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NYHETSBREV OM LOKALT FOLKEHELSEARBEID
Dette nummeret av ʼHelserådetʼ brukes i sin helhet til å gjengi Nyhetsbrev nr. 2/2009 fra Divisjon folkehelse og levekår i Helsedirektoratet.
Brevet går primært til landets fylkesmenn og fylkeskommuner og inneholder informasjon fra Helsedirektoratet med relevans for lokalt folkehelsearbeid. Brevet inneholder ingen bestillinger eller oppdrag. (Ref.kodene og stikkordene er tildelt av “Helserådet”.)
Red.

”SAMHANDLINGSREFORMEN – RETT
BEHANDLING – PÅ RETT STED – TIL
RETT TID”, ST. M. NR. 47 (2008-2009)
Samhandlingsreformen handler blant annet om at det skal lønne seg å
forebygge sykdom i forkant i stedet for å reparere i etterkant, samtidig
som pasientene skal få bedre hjelp der de bor. Sentralt i reformen er at
det skal lønne seg økonomisk for kommunene at folk er friske.
I forhold til regionalt og lokalt folkehelsearbeid er det spesielt to viktige
budskap i meldingen; ny kommunerolle og styrking av forebyggingsarbeidet i helsetjenesten.
Det er ikke tatt stilling til nøyaktig hvilke nye oppgaver kommunene skal
få, men etter at meldingen er behandlet av Stortinget tar Regjeringen sikte
på å legge fram et lovforslag som tydeliggjør de framtidige kommunale
oppgavene og ressursbehov. I statsbudsjettet for 2010 vil det bli foreslått
en økning på 230 millioner kroner gjennom kommunenes frie inntekter til
oppfølging og forberedelse av gjennomføring av reformen.
Følgende forebyggingsrelaterte oppgaver oppfattes som sentrale i
Samhandlingsreformen:
•
•
•
•
•
•

Bedre oversikt over lokale folkehelseutfordringer
Styrket evne og kapasitet til tverrsektorielt folkehelsearbeid
Styrke helsestasjons – og skolehelsetjenesten som et lavterskeltiltak
Kompetansebygging innen forebyggende tjenester
Lærings – og mestringstilbud og frisklivssentraler
Oppfølging av personer i risikosonen – fastlegenes rolle

Ny lov om framtidige kommunale oppgaver planlegges i løpet av 2010,
mens nytt finansieringssystem skal være på plass 2012.
Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008-2009) - regjeringen.no
Referansekode: OLE 2009 – 7
Stikkord: Samhandlingsreformen.

MER FYSISK AKTIVITET I SKOLEN
Fra og med høsten 2009 har elever på 5.-7. trinn rett på regelmessig
fysisk aktivitet utenom kroppsøving. Fokus for aktivitetene er glede og
mestring ved bevegelse, og alle skal kunne være med.
Det er opprettet en egen nettside med gode tips. Nettsiden er ment som
en hjelp for i første rekke lærere, men som også kan brukes av SFOansatte, foreldre og andre som ønsker tips til fysisk aktivitet i hverdagen.
Lenke:

http://skolenettet.no/Moduler/FyAk/Templates/Pages/StartPage.aspx?id=
59463&epslanguage=NO
Referansekode: FYS 2009 – 2
Stikkord: Skoler.

RETNINGSLINJER FOR KONSERTSTØY
Utendørs bruk av lydkilder kan være til betydelig sjenanse og plage, bl.a.
i form av søvnforstyrrelser, for omgivelsene. Problemet er spesielt stort i
sommerhalvåret med utendørs konserter og andre arrangementer som
kan forårsake ekstremt høy lyd. Noen kommuner har utarbeidet lokale
retningslinjer for å kunne forebygge/redusere støyproblemer.Helsedirektoratet har nå nedsatt en arbeidsgruppe med sikte på å utarbeide nasjonale retningslinjer for vurdering av høy lyd ved utendørs bruk av mobile
og stasjonære lydkilder. Arbeidsgruppen består av representanter for
musikkbransjen, støyfaglige miljøer, helsemyndigheter på lokalt, regionalt
og nasjonalt nivå.
Formålet med retningslinjene er å bidra til å forebygge og redusere helseskade og – plager for omgivelsene som følge av høyt lydnivå og forebygge hørselsskader for publikum, ansatte og frivillige ved utendørsaktiviteter som konserter, festivaler, m.v.
Retningslinjene forventes å foreligge våren 2010.
Kontaktperson: Finn Martinsen (fma@helsedir.no)
Referansekode: MHV 2009 – 7
Stikkord: Konsertstøy

NY NASJONAL HIVSTRATEGI
”AKSEPT OG MESTRING”
”Antallet nye hivsmittede i Norge har aldri vært høyere enn i 2008.
Holdninger til hiv gjør det belastende å være åpen om diagnosen til tross
for at bedre medisinsk behandling har gjort den fysiske helsen til personer med hiv bedre. Den nye nasjonale hivstrategien «Aksept og mestring» skal møte denne utviklingen fram mot 2014.
Strategiens visjon er at samfunnet skal akseptere og mestre hiv på en
måte som både begrenser antallet av nye hivtilfeller, samtidig som personer som lever med hiv kan leve et godt liv.
Strategiplanen har to hovedmål.
1) Nysmitte med hiv skal reduseres – særlig i grupper med høy sårbarhet for hiv.
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2) Alle som er smittet av hiv, skal sikres god behandling og oppfølging
uansett alder, kjønn, seksuell orientering og/eller praksis, bosted, etnisk bakgrunn og egen økonomi. Samlet utgjør strategien et rammeverk som gir retning og skaper grunnlaget for oppfølging i form av
kunnskapsbaserte og effektive tiltak.
Helsedirektoratet har vært sentral i utarbeidelse av den nye strategien og
vil ha et hovedansvar for den faglige oppfølgingen i årene framover.
For mer informasjon og nedlasting av strategiplanen se
www.helsedir.no/seksuellhelse
Referansekode: SEX 2009 – 1
Stikkord: Hiv.

NASJONAL STRATEGI FOR Å REDUSERE
RADONEKSPONERINGEN I NORGE
Målet med den nasjonale strategien er at radonnivåene i alle typer bygninger og lokaler skal ligge under gitte grenseverdier, samtidig som radoneksponeringen i Norge reduseres så mye som praktisk mulig.
Strategien skal gjennomføres i femårsperioden 2009-2014.
Strategien er et redskap for styring og koordinering av det radonforebyggende arbeidet i flere sektorer. Det er fastsatt et todelt mål:
• For det første er det et mål at alle bygninger skal komme under gitte
grenseverdier for radon.
• For det andre er det et mål å senke radonkonsentrasjonene så mye
som praktisk mulig, altså også under grenseverdien, der nivåene med
enkle grep kan bli langt lavere. Begrunnelsen for dette er at all reduksjon av radoneksponering gir helsegevinst, også på nivåer under grenseverdiene.
Den nasjonale strategien inneholder også punkter om arbeid med radon i
arealplanleggingen, ved oppføring av nye bygninger og i eksisterende
boliger. Videre ser en på blant annet barnehager og skoler og arbeidslokaler, samt lokalsamfunn med særlig alvorlige radonproblemer.
Strategien kan lastes ned på www.regjeringen.no. Søk på radon.

DIABETES – FAGLIGE RETNINGSLINJER
FOR FOREBYGGING, DIAGNOSTISERING
OG BEHANDLING
Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging, diagnostisering og
behandling av diabetes ble publisert i mai 2009. Dokumentet er sendt alle
fastleger og helseforetak. Det er også laget en kortversjon. Primært er retningslinjene rettet mot leger og sykepleiere som arbeider klinisk med diabetes i primær- og i spesialisthelsetjenesten, men de vil også være nyttige for annet helsepersonell, særlig i kommunehelsetjenesten.
De siste årene har behandlingen av diabetes endret seg fra å være sentrert om å senke nivået av blodglukose til også å vektlegge behandling av
den økte risikoen for hjerte- og karsykdommer. Det er også slik at med ny
kunnskap kan langt flere pasienter behandles for sin diabetes enn det tidligere retningslinjer tilsier. Stadig flere får diabetes. Antallet personer med
diabetes i Norge ble i 2004 anslått til ca. 265 000 og halvparten av disse
hadde ikke fått diagnostisert sykdommen. Vel 25 000 av disse har type
1-diabetes. Norge er et av landene hvor type 1-diabetes blant barn og
unge forekommer hyppigst. Forekomst av kjent type 2-diabetes har økt,
og mest hos innvandrerkvinner.
Retningslinjene finnes på www.helsedirektoratet.no/publikasjoner, og har
bestillingsnummer IS-1674.
Send e-post til trykksak@helsedirektoratet.no.
Norges Diabetesforbund har sammen med direktoratet utviklet en enkel
test folk kan gjennomføre for å avdekke om de er i risikosonen for å utvikle diabetes. Tanken bak testen er at det finnes mange mennesker med
uoppdaget risiko, som med enkle livsstilstiltak kan forebygge at de utvikler diabetes. Disse gjelder det å finne og bevisstgjøre, slik at helsetjenestens framtidige behandlingskostnader reduseres og livskvaliteten bevares. Testen kan gjennomføres elektronisk på www.diabetesrisiko.no
Kontaktperson for faglige spørsmål: Tor Claudi tcl@helsedir.no
Referansekode: HTJ 2009 – 5
Stikkord: Diabetes.

Referansekode: MHV 2009 – 8
Stikkord: Radon.

NASJONALE FAGLIGE RETNINGSLINJER
FOR Å FOREBYGGE OG BEHANDLE
UNDERERNÆRING
Helsedirektoratet har for første gang utgitt Nasjonale faglige retningslinjer
for å forebygge og behandle underernæring (juni-09). Målgruppen er
helsepersonell som jobber med voksne og eldre i spesialist- og primærhelsetjenesten, samt ledere ved de aktuelle virksomheter. Retningslinjene
gir et rammeverk med verktøy for å identifisere og ivareta ernæringsmessige behov for pasienter i sykehus, sykehjem og i kommunal omsorg.
Retningslinjene gir ikke bare en faglig begrunnelse bak anbefalingene,
men er også juridisk forankret. Det er særlig forsvarlighetskravet i
Helsepersonelloven § 4 og forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten som er trukket fram.
Vi ønsker at dette vil bidra til at helseforetak, fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner får økt oppmerksomhet på kosthold og ernæring, og at
mat og måltider blir en del av det helhetlige helse- og omsorgstilbudet.
Retningslinjene finnes på www.Helsedirektoratet/ernæring og kan bestilles fra trykksak@helsedirektoratet.no, bestillingsnummer IS 1580.
Kontakt: Guri Smedshaug gsm@helsedir.no
Referansekode: ERN 2009 – 1
Stikkord: Underernæring.
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NY UNDERSØKELSE AV SKOLENES
GODKJENNINGSSTATUS
Fjorårets undersøkelse avslørte at nesten halvparten av landets skoler
manglet endelig godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i
skoler og barnehager.
Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet planlegger nå en oppfølging
av de skolene (og kommunene) som manglet slik godkjenning. Siktemålet
med undersøkelsen denne gang er å få fram et bedre grunnlag for lokal
og regional oppfølging og handling, og dermed bidra til at de fysiske og
psykososiale forholdene ved landets skoler bringes i samsvar med
regelverket.
Kontaktperson: Finn Martinsen (fma@helsedir.no)
Referansekode: MHV 2009 – 9
Stikkord: Godkjenningsstatus. Skoler.

NY RAPPORT OM FYSISK AKTIVITET
BLANT VOKSNE NORDMENN
Rapporten «Fysisk inaktive blant voksne i Norge. Hvem er inaktive – og
hva motiverer til økt fysisk aktivitet?» har til hensikt å gi økt kunnskap om
hva som er sentrale faktorer for at inaktive skal bli mer fysisk aktive.
Rapporten belyser individuelle, strukturelle, kulturelle og sosiale faktorer.
Gjennom rapporten får vi blant annet nærmere innblikk i hvem de inaktive er, betydning av tidligere aktivitetserfaringer, hva som kan motivere til
økt aktivitet, hvordan aktivitetstiltak og fysiske omgivelser bør utformes
med tanke på å nå de inaktive, og hvilke informasjonskanaler som er sentrale i kommunikasjon med ulike grupper inaktive. Målgruppen for denne

rapporten er alle som arbeider med å fremme fysisk aktivitet, på individuelt eller strukturelt nivå.
Kontaktperson: Anita Aa. Aadland (ani@helsedir.no)
Lenke:
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00145/Fysisk_inak
tive_vok_145669a.pdf

Lenke til heftet:
http://www.bufetat.no/filestore/Bufetatno-dokument/Familie/Foreldrerettleiingsprogrammet/Temahefte/Barnogfysiskaktivitet.pdf
Referansekode: FYS 2009 – 4
Stikkord: Fysisk aktivitet hos barn. Barn.

Referansekode: FYS 2009 – 3
Stikkord: Inaktivitet. Voksne.

NYE KOSTDATA – SPEDBARN OG
SMÅBARN
De landsomfattende kostholdsundersøkelsene Spedkost og Småbarnskost 2006-2007 tar for seg kostholdet til 6 måneder, 1 år og 2 år gamle
barn.
Resultatene viser at sped- og småbarnas kosthold i stor grad er i tråd med
råd og anbefalinger for kostholdet. Sammenlignet med resultater fra forrige tilsvarende undersøkelser i 1998-99 har det skjedd flere forbedringer
av kostholdet. Et hovedresultat er at norske 1- og 2-åringers inntak av tilsatt sukker og søt drikke nå er langt lavere enn i 1999.
Undersøkelsene er gjennomført av Universitetet i Oslo på oppdrag fra
Helsedirektoratet og Mattilsynet. Det er publisert 3 rapporter i 2008-09
som kan bestilles eller lastes ned fra Helsedirektoratets nettside.
For mer informasjon om resultater og tilgang til rapportene:
Spedkost 6 måneder
http://www.helsedirektoratet.no/ernaering/kostholdetundersokelser/6mnd
_barn/
Spedkost 12 måneder
http://www.helsedirektoratet.no/ernaering/kostholdetundersokelser/12mn
d_barn/
Småbarnskost 2 år
http://www.helsedirektoratet.no/ernaering/kostholdetundersokelser/2aar_
barn/to_ringer_spiser_mindre_sukker_550174
Kontakt: Britt Lande brl@helsedir.no
Referansekode: ERN 2009 – 2
Stikkord: Kostholdsdata. Spedbarn. Småbarn.

FOREBYGGINGSPROSJEKT I
TANNHELSETJENESTEN VEDR. TOBAKK
Tannhelsetjenesten er en viktig forebyggende arena som særlig treffer
mange unge. I Rogaland startes det nå opp et prosjekt hvor tannhelsepersonell skal ta opp tobakksbruk med sine brukere. De som ønsker hjelp
til å slutte, skal henvises til Røyketelefonens oppfølgingstjeneste.
Prosjektet er et samarbeid mellom Den norske tannlegeforeningen, Norsk
tannpleierforening og Helsedirektoratet. Tannpleier Liv Tveit Eigeland på
Gausel tannklinikk i Stavanger er prosjektleder. Hensikten med prosjektet
er i første omgang å prøve ut om tannhelsetjenesten kan rekruttere brukere til Røyketelefonen.
Hvis dette er aktuelt for andre fylker, er det bare å ta kontakt.
Kontaktperson: Sigrid Skattebo sis@helsedirektoratet.no
Referansekode: TOB 2009 – 2
Stikkord: Tannlegetjeneste.

NYTT TEMAHEFTE FOR FYSISK AKTIVITET
HOS BARN
Et nytt temahefte for foreldre fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
(Bufdir) og Helsedirektoratet gir gode råd og tips om hvordan en kan stimulere barn til å være mer fysisk aktive. Å legge til rette for gode opplevinger omkring aktivitet i barndommen er viktig, men kan oppleves som en
utfordring i et stadig mer passivt samfunn.

INFORMASJONSKAMPANJE FOR
NØKKELHULLSMERKET PÅ MATVARER
Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet trådte i
kraft 17. juni 2009 i både Danmark, Sverige og Norge. Nøkkelhullet er en
merkeordning som skal gjøre det enkelt for forbrukerne å finne sunnere
matvarer når de handler. Informasjonskampanje for å øke kjennskap til
myndighetenes merkeordning hos forbruker er igangsatt. Kampanjen
inneholder reklamefilm på tv, annonser i aviser, ukeblader og magasiner,
brosjyre samt informasjon på nettet. Brosjyre, plakater, presentasjoner
med mer kan lastes ned og bestilles på www.nokkelhullsmerket.no
Helsedirektoratet har hovedansvar for informasjonsarbeidet. Mattilsynet
er i gang med å planlegge tilsynsarbeidet for å sikre riktig bruk av
Nøkkelhullet. Både handelen og leverandører viser stor interesser i å ta i
bruk den nye merkeordningen. Det finnes stadig flere nøkkelhullsmerkede produkter på markedet og det produseres også nye produkter som tilfredsstiller kravene.
Kontakt: Anniken Owren Aarum 24 16 34 48 eller aka@helsedir.no
Referansekode: ERN 2009 – 3
Stikkord: Nøkkelhullsmerking.

EUROPEISK NETTVERK OM MARKEDSFØRING AV MAT OG DRIKKE TIL BARN
Helsedirektoratet leder et europeisk nettverk (ʼThe European Network on
reducing marketing pressure on childrenʼ) som har som langsiktig mål å
beskytte barns helse ved å jobbe for å redusere markedsføringen av
næringsfattig og energitett mat og drikke til barn. Sentralt i dette arbeidet
er utveksling av kunnskap og erfaringer mellom landene, og å støtte
arbeidet med å utvikle anbefalinger for markedsføring som skjer ved
WHOs hovedkontor i Genève. Nettverket har utarbeidet en kode for markedsføring av mat og ikke-alkoholdholdig drikke til barn. Mer informasjon
om nettverket, møterapporter samt nettverkets kode finnes på
Helsedirektoratets hjemmesider www.helsedir.no/marketing.
Kontakt: Britt Lande brl@helsedir.no
Referansekode: ERN 2009 – 4
Stikkord: Markedsføring av mat og drikke. Barn.

NYTT FRIÅR: PÅMELDING FRAM TIL
1.12.2009
Skoler kan melde seg på det tobakksforebyggende programmet FRI helt
frem til 1.12.2009. I år premierer Helsedirektoratet de to skolene med
flest antall påmeldte.
http://www.helsedirektoratet.no/fri/hvem_blir_beste_fri_fylke__557584
Vi vil gjerne ha tilbakemelding fra arbeidet med FRI-programmet og hvordan FRI kan være del av det helhetlige helsefremmende og forebyggende
arbeid i skolen.
Kontaktperson: Mariell Lian mariell.lian@helsedir.no / 24 16 34 65.
Referansekode: TOB 2009 - 3
Stikkord: Tobakksfrihet.
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FORBUD MOT SYNLIG OPPSTILLING
AV TOBAKK
Som meddelt i forrige nyhetsbrev, trer forbud mot synlig oppstilling av
tobakksvarer i kraft 1. januar 2010. Fra nevnte tidspunkt skal tobakksvarer ikke være synlig for kunden i utsalgssteder. Helsedirektoratet har ved
brev av 1. september 2009 informert alle berørte, herunder alle utsalgssteder for tobakk, alle fylkesmenn og alle kommuner, om lovforbudet. Mer
informasjon og lenke til det aktuelle brevet finnes på:
http://www.helsedirektoratet.no/tobakk/aktuelt/
Avdeling tobakk har oppdatert www.tobakk.no spesielt med hensyn til
røykeslutt.
Referansekode: TOB 2009 – 4
Stikkord: Oppstilling av tobakksvarer.

OPPDRAG – UTVIKLE EN PLAN FOR
STYRKING AV HELSESTASJONS- OG
SKOLEHELSETJENESTEN
Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet å
utvikle en plan for styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det
skal utarbeides et høringsnotat som skal leveres 1.12 09.
Regjeringen varslet i St. meld. nr. 20 (2006-2007) Nasjonal strategi for å
utjevne sosiale helseforskjeller at den vil videreutvikle og styrke skolehelsetjenesten. Bakgrunnen er at kapasiteten i helsestasjons- og skolehelsetjenesten er for dårlig utbygd i mange kommuner, spesielt tilbudet i skolehelsetjenesten.
Hvis dere har gjennomført kartlegginger av denne tjenesten, eller har innspill med hensyn til bemanning, kvalitet og organisering, kan dere kontakte Ellen Margrethe Carlsen på eca@helsedir.no / tlf 24 16 39 37
Referansekode: HEL 2009 – 3
Stikkord: Helsestasjonsplan. Skolehelsetjenesteplan.

TVERRFAGLIG HELSEKONFERANSE
28. – 30*. OKTOBER I SANDVIKA
VED OSLO
Konferansen retter seg mot ledelse og faggrupper innen arbeidsområdene tannhelse, rus, oppfølging av Omsorgsplanen/ Kompetanseløftet
2015, psykisk helse og folkehelse. Hovedtemaet for konferansen er forebygging i et samhandlingsperspektiv og ses i lys av Samhandlingsreformen. Helse – og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen og Helsedirektør
Bjørn Inge Larsen vil begge delta på samlingens første dag. Dag to innledes med fylkesvis gruppearbeid, dernest følger en rekke spennende
parallelle sesjoner innen temaene lavterskeltilbud, tverrsektorielt regionalt
og lokalt folkehelsearbeid og kunnskapsbasert praksis.
*De to første dagene, 28.- og 29. oktober er felles for alle, men siste del
av dag to er satt av til fagspesifikke møter. Medarbeidere innen psykisk
helse og rus fortsetter konferansen 30. oktober, øvrige medarbeidere
avsluttes konferansen etter dag to.
Det er påmeldt over 200 til konferansen og påmeldingen er nå dessverre
stengt.
Kontaktpersoner:
Folkehelse:
Heidi Fadum, hum@helsedir.no / 24 16 34 74
Tannhelse:
Maren Wilberg, mamat@helsedir.no / 24 16 31 71 eller
Bengt Berger (Fylkestannlegene) bengtb@vfk.no / 33 34 40 49 /
95 84 03 97
Rus:
Erik Jonassen, erj@helsedir.no / 24 16 31 33 eller Jon
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Nysted (kompetansesentrene) jon@helsedir.no / 24 16 34 84
Psykisk helse: Jan Tvedt jat@helsedir.no / 24 16 30 93 og Nina
Söimer Andresen nsa@helsedir.no / 24 16 30 82
Omsorgsplanen/
Kvalitetsløftet 2015: Ingvild M. Svendsen, ivs@helsedir.no / 24 16 35 92
og Tonje Thorbjørnsen tat@helsedir.no / 24 16 35 11
Referansekode: HTJ 2009 – 5
Stikkord: Helsekonferanse.

DIALOGKONFERANSE OM NY LOV FOR
FYLKESKOMMUNENS OPPGAVER I FOLKEHELSEARBEIDET 23.9.2009. SAMMENDRAG FRA KONFERANSE PÅ GARDERMOEN
Det vises til Nyhetsbrev, mai 2009, der det gis en noe bredere omtale av
loven, Ot.prp. nr. 73 (2008-2009) Om lov om fylkeskommuners oppgaver
i folkehelsearbeidet som trer i kraft fra 1.1.2010. Hensikten med dialogkonferansen var å drøfte gjennom iverksetting av loven og avklare behovet for nødvendig utviklingsarbeid som en oppfølging av loven.
Hensikten var dessuten å drøfte nærmere behovet for faglig støtte fra
sentrale statlige myndigheter.
Drøftingene fulgte i hovedsak følgende fire problemstillinger;
Fylkeskommunens rolle overfor kommunene i folkehelsearbeidet, fylkeshelseprofil med oversikt over helsetilstand og forhold som virker inn på
helsen, folkehelse i fylkeskommunens egen virksomhet og forventninger
til statens rolle og faglig støtte i implementeringen av loven.
Fylkeskommunene var representert med fra 1-2 til 6 personer, 7 fylkesmannembeter var til stede samt Helse – og omsorgsdepartementet,
Kommunal – og regionaldepartementet, Nasjonalt Folkehelseinstitutt og
personer fra 6 avdelinger i Helsedirektoratet. Til sammen 70 personer.
Etter HODs gjennomgang av ny folkehelselov dreide kommentarene og
spørsmålene seg om nye muligheter folkehelseloven gir. Samtidig ble det
uttrykt bekymring for økonomien, bl.a. at partnerskapsmidlene vil inngå i
rammebevilgningene fra 2010.
Veien videre: To forhold stod i fokus framover; behovet for å understøtte
fylkeskommunene i deres rolle og overfor kommunene i folkehelsearbeidet og behovet for egen arbeidsgruppe/utredningsgruppe i tilknytning
til utvikling av fylkeshelseprofiler. Hvilke kunnskap har vi behov for og
hvordan utvikle en felles ”lest” som gjør sammenlikninger mellom fylkene
mulig?
Direktoratet vil utarbeide et mer fyldig referat/oppsummering fra dialogmøtet.
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