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NYHETSBREV – MILJØRETTET HELSEVERN  

 

Miljørettet helsevern omhandler «alt i miljøet som kan ha innvirkning på helsen», og er en 

lovpålagt oppgave i alle kommuner.  Miljørettet helsevern inngår i Lov om folkehelsearbeid 

(folkehelseloven). I Alta kommune ivaretas arbeidet av helsekonsulent og 

kommuneoverlege.  

 

 

NASJONAL TILSYNSKAMPANJE OM INNEKLIMA I SKOLER  

 

NEMFO - nettverk for miljørettet folkehelsearbeid i samarbeid med Helsedirektoratet, har 

invitert alle landets kommuner med på en nasjonal tilsynskampanje. Temaet er "inneklima i 

skolen", og tar utgangspunkt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., 

som er hjemlet i folkehelseloven. Det er kommunene som har tilsynsansvaret.  

 

Målet med tilsynskampanjen er å bidra til et større fokus på elevers arbeidsmiljø og bidra til 

et enhetlig og samordnet tilsyn innen miljørettet helsevern.  

Ved tilsynskampanjen vil det være et spesielt fokus på internkontrollsystem, rengjøring og 

vedlikehold samt inneklima og luftkvalitet. 

 

Tilsynskampanjens varighet er i perioden 01.10.16 - 01.03.17. 

 

Alta kommune deltar i tilsynskampanjen.  

 

Det er sendt ut informasjonsbrev til alle skoler i Alta. Det gjennomføres tilsyn av utvalgte 

skoler i kommuner. 

 

For grunnskolene i Alta er det allerede varslet at det vil bli gjennomført tilsyn etter 

forskriften i løpet av 2016/2017, med fokus på internkontrollsystemet, oppfølging av evt. 

utestående avvik og godkjenning. Ved varsel om tilsyn, som sendes ut ca 1 måned før 

tilsynet, vil det fremkomme detaljer om tilsynet, og om nasjonalt tilsyn innlemmes i aktuelt 

tilsyn  
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NYE FILMER OM INNEKLIMA I SKOLEN  

 

Alle har hørt om inneklima, men det kan være vanskelig å forstå hva inneklima egentlig er. 

Norges astma- og allergiforbund (NAAF) og samarbeidspartnere (heriblant 

Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for fysisk læringsmiljø) har laget en serie med 

filmer som skal gjøre det litt enklere å forstå hva inneklima er.  

 

Filmer som er laget:  

 

• Inneklima i skolen, – hva er det?  

• Inneklima i klasserom, støy  

• Inneklima i klasserommet, lufta  

• Inneklima i klasserommet, belysning  

• Inneklima i klasserom, temperatur  

 

Se følgende nettside: 

http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/artikkel/149/54/Nye-filmer-om-

inneklima-i-skolen 

 

 

VEILEDNING OM INTERNKONTROLL – FOR SKOLER OG BARNEHAGER 

 

Alta kommune har i mai 2016 utarbeidet en veiledning for barnehager, grunnskoler og 

videregående skole (eier og leder) om internkontroll etter forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler m.v. Veiledningen er et hjelpemiddel til bruk for virksomhetene i 

arbeidet med kravene i forskriften.  

 

Veiledningen inneholder følgende:  

 

A. Krav til internkontroll og dokumentasjon  

B. Forslag til oppbygging av et internkontrollsystem 

C. Verktøykasse – sjekklister og tips  

a. Vedlegg 1: Forslag til rutiner som kan utarbeides, spesielt for barnehager 

b. Vedlegg 2: Sjekklister og tips  

 

Veiledningen er sendt på e- post til alle barnehager og skoler i Alta. Det er også gitt 

informasjon om veiledningen på styrerforum og rektormøte. Veiledningen er lagt ut som en 

pdf- fil på Alta kommunes hjemmeside (miljø og helse, under tjeneste helse)  

 

 

 

  



        
        Årgang 3, Nr 1:2016, August  

TEMA – LEGIONELLA  

Legionellasmitte hjemme kan forebygges med enkle tiltak. Råd fra Folkehelseinstituttet.  

Legionella smitter ikke fra menneske til menneske, 

men ved å puste inn fine, svevende vanndråper 

(aerosoler) som er forurenset med bakteriene. 

Faren for å bli syk av legionellabakterier hjemme er 

liten. Mest utsatt er eldre, røykere og mennesker 

med nedsatt immunforsvar på grunn av annen 

sykdom  

 

Faren for å bli smittet av legionellabakterier er liten. Ønsker du å redusere faren 

ytterligere, er dette tiltak du bør gjøre:  

• Temperaturen i varmtvannsberederen bør holde minst 70°C. Ved temperaturer over 

70 °C vil legionellabakteriene dø raskt. 

• Gjennomspyling av dusjen med 70 graders vann i 5 minutter 4 ganger i året, og 

regelmessig gjennomspyling med varmt vann på 60 °C, for eksempel etter dusjing, gir 

god sikkerhet mot legionellabakterier. 

• Dersom varmtvannsberederen har vært skrudd av i kortere eller lengre tid, må det 

ikke brukes vann derfra til dusjing før vanntemperaturen har nådd opp til 70 °C. 

• Dusjslanger og -hoder kan, i tillegg til eller i stedet for varmebehandling, demonteres 

og desinfiseres med husholdningsklor. To korker til 10 liter vann er tilstrekkelig 

styrke. Sørg for at hele dusjslangen/-hodet blir fylt med denne blandingen, og la det 

stå i 30 minutter. Klorrester og løsnet slam spyles ut før utstyret monteres og tas i 

bruk på nytt. Dusjeflasker for planter kan også desinfiseres på denne måten. 

• Boblebad uten filter bør tømmes for vann etter hver bruk, slik at rørene blir tørre. I 

tillegg bør anlegget klorbehandles minst én gang per måned: tilsett 0,5 desiliter 

husholdningsklor per 100 liter vann og la klorvannet sirkulere gjennom alle vannfylte 

rør i én time. Boblebad med filteranlegg bør følge samme rutiner som boblebad ved 

offentlige anlegg. 

• Luftfuktere som lager vanntåke uten temperaturheving, bør rengjøres ofte, gjerne en 

gang i uken. Desinfiser med klor på samme måte som beskrevet for dusjer, og skyll 

godt. Tøm og rengjør alltid beholderen når den ikke brukes. Luftfuktere som 

fordamper vannet ved høy temperatur, og fuktere der vannet fordamper fra et filter, 

er ikke smittefarlige. 

• Høytrykksspylere bør tømmes helt etter bruk. De bør lagres så kjølig som mulig, men 

pass på at ikke frostsprengning ødelegger dem. Etter lang tids lagring, er det lurt å la 

utspylingen av det første vannet skje neddykket i en bøtte med vann, slik at 

eventuelle bakterier spyles ut uten at det dannes aerosoler. 
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UTFYLLENDE INFORMASJON   

Folkehelseloven 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.  

Alta kommune, og tjeneste «miljø og helse»  

Folkehelseinstituttet  

 

Utgiver:  

Alta kommune, tjenesteområde helse og sosial, helse- og sosialadministrasjonen, postboks 

1383, 9506 Alta   

Internettadresse: http://www.alta.kommune.no  

E- postadresse: postmottak.hs@alta.kommune.no  

Telefon: 78 45 50 00 / 78 45 54 02 

Besøksadresse: Alta helsesenter (Markveien 29-31) 

 

Om nyhetsbrevet:  

Som et ledd i arbeidet med informasjon, råd og veiledning innen miljørettet helsevern har vi 

valgt å få laget nyhetsbrev 2 ganger per år. Nyhetsbrevene vil bli sendt som e- post til en del 

av de virksomheter vi fører tilsyn med og samarbeidspartnere innad i kommunen. I tillegg 

blir nyhetsbrevet lagt ut på kommunens hjemmeside som en informasjon til alle.  Oppfølging 

av skoler og barnehager har vært og vil fortsatt ha en prioritet innen miljørettet helsevern. 

Kontaktperson: Helsekonsulent Kristin Tørum  

e- postadresse: krto@alta.kommune.no / telefon: 78 45 54 37 

 

 


