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kommunene – en kartlegging
Hanne Nøkleby og Preben Aavitsland ved Smitteverndagene 2019
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Bakgrunnen
Prosjektet «Miljørettet helsevern i kommunene»

Folkehelseloven og miljørettet helsevern

Folkehelseinstituttets rolle som rådgiver og støtte for kommunene i normaltid og kriser (jf. 
smittevernet)

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 kan ha i å støtte kommunene.
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Spørreundersøkelsen
Prosjektet «Miljørettet helsevern i kommunene»

Samarbeid med Helsedirektoratet, innspill fra Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO)

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  (TAKK TIL ALLE SOM HAR SVART!)

Svarene 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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Hvor ofte kontakt for faglig støtte om…?
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Hvor ofte faglig støtte / fagstoff fra…?
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Hvor ofte faglig støtte / fagstoff fra….?
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Hvilket forhold til veiledere…?
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Videre arbeid
Prosjektet «Miljørettet helsevern i kommunene»

Vi vil presentere foreløpige resultater også på Nettverk for miljørettet 
folkehelsearbeid (NEMFO) sin årskonferanse

Vi vil intervjue noen kommuneoverleger for å forstå bedre

Vi vil analysere grundig og skrive en samlet rapport

Vi vil skrive en artikkel for Utposten

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet vil benytte resultatene for å forbedre vår 
rådgivning og annen bistand til kommunene
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