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Hvorfor samarbeid om 
samfunnsmedisiner?

 Etter innføring av kommunehelsetjenesteloven har 
det vært til dels vanskelig å rekruttere 
kommunelege I/kommuneoverlege

 Ikke bedre etter fastlegeordning

 Samhandlingsreformen har aktualisert 
samfunnsmedisinsk kompetanse



Hva sier lovverket?

 Helse- og omsorgstjenesteloven

 Prop 91L (2010 – 2011)

 Folkehelseloven

 Prop 90L (2010 – 2011)



Fra Prop 91L (2010 – 2011)

 På den annen side vil departementet påpeke at 
medisinskfaglig kompetanse i kommunen vil være 
helt avgjørende for å kunne lykkes med 
gjennomføringen av samhandlings-reformen. Dette 
fordi slik kompetanse er avgjørende for å vurdere 
hvordan kommunen bør håndtere de 
helseutfordringene den står overfor og gi råd om 
dette til politiske myndigheter.



Fra Prop 91L (2010 – 2011)

 I dag er som nevnt flere leger dels ansatt som 
kommunelege, dels som fastlege. Dette kan 
medføre at den tiden som brukes på 
kommunelegeoppgavene blir knapp og at det blir 
vanskelig å utvikle den kompetanse og oversikt 
som er nødvendig for å løse oppgavene på en 
fullgod måte. 



Fra Prop 91L (2010 – 2011)

 Departementet har videre merket seg at flere 
høringsinstanser foreslår at lovteksten bør 
inneholde en åpning for at kommuner kan 
samarbeide om funksjonen som kommunelege, 
herunder mener en del av høringsinstansene at et 
slikt samarbeid bør kunne organiseres som 
interkommunalt samarbeid. Som nevnt ovenfor 
anser departementet det som hensiktsmessig om 
flere kommuner går sammen om å ansette en eller 
flere kommuneleger.



Helse- og omsorgstjenesteloven

 §5-5: Kommunen skal ha en eller flere 
kommuneleger som skal utføre de oppgaver 
kommunelegen er tillagt i lov eller instruks. 
Kommunen kan samarbeide med andre kommuner 
om ansettelse av kommunelege. Kommunelegen 
plikter på anmodning fra departementet å delta i 
lokal redningssentral.
Kommunelegen skal være medisinskfaglig rådgiver 
for kommunen.



Fra Prop 90L (2010 – 2011)

 Kommunene skal etter loven fremme folkehelse, 
bidra til å forebygge sykdom, skade og lidelse og 
bidra til en jevnere sosial fordeling av faktorer som 
direkte eller indirekte påvirker helsen. Selv om 
ansvaret nå foreslås lagt til kommunen og ikke 
helsetjenesten, vil det være nødvendig med en 
nær tilknytning til helsekompetansen som ligger i 
de kommunale helse- og omsorgs-tjenestene og til 
det erfaringsgrunnlaget som disse tjenestene 
besitter.



Fra Prop 90L (2010 – 2011)

 Flere høringsinstanser etterlyser en nærmere 
organisatorisk avklaring i loven av hvem eller hvilken etat 
som skal ha forvaltningen av loven i kommunene. 
Departementet mener utgangspunktet for kommunens 
vurderinger her må være kommunelovens generelle regler 
om at administrasjonssjefen må sørge for at noen tildeles 
oppgaven. Det er imidlertid viktig at det foreligger 
kommunale vedtak på hvilken del av organisasjonen som 
faktisk forventes å gjøre oppgavene. Departementet har 
merket seg at kommuner som allerede har et vellykket 
folkehelsearbeid selv har påpekt fordelene ved å ha en 
koordinator/kommunelege sentralt plassert i planarbeidet 
ofte i tilknytning til rådmannens stab…



Fra Prop 90L (2010 – 2011)

 Regjeringen har i St.meld. nr. 47 (2008-2009) kapittel 
7.6.6. uttalt at:
 ”[s]amfunnsmedisinsk kompetanse kreves for at 

kommunene skal ivareta sentrale oppgaver innen 
smittevern, helseberedskap, miljørettet helsevern, lokal 
helseovervåking, planlegging og koordinering av 
helsetjenestene.”

 For de tre første oppgavene som er nevnt her, har 
kommunelegen i dag en sentral rolle. Også når det 
gjelder lokal helseovervåking og planlegging antas det 
at slik kompetanse eller lignende vil være nødvendig, 
spesielt knyttet til epidemiologi.



Fra Prop 90L (2010 – 2011)

 Sentrale samfunnsmedisinske oppgaver i forhold til 
folkehelse dreier seg blant annet om 

 i) myndighetsutøvelse innen miljørettet helsevern, 
herunder hastevedtakskompetanse

 ii) beredskap 

 iii) smittevern 

 iv) epidemiologi

 v) vurderinger av folkehelsetiltak og

 vi) vurderinger av helsekonsekvenser av andre tiltak.



Fra Prop 90L (2010 – 2011)

 En sentral oppgave er vurderinger og ivaretakelse 
av folkehelse i forbindelse med andre tiltak enn de 
som har folkehelse som formål. Etter lovforslaget §
4 skal kommunen fremme folkehelse innen de 
oppgaver og med de virkemidler kommunen er 
tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, 
forvaltning og tjenesteyting. Dette kan dreie seg 
om ………………. I slike saker er samfunnsmedisinsk 
kompetanse ønskelig, og i noen tilfelle nødvendig, 
for at helsemessige konsekvenser blir forsvarlig 
utredet og vektlagt.



Folkehelseloven

 §4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeidet

 Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, 
gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å 
forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller 
lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og 
bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan 
ha negativ innvirkning på helsen.



Folkehelseloven

 §5 Oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer i kommunen
 Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden 

i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan 
virke inn på denne. 

 §6 Mål og planlegging
 Oversikten etter § 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for 

arbeidet med kommunens planstrategi. En drøfting av 
kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien

 §7 Folkehelsetiltak
 Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte 

kommunens folkehelseutfordringer



Folkehelseloven

 §27 Samfunnsmedisinsk kompetanse
 Kommunen skal ha nødvendig samfunnsmedisinsk 

kompetanse for å ivareta oppgaver etter loven her. Det 
skal ansettes en eller flere kommuneleger som 
medisinsk-faglig rådgiver for kommunen for å ivareta 
blant annet:

a) samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens 
folkehelsearbeid, jf. §§ 4 til 7, herunder epidemiologiske 
analyser, jf. § 5 annet ledd,

b) hastekompetanse på kommunens vegne i saker innen 
miljørettet helsevern, smittevern og helsemessig 
beredskap og

c) andre oppgaver delegert fra kommunestyret.

 Kommunene kan samarbeide med andre kommuner 
om ansettelse av kommunelege.



Ny særavtale mellom Dnlf og KS

 § 14  Samfunnsmedisin
 14.1 Kommunens medisinsk-faglige rådgiver benevnes 

kommuneoverlege. Andre stillingsbenevnelser kan avtales. 
 14.2 Kommuneoverlegen bør være spesialist i samfunnsmedisin. 

Kommunen skal legge til rette for at lege uten slik kompetanse kan 
inngå gjensidig forpliktende avtale med kommunen om å gjennomføre 
spesialistutdanningsprogrammet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven §
8-2. 

 14.3 Kommunen bør tilstrebe at stillingen som kommuneoverlege 
utgjør minst 50 % av full stilling. 

 14.4 For å sikre en definert arbeidstid for kommuneoverlegen, og for å 
definere kommunens ansvar for samfunnsmedisinske 
beredskapsoppgaver i forhold til akuttmedisinske katastrofer, alvorlige 
forurensninger, arbeid med tvungent psykisk helsevern og akutt 
smittevern, kan det etableres kommunal eller interkommunal 
beredskapsordning. 



Erfaringer fra Øvre Eiker



Administrasjon/ledelse 

Administrasjon av allmennlegetjenesten 

Turnuskandidater i kommunehelsetjenesten 

Kvalitetssikring 

Forvaltning 

Informasjonshåndtering 

saksbehandling 

SMIL - Styringssystem for miljøretta helsevern 

Helsejus

Bruk av lover/forskrifter i samfunnsmedisinsk 

saksbehandling 

Helseøkonomi 

Helsetjenesteadministrasjon 

Medisinsk-faglig rådgivning 

Helseberedskap 

Metodefag 

Epidemiologi 

Generelt om epidemiologiske prinsipper 

Epidemiologiske metoder i helsefremmende og 

forebyggende arbeid 

Statistikk 

Evaluering 

Forebyggende medisin 

Helseopplysning 

Tiltak for barn/unge 

Tverrsektorielle forebyggende tiltak 

Forebygging av Suicid 

Sosialmedisin

Rus/LAR 

Trygdemedisin 

Habilitering/rehabilitering 

Utsatte grupper 

Helsetjeneste for eldre 

Medisinsk-faglige vurderinger 

Miljømedisin 

Miljørettet helsevern 

Inneklima i Skoler og barnehager 

Kommunal forvaltning av "Lov om vern mot tobakksskader" 

Radon i inneluft 

Hygiene 

Smittevern 

Nominative meldinger. Rutiner og oppfølging

Samfunnsmedisin



Arbeidsmetoder

 kartlegging, overvåking og analyse av helsetilstanden i 
befolkningen

 utvikling av metoder og tiltak i helsevesenet og i andre 
samfunnssektorer som vil føre til bedring i folkehelsen, 

 evaluering av ulike tiltak

 å være helsefaglig premissleverandør og rådgiver for 
overordnet administrativ og politisk myndighet og andre 
organer i og utenfor helsetjenesten, 

 planlegging og evt. administrering av gjennomføringen av 
ulike tiltak



Erfaringer fra Helse fosen og Torgeir 
Schmidt-Melbye



 Kommunene knapt hadde tatt inn over seg hva de 
hadde vært med å vedta da det hele startet for tre 
år siden

 Etter hvert som kommunene oppdager at det er 
praktisk å kunne bruke kompetansen, viser det seg 
at det er svært mye de ønsker å få bidrag til på 
nesten alle områder. 

 50% stilling til disse oppgavene begynner å bli i 
minste laget. 



Oppgaver og utfordringer

 Miljørettet helsevern

 Smittevern

 Planarbeid

 Varierende oppgavefordeling i forhold til stedlig 
kommuneoverlege der disse finnes

 Varierende bruk mellom kommunene



Rapport fra Fjellregionen og Helge 
Lund



Kommuneoverlegeoppgaver

 Lokal helsemyndighet

 Medisinskfaglig rådgiver

 Forebyggende og helsefremmende arbeid

 Helseovervåking

 Planarbeid

 Samarbeid med helseforetak og statlige myndigheter

 Fremme kontakt  mellom 2. linjetjenesten og kommunene

 Miljørettet helsevern

 Smittevern

 Helsemessig beredskap

 Kvalitetssikring og tilsyn

 Helhetlig evaluering og koordinering

 Sosialmedisinsk arbeid

 Samarbeid med fastlegene og legevakttjenesten

 Administrative oppgaver



Samfunnsmedisiner som fagstilling

 En ser for seg den interkommunale 
kommuneoverlege som en fagstilling som i størst 
mulig grad bør fritas for budsjett- og 
personalansvar. Kommuneoverlegen bør likevel 
være en naturlig samarbeidspartner i utforming av 
allmennlegetjenesten og være faglig 
samarbeidspartner i øvrige forhold som ligger 
under helsetjenesten. 



Samfunnsmedisinsk kraftsenter

 Det vil være fornuftig ikke å bare se på muligheten 
for å etablere en interkommunal 
kommuneoverlege alene, men også se på 
muligheten for at det etableres et 
«samfunnsmedisinsk kraftsenter» omkring denne

 Naturlige samarbeidspartnere er: den 
interkommunale kommuneoverlegen, en 
interkommunal folkehelsekoordinator, mattilsynet 
og en helsekonsulent/ teknisk hygieniker



Helsekonsulent/miljøhygieniker

 Ved ansettelse av interkommunal kommuneoverlege må en 
sikre seg at denne har en samarbeidspartner (= 
helsekonsulent) som kan ta seg av saksbehandling og være 
den operative kraft innen teknisk hygiene. 
 Tilsyn med drikkevann ( samarbeid med Mattilsynet)
 Tilsyn med badeanlegg og bassengbad
 Forskrift om miljørettet helsevern; tilsyn med 

campingplasser, -hoteller, herberger og serveringssteder, 
forsamlingslokaler

 Tilsyn med skoler og barnehager
 Tilsyn med solarier og frisørsalonger
 Tilsyn med røyking på utesteder
 Opplysninger knyttet til ernæring



Vertskommunemodellen

 Med bakgrunn i de oppgaver en ser for seg skal 
løses ved en interkommunal kommuneoverlege er 
nok vertskommunemodellen den mest 
hensiktsmessige. Det er denne løsning de fleste 
andre har valgt og som også anbefales av 
seniorrådgiver Anders Smith i Helsedirektoratet. 
Den ivaretar delegering av myndighet innen 
miljørettet helsevern som innbefatter smittevern 
og beredskapsplanlegging.



Konklusjon i rapport

 Arbeidsgruppen anbefaler at en ansetter to 
interkommunale kommuneoverleger og 
helsekonsulenter i hel stilling med base på Tynset 
og Røros. 



Hva tenker jeg?

 Anbefaler å styrke den samfunnsmedisinske 
kompetansen i SiO

 Supplere eller erstatte kommuneoverlegen med 
interkommunalt ansatt samfunnsmedisiner

 Sikre et fagmiljø og samarbeid med Mattilsynet

 Ikke for små stillinger 

 Ikke for mange kommuner


