På dagsorden hos sentrale helsemyndigheter
• Helse- og omsorgsdepartementet v/Benedicte Mørkved Larsen
• Helsedirektoratet v/Finn Martinsen
• Folkehelseinstituttet v/Gunn Marit Aasvang
• Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)
• 5G og stråling v/Tone-Mette Sjømoen
• UV, sol og solarier v/ Lill Tove Nilsen

• (Statens helsetilsyn)

Folkehelsemeldingen 2019
• Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit
trygt samfunn ble lagt frem 5. april
• Del I: Forsterket innsats
• tidlig innsats for barn og unge,
• forebygging av ensomhet og
• mindre ulikhet i helse.

• Del II: Innsats for et trygt samfunn og
gode levevaner
• Del III: Et effektivt folkehelsearbeid

Folkehelsemeldingen 2019
• Regjeringen vil ta initiativ til en samlet gjennomgang av
folkehelseloven med forskrifter
• Regjeringen vil vurdere modeller for å kunne støtte kommunene bedre
på området miljø og helse
• Regjeringen vil evaluere hvordan byggtekniske krav tar hensyn til
helsemessige forhold
• Regjeringen vil i 2019 legge fram handlingsplanen fra
departementene for fysisk aktivitet, med et tidsperspektiv på ti år og
med revisjon underveis.

Arbeid med ny forskrift om miljø og helse i
barnehager og skoler
• Bakgrunn i Folkehelsemeldingen 2015, og også gjentatt i
Folkehelsemeldingen 2019
• Ses i sammenheng med arbeid med endringer i
barnehageloven
• Sikte på høring høsten 2019

Helsedirektoratet: Nytt nettsted og digitalisering av veiledere i miljørettet
helsevern
• Helsedirektoratet - nytt nettsted fra 2. mai:

• Nytt og forbedret søk
• Enklere navigasjon
• Nye og bedre måter å presentere bl.a. veildere, retningslinjer,..

• Digitalisering av «Veileder i miljørettet helsevern»
(2003-IS 1104)
• Digitalisering av «Miljø og helse i barnehagen» (IS-2072)
og «Miljø og helse i skolen» (IS-2073)
• Drøfte med bl.a. NEMFO underveis (workshop,?)
• I løpet av 2019(?)

Handlingsplan fysisk aktivitet (Olov Belander)
Om handlingsplanen
• Samarbeid mellom 11
departementer
• HOD koordinerende sekretariat
• Utviklingsprosess siden 2018
• Lansering høsten 2019

Omtale i folkehelsemeldingen 2019
• Visjonen er at fysisk aktivitet skal være
et naturlig valg i hele livet
• Et langsiktig mål om 15 prosent
reduksjon i fysisk inaktivitet fram mot
2030, jf. Agenda 2030
• Tre innsatsområder blir løfta fram for
utviklingsarbeid
• Aktivitetsvennlige bo- og nærmiljøer,
ivareta områder under press
• Utvikle og ta i bruk nyskapende og
fremtidsrettede løsninger for å motivere
og mobilisere til økt fysisk aktivitet
• Legge til rette for tverrfaglig forsking og
utvikling, kunnskaps- og erfaringsbasert
praksis, herunder bedre system for
oversikt

Prosjekt: Uteområder i skoler og barnehager
• Rapport fra NMBU:
1. Introduksjon
1.1. Bakgrunn for prosjektet
1.2. om utearealenes betydning for barns helse og trivsel
1.3. Lovverk/regelverk
2. Gjennomføring av prosjektet
3. Hva sier forskningen om utearealenes betydning?
4. Forskning om arealstørrelser og erfaringer fra andre land
5. Trenger vi arealnormer og i tilfelle hvilke?
6. Suksessfaktorer/gode eksempler
7. Utearealene i kommunale planprosesser
8. Anbefalinger

Ny veileder i
systematisk
folkehelsearbeid
Revisjon og utvidelse
av veilederen «God
oversikt - en
forutsetning for god
folkehelse»

Kjersti H. Engeseth

• 7 år siden loven kom. Ønske fra lokale, regionale, og
nasjonale aktører om revisjon og utvidelse av eksisterende
veileder
• Revidert veileder vil omfatte alle elementene i et
systematisk folkehelsearbeid (styringssirkelen)
• Veilederen skal være et virkemiddel for å understøtte
kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med et
systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid
• En forklaring/normering av relevante paragrafer
• En del som viser eksempler på kommuners løsning av
arbeidet
• Publiseres kun på nett
• Mer fleksibilitet og «levende» dokument
• Enklere for brukerne å finne det de er på jakt etter
Status
• Prosess med tilbakemeldinger fra mange aktører.
• NEMFO har bidratt med utarbeidelse av eksempler på
hvordan jobbe systematisk med miljørettet helsevern
• Publisering av første kapitler før sommeren

Skader og ulykker (Tone Figenschou Sandvik)
• FHI har i 2019 utgitt rapporten «Skadebildet i Norge. Fordeling etter utvalgte temaområder»:
– Beskriver status for forekomst av skader i Norge, der ulykkes- og skadedata fordelt på sektornivå
kommer tydelig frem.
• Meld. St. 19 (2018-2019) Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn
– Kap. 1.1: Førebygging av skadar og ulykker vil vere ei prioritert oppgåve framover, og ein skal
leggje særleg vekt på ein nullvisjon for alvorlege fallulykker i heimen.
– Kap. 5.4 Skader og ulykker : «Regjeringa vil…»
o Nevner her bl.a. styrking av kunnskapsgrunnlaget, bedre skadedata, samarbeid mellom
offentlig, privat og frivillig sektor, styrking av Skadeforebyggende forum, handlingsplan for
nullvisjon for alvorlige fallulykker i hjemmet

Miljørettet helsevern i kommunene
– en kartlegging
Gunn Marit Aasvang og Preben Aavitsland ved NEMFOs
årskonferanse, 2019
10.5.2019

Bakgrunnen
Prosjektet «Miljørettet helsevern i kommunene»
• Folkehelseinstituttet i samarbeid med Helsedirektoratet
• Mål om å forstå kommunenes behov og tilpasse hvordan Folkehelseinstituttet og
Helsedirektoratet rådgir og støtter kommunene i normaltid og kriser
• Kartlegge
–
–
–
–

Hvilke problemstillinger kommunenes miljørettede helsevern særlig arbeider med.
Hvilke ressurser og kompetanse kommunene har, og hvordan arbeidet er organisert.
Hvilke behov for faglig støtte kommunene har, og hvor de søker denne støtten i dag.
Hvilken rolle Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet kan ha i å støtte kommunene.
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Spørreundersøkelsen
Prosjektet «Miljørettet helsevern i kommunene»
•
•
•
•
•

Spørreskjema på nettet
Sendt til kommunenes postmottak med kommuneoverlegen som adressat
Sendt 11. mars, påminnelse 8. april
40 spørsmål, noen av dem omfattende
143 besvarelser - representerer om lag 250 kommuner

• Her presenteres noen foreløpige resultater
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Arbeidsområder i miljørettet helsevern
Hvor stor andel (%) av arbeidet med miljørettet helsevern utgjør hver av følgende
arbeidområder?
• Planlagte tilsyn og godkjenninger
34 %
• Klager, bekymringsmeldinger og ad hoc-tilsyn
20 %
• Helsefremmende arbeid (gjennom rådgivning mv)
12 %
• Plansaker (uttalelser og andre bidrag)
10 %
• Oversikt etter folkehelseloven
8%
• Akutte hendelser og krisehåndtering
6%
• Administrasjon, internkontroll og annet
10 %
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Hvor ofte håndterer dere….?
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Hvilket forhold til FHIs veiledere…?
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Hvilket forhold til Hdirs veiledere…?
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Videre arbeid
Prosjektet «Miljørettet helsevern i kommunene»
•
•
•
•

Vi vil intervjue noen fra kommunene for å forstå enda bedre
Vi vil analysere grundig og skrive en samlet rapport
Vi vil skrive en artikkel for Utposten
Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet vil forbedre vår rådgivning og bistand
til kommunene

FHI 21.05.2019

5G og stråling

NEMFOs årskonferanse 2019,
Oslo, 10. mai 2019

Tone-Mette Sjømoen

Elektromagnetiske felt (EMF)
og helserisiko
→

→

Ekspertgjennomganger viser:
→

→

Eksponering for EMF, f.eks. fra
høyspentlinjer eller mobil- og
radiosendere, er ikke farlig for helsa
så lenge nivåene er under de
anbefalte grenseverdiene
Ingen dokumentert sammenheng
mellom eksponering for
elektromagnetiske felt og ulike plager

Noen referanser:
→

Den internasjonale kommisjonen for
beskyttelse mot ikke-ioniserende
stråling (ICNIRP):
→

→

Norsk ekspertgruppe:
→

→

Folkehelseinstituttet Rapport 2012:2

EUs vitenskapelige komité:
→

→

EMF Guidelines (100 kHz – 300 GHz) 1998

SCENIHR Opinion 2015

Svensk ekspertgruppe:
→
→

SSM Rapport 2016:15
SSM Rapport 2018:09

Ny nasjonal gruppe
→

→

→

Samarbeidsforum for offentlige
myndigheter:
→
→
→
→

Helserisiko og eksponering tilknyttet
elektromagnetiske felt (EMF)
Helseplager tilskrevet EMF
Teknologisk utvikling
Samordnet og helhetlig
forvaltningspraksis

Faste representanter:
→
→

→

Direktoratet for strålevern og
atomsikkerhet (leder)
Helsedirektoratet
Folkehelseinstituttet

Ved behov:
→
→
→
→
→

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
(Nkom)
Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE)
Helseforetakene
Fastlegene
Organisasjoner

Eksponering fra ulik trådløs teknologi
Prosent av
grenseverdi

Middelverdi av effekttetthet gitt som prosent av
grenseverdi
1/1000 av grenseverdien

StrålevernRapport 2011:6

Radiosignaler fra mobilantenner

Hva blir endringen når 5G kommer?
→

Senderantenner med beamforming

→

Bruk av høyere frekvenser enn i dag

→

IoT – lav sendereffekt og lite bidrag fra
hver enkelt ting

→

Ingen grunn til å tro at
eksponeringsnivåene blir høye

→

Senderantenner plassert nærmere der folk
ferdes – behov for restriksjoner?

UV, sol og solarier

NEMFOs årskonferanse 2019,
Oslo, 10. mai 2019

Lill Tove Nilsen

Nasjonal UV- og
hudkreftstrategi
→

→

Hvorfor
→

Norge nr. 3 i verden mht. forekomst
og dødelighet av føflekkreft

→

Kostnadseffektivt å forebygge

→

UV fra sol og solarier øker risiko

Mål
→
→

Redusere veksten av hudkreft i Norge
med 25 % innen 2040
Redusere dødelighet ved å oppdage
føflekkreft tidligere

Forebygging i
forvaltningen
• Inkludere forebygging av
hudkreft
– Revidere veiledere o.l.
– I lokalt systematisk
folkehelsearbeid
– I nettverk og
samarbeidsfora for
folkehelse
• Få hjemmel for stansing
ved brudd på
alderskontrollbestemmelsen

Kunnskap og bevissthet

Målrettet og tidligere
oppdagelse

• Øke kunnskap og
bevissthet om UV og
forebygging

→

– Målrettet
kommunikasjon &
kampanjer
– Undervisning

Øke kunnskap og
bevissthet om
faresignaler for hudkreft
→

→

• Forske & evaluere
– Hvilke tiltak virker
– Årsaker
– Trender i kunnskap,
eksponering og
solingsatferd
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Målrettet
kommunikasjon &
kampanjer
Opplæring av
enkeltpersoner,
fastleger,
helsetjenesten

Tilsyn med solarier
→

Nasjonal tilsynskampanje i 2017
→

Fokus på «nye bestemmelser»
→

→

→

Alderskontroll, kunnskapsprøve,
informasjon til kunde

Resultater
→

200 kommuner og 460 tilsyn

→

Avvik hos 71 %, flest avvik hos små
virksomheter

→

Raskere implementering, oversikt over
bransjen, rettet avvik

Ny kampanje i 2020, uke 11-12
→

Påse at reglene etterleves over tid

→

Nå ut til nye virksomheter

Statens helsetilsyn: Landsomfattende tilsyn med miljørettet
helsevern i barnehager og skoler (innen 1. des. 2019) Siri Sand

Kaastad sst@helsetilsynet.no

• Fylkesmannen skal føre tilsyn med om kommunene (fylkesmannens lovlighetskontroll
med kommunene som tilsynsmyndighet)
– Sikrer gjennom sin internkontroll at pliktene som tilsynsmyndighet blir ivaretatt
– Har oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler
– Følger opp risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage og skole og fører
regelmessig tilsyn med disse virksomhetene i kommunen
– Følger systematisk opp tilsyn der det er avdekket lovbrudd
• Egenmeldinger fra kommunene, noen følges opp med systemrevisjon
• 3 tilsyn pr. «gammelt» fylke
• Helsetilsynet har utarbeidet veileder for fylkesmennenes tilsyn
• Samlet rapport våren 2020?

