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Ny vägledning

• Nya/reviderade vägledningar gällande hälsoskydd 

enligt miljöbalken (e-publikationer): 

– Buller inomhus och höga ljud

Vägledning, Om ljud och buller och Hälsoeffekter

– Ansvar för tillsyn av lokaler för vård och omsorg

– Tillsynsvägledning för hälsoskydd i tillfälliga boenden 

• Hälsoskyddsträffar tema buller 2019-2020



Pågående översyn

• Översyn och revidering av vägledning och allmänt råd

– Bassängbad

– Temperatur inomhus

– Objektburen smitta

• Vägledning om smittspårning (9 kap. 14-15§§)

• Tillsynsvägledning om objektburen smitta

• Seminarier om bassängbad 2021



Löpande tillsynsvägledning

• Reviderad tillsynsvägledningsplan 2020-2021

• Svar på frågor från miljö- och hälsoskyddsinspektörer

halsoskydd@folkhalsomyndigheten.se

mailto:halsoskydd@folkhalsomyndigheten.se


Miljöhälsoenkäten 2019

• MHE 2019 - insamling för barn i tre åldersgrupper (8 månader, 

4 år samt 12 år).

• Totalt ca 114 000 enkäter.

• Slutlig svarsfrekvens 42% 

• Datafil och teknisk rapport från SCB, statistisk analys och 

sammanställning av resultaten pågår.



Presentation och visualisering av data från 
miljöhälsoenkäten

• Miljöhälsorapport 2020

• FolkhälsoStudio: 
www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik

• Faktablad 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik


• 2015-2019 har vi drivit tre MSB-finansierade projekt om 

värmeböljor:

– Vägledning för framtagandet av lokala och regionala handlingsplaner

– Realtidsdata för att övervaka hälsoläget vid värmebölja

– Förebygga hälsoskadlig temperatur i befintlig bebyggelse

• Haft regeringsuppdrag om övervakning av klimatets 

påverkan på hälsan (2016 och 2018) samt 

kunskapsstöd för värmeböljor (2019).

• Deltar i myndighetsnätverket för klimatanpassning och 

WHO:s arbetsgrupp Health in climate change (HIC).

• Har intern handlingsplan 2017-2020. Arbetet styrs och 

stöds numera av förordning.

Vårt arbete med klimatanpassning



Andra exempel - kunskapsstöd
• Hälsa som drivkraft för miljömålen och för hållbar 

utveckling (avslutades -19)
Boverket, Energimyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, 
Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Region Dalarna, Livsmedelsverket, 
Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Sveriges Geologiska Undersökning, Trafikverket, 
Transportstyrelsen, Skogsstyrelsen, SKL, Strålsäkerhetsmyndigheten

• Utreda möjligheten att tillämpa befintliga metoder 
för att ekonomiskt kvantifiera hälsorelaterade 
effekter av miljörelaterade åtgärder
Boverket, Folkhälsomyndigheten, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Trafikverket, 
Transportstyrelsen, Skogsstyrelsen, SKL, Strålsäkerhetsmyndigheten

• Deltar i flera projekt inom samhällsplanering



ERA-ENVHEALTH OPEN CONFERENCE

Multiple exposures in environmental health
an integrated approach for equity and sustainable development

7 OCTOBER 2020
in Stockholm

SAVE 

THE 

DATE
An inspirational, solutions-oriented day showcasing good examples of synergies in policy 

and interdisciplinary method development in research. 
A pan-European conference with an integrated approach on exposure including 

socioeconomic and multiple physical and chemical environmental factors. 
A forum for exchange of experiences and for the development and promotion of further 

collaboration, within and between academia, government authorities and EU-member states. 

ERA-ENVHEALTHERA-ENVHEALTH



https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
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