 

kap 2 utfordringsbildet 
• Del 2: kap 3 sosial ulikhet i helse og innvandreres helse 

kap 4 psykisk helse og livskvalitet 
kap 5 trygge og helsefremmende lokalsamfunn 
kap 6 levevaner og helsevennlige valg 
kap 7 helsefremmende og forebyggende tjenester 

• Del 3: kap 8 oppsummering av forslagene  
  

 
 

 



Nasjonal UV- og 
hudkreftstrategi 

Mål: Redusere forekomst og dødelighet av hudkreft 
 
Arbeidsgruppe: Statens strålevern, Helsedir, FHI, KMD, 
Kreftregisteret, Bærum kommune  
Referansegruppe: Fagmiljøer (bl.a. NEMFO) 
 
Målområde 1: Forebygging i forvaltningen 
Målområde 2: Kunnskap og bevissthet om forebygging 
Målområde 3: Revurdere reguleringsregimet for solarier 
Målområde 4: Målrettet og tidligere oppdagelse av hudkreft 
 
Oppdrag og gjennomføringsplan: 
Oppstart i august 2017, ferdig 1. juli 2018, høring i refgruppen 
høsten 2018, til HOD, gjelde for 2019-2023 
 
Kontakt i Strålevernet: lill.tove.nilsen@nrpa.no  
 

mailto:lill.tove.nilsen@nrpa.no


Landsomfattende 
tilsyn med miljørettet 
helsevern i skoler og 
barnehager 

• Nesten 20 år siden sist! 
• Kartlegginger, rapporter, mediaoppslag, mv, viser at 

det fortsatt er mange utfordringer på området, særlig 
for skolene 

• I løpet av 2018 skal Helsetilsynet legge grunnlag for 
fylkesmennenes tilsyn med kommunenes 
etterlevelse av regelverket om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler 
• Utarbeide «veileder» for fylkesmennene 
• Vurdere felles tilsyn med utdanningsmyndighetene 

(?) 
• Bred kontakt utad i forberedelsen av tilsynet 

(fylkesmenn, kommuner, NEMFO, m.fl. 
 



Revisjon av 
oversiktsveilederen 

Folkehelselovens 
styringssirkel 

Hvorfor revisjon? 
 
• Stor variasjon lokalt og regionalt i hvor 

langt folkehelsearbeidet har kommet 
• Fremdeles behov for understøttelse av 

oversiktsarbeidet 
• Behov for å understøtte flere elementer av 

systematikken enn oversiktsarbeidet 
• Forenkle kunnskapsinnhentingen for 

kommunene 

Kontakt: kjersti.halvorsen.engeseth@helsedir.no  

mailto:kjersti.halvorsen.engeseth@helsedir.no


Nasjonal kartlegging av 
fysisk aktivitet i 
kommunal planlegging – 
turgåing i nærmiljøet 
2017-2018 

• Det gjennomføres en nasjonal undersøkelse der kommunal 
planlegging og tilrettelegging for turgåing i nærmiljøet 
undersøkes, inkludert bruk av spillemidler til nærmiljøanlegg 
tilknyttet skoler og nærmiljø 

  
• Kartleggingen skjer i regi av Helsedirektoratet, og resultater vil bli 

lagt fram høsten 2018. Undersøkelsen gjennomføres i regi av 
NMBU 
 

• Undersøkelsen er sendt til politisk ledelse i alle kommuner 
samt til sentrale administrative aktører innen f.eks folkehelse, 
plan, idrettsråd, friluftsråd og lovpålagte råd som eldreråd og råd 
for personer med nedsatt funksjonsevne  

 
• På bakgrunn av funn i studien kan det være aktuelt å oppdatere 

veiledningsmateriell på fysisk aktivitet og friluftsliv, for 
eksempel etter modell av veiledning for lokale gåstrategier  

 

Kontakt i Hdir: rolf.hansen@helsedir.no  

mailto:rolf.hansen@helsedir.no


Nærmiljø og 
lokalsamfunn som 
fremmer 
folkehelse 

Hovedmål: Gode nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse.  
• Delmål: Bedre kvalitative utfordringsoversikter på folkehelseområdet som 

kunnskapsgrunnlag for kommunale plan- og beslutningsprosesser  
• Bedre kunnskap om hva som bidrar til livskvalitet og trivsel, og om 

hvordan folk har det i lokalsamfunnene  
• Utvikling av egnede metoder i medvirkningsarbeidet 
• Legge grunnlag for konkrete tiltak i samsvar med lokale 

folkehelseutfordringer 
•  Prosjektet startet opp i desember 2015 og varer ut 2018.    

Avslutningskonferanse i Stavanger 21. – 22. november 2018 
•  Det er 8 fylkeskommuner (Hordaland, Buskerud, Finnmark, Nordland,   

Vestfold, Østfold, Møre og Romsdal og Rogaland og 40 kommuner fordelt  
på fylkene som deltar i prosjektet 

• Det er inngått avtale om nasjonal evaluering i regi av Høgskolen i Volda 
 

2015-2018 

Kontakter i Hdir: heidi.fadum@helsedir.no, rolf.hansen@helsedir.no  

mailto:heidi.fadum@helsedir.no
mailto:rolf.hansen@helsedir.no


Miljø og 
helsedagen 2018 

7. november kl  9 – 16  
i auditoriet  til «nye» 
Helsedirektoratet, 
Vitaminveien 4, Storo 

• Første samarbeidskonferanse om miljø og helse! 
• Arrangører: Miljødirektoratet, Folkehelseinstituttet og 

Helsedirektoratet 
• Målgrupper: Personell som arbeider med miljø og 

miljørettet helsevern i kommunene, fylkeskommunene og 
hos fylkesmennene (miljøingeniører/-rådgivere, 
planleggere, leger, jurister, folkehelserådgivere, m.fl.) 

• Temaer: Luftforurensning, støy, avfall/grunnforurensning, 
miljøgifter og plast, dvs dagsaktuelle utfordringer for 
kommunene 

• Ingen deltakeravgift 
• Påmelding til www.berg-hansen.no Frist 1.10.2018 
• Mer info i neste Nyhetsbrev fra Helsedirektoratet 

http://www.berg-hansen.no/


Kommunenes behov 
for bistand innen 
MHV – 
spørreundersøkelse 
(FHI)  

• Organisering, ressurser, kompetanse 
• Arbeidet (type oppgaver, medvirkning, endringer med 

folkehelseloven?) 
• Faglig støtte (behov, fra hvem?)  

• fra Helsedirektoratet 
• Fra FHI 
• Hva finnes, hva savnes? 

• Integrering av MHV i folkehelsearbeidet (status, 
endringer, aktiviteter, oversikt, planforankring) 

• Ca 30 spørsmål (+ noen tilleggsspørsmål) 
• Utsendelse? 

 
 

Viktig oppdatering av status og behov i 
kommunenes arbeid med miljørettet 
helsevern/folkehelsearbeid! 


	Aktuelle nyheter fra Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet
	Gjennomgang av regelverket for barns arbeidsmiljø (høring våren 2019?)
	Luftsamarbeidet
	Ny tilsyns- og registreringsordning for tobakkssalg
	Handlingsplan for fysisk aktivitet (2019?)
	Uteareal i skoler og barnehager
	Folkehelsemeldingen
	Nasjonal UV- og hudkreftstrategi
	Landsomfattende tilsyn med miljørettet helsevern i skoler og barnehager
	Revisjon av oversiktsveilederen
	Nasjonal kartlegging av fysisk aktivitet i kommunal planlegging – turgåing i nærmiljøet�2017-2018
	Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse
	Miljø og helsedagen 2018
	Kommunenes behov for bistand innen MHV – spørreundersøkelse�(FHI) 

