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ÅRSKONFERANSEN I ALTA 2018

Takk til deltakere og bidragsytere på konferansen i
Alta. Presentasjoner og bilder ligger på nemfo.no,
sammen med presentasjon av nytt styre. Neste års
konferanse vil være i Oslo.

GODKJENNING AV LOKALER

BASSENGBAD

Flyteterapi-anlegg er en ny velværetrend.
Bassengene som benyttes faller inn under
bassengbadforskriften. Les om tilsyn med et slikt
anlegg i Bærum på nemfo.no og mer info på
nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Flere salongvirksomheter tilbyr behandlinger som
innebærer penetrering av hud, f.eks. permanent
makeup, microneedling og microblading. Lokalene
for denne type virksomheter skal godkjennes etter
hygienekravforskriften. NEMFO erfarer at denne
godkjenningsplikten ofte er ukjent både hos
tilsynsmyndighet og virksomhetseier.

MASTEROPPGAVE LYSFORURENSNING

TILSYNSKAMPANJE TATOVERING OSLO

KARTLEGGING MILJØRETTET HELSEVERN

Helseetaten og flere bydeler i Oslo kommune
gjennomførte høsten 2017 en tilsynkampanje
overfor tatoveringssteder etter hygieneforskriften.
Hensikten var å se om krav i forskriften ble
etterlevet på en systematisk måte, med fokus på
hvordan redusere risiko for smitteoverføring.
Rapport og tilsynsmateriale kan fås ved
henvendelse til Helseetaten og vil bli gjort
tilgjengelig på Helseetatens nettsider.

LANDSOMFATTENDE TILSYN MED MHV

Fylkesmennene skal i 2019 gjennomføre et
landsomfattende tilsyn med kommunenes
etterlevelse av regelverket om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler. For mer info, se
Helsetilsynets internserie nr. 3/18
Komsatoppen, Alta
Alta 2018
Komsatoppen,

Erling Fjeldaas har skrevet masteroppgave om
regulering av lysforurensning i norsk rett.
Oppgaven omhandler bl.a. innvirkning på helse
og avdekker bl.a. manglende kompetanse på
dette området i kommunene. Lenke til oppgaven
og mer info finnes på våre nettsider.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vil om
kort tid sende ut en spørreundersøkelse til
kommunene om miljørettet helsevern.
Hovedhensikten er å kartlegge hvordan de bedre
kan understøtte kommunene på fagfeltet.

MILJØ OG HELSEDAG

Helsedirektoratet arrangerer Miljø og helsedag,
7.november kl. 9-16. Tema vil være dagsaktuelle
utfordringer i kommunene som f.eks. luftkvalitet,
støy, grunnforurensning, miljøgifter og plast. Les
mer på Helsedirektoratets nettsider.

SHIP SANITATION

Helsedirektoratet har fastsatt nye gebyrsatser for
inspeksjon for hygienesertifikat gjeldende fra 1.
mai 2018. Les brev fra Helsedirektoratet.
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