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Passer På: Helse- og miljøtilsyn Salten fører tilsyn med og passer på at en rekke både private og offentlige virksomheter gjør det de skal på en del områder for at vi innbyggere skal 
ha det bra når vi er på disse stedene.  Daglig leder Katalin Nagy reklamerer for egen virksomhet i dagens Innsikt. Illustrasjon: HMts

Hva er Helse- og miljøtilsyn Salten? Hva gjør vi?  
Betyr vi noe for samfunnet der ute? 

Sunnere innbyggere

InnsIkt
KatalIn 
nagy er 
daglIg leder 
for Helse og 
MIljøtIlsyn 
salten. Hun 
sKrIver oM 
folKeHelse

Vi er kommunenes forlengede arm 
innenfor folkehelsearbeid og miljørettet 
helsevern. 

Det er de ni kommunene i Salten samt 
Værøy og Røst som eier oss. 

Vi fører tilsyn med og passer på at en 
rekke både private og offentlige virk-
somheter gjør det de skal på en del om-
råder for at vi innbyggere skal ha det bra 
når vi er på disse stedene. 

Dette gjøres i samarbeid med kommu-
neoverlegene og er knyttet opp mot 
konkrete lovpålagte oppgaver.

Miljørettet helseverN. I praksis 
betyr det alt som omgir oss; fysisk, kje-
misk, biologisk og sosialt. 

Alt det overnevnte påvirker vår hver-
dag og våre liv. Som for eksempel: 

Stråling, for eksempel radon fra grun-
nen eller fra lysrør i solarier, støy fra tra-
fikk eller ventilasjonsanlegg eller bare 
mye etterklang på grunn av dårlig plan-
lagte rom. 

Vi ser på om bassenger og dusjanlegg 
renses godt nok, om det er fuktskader i 
skolebygg og om campinghyttene er 
rene. 

På tatoveringsstudio sjekker vi ruti-
nene for at de som bruker det skal være 
trygge på at hygienekravene er ivaretatt. 

Asylmottak er også virksomheter vi 

fører tilsyn med i forhold til hygiene.

På Alle skoler (grunnskoler og videre-
gående skoler) og barnehager kontrolle-
rer vi bla at inneklimaet er tilfredsstil-
lende, at det ikke er for mye støy, at det 
er nok lys men også skjerming mot di-
rekte sollys, at det ikke er fuktskader og 
ikke minst hvordan det psykososiale 
miljøet blant barn og unge er. 

Det vil si at vi faktisk er elevenes og 
barnas «arbeidstilsyn» på skolene og i 
barnehagene. 

I år har vi spesielt fokus på oppfølging 
av arbeidet med psykososialt miljø og på 
en kampanje knyttet til håndvask og hy-
giene i barnehager. 

Når det gjelder sykehjem er byggets 
beskaffenhet samt renhold og desinfek-
sjon av dusjanlegg de viktigste målene 
for vår innsats. 

Vi ser også på andre dusjanlegg som er 
tilgjengelig for folk, blant annet i bade-
anlegg, idrettsanlegg, campingplasser 
og gymsaler. 

På campingplasser kontrollerer vi i til-
legg generell hygiene i fellesanlegg og i 
hytter, mens vi i badeanlegg i tillegg ser 
på sikkerhet og rensing av bassengvan-
net. 

De siste årene har vi tatt vannprøver 

fra dusjanlegg på sykehjem og sett på 
rutiner i forbindelse med fare for opp-
blomstring av Legionella. Dette er en 
bakterie som kan forårsake alvorlig syk-
dom. 

AllMeNNheteN, det vil si folk flest, 
som bruker disse bygningene og anleg-
gene jeg har nevnt, er vår målgruppe. 
Ikke de som har sitt arbeidssted der, for 
de ivaretas gjennom arbeidsgiver og ar-
beidsmiljølov, men alle andre. 

Det er elever på skoler, barn i barneha-
ger, beboere på sykehjem og brukere av 
bassenger, campingplasser, solarier, og 
så videre. 

Dersom forholdene ikke er bra nok, 
har vi mulighet til å gi pålegg om tiltak 
for å utbedre manglene. Går det for lang 
tid uten at noe skjer, har vi virkemidler 
som tvangsmulkt.

solArieNe i distriktet får jevnlig besøk 
av oss. 

For noen år siden ble det innført 18- 
årsgrense og i år blir det krav om al-
derskontroll. Vi vil besøke disse stedene 
i løpet av året. 

For noen år siden gjennomførte vi 
stikkprøver av lysrørene for å se om de 
var lovlige med hensyn på strålingsef-
fekt, slik at kundene kan være trygge på 

at strålingen ikke er kraftigere enn an-
nonsert. 

Noe ANNet vi har fokus på i år er of-
fentlige toaletter langs veiene våre. 

Så gjenstår det å se om det kan bidra 
til at disse toalettene framstår i en form 
som gjør at trengende langs veien vil 
bruke de. 

det er positivt og viktig at kommunene 
og vi har så stort fokus på disse oppga-
vene her i Salten. 

Det kommer innbyggerne til gode og 
er med på å skape både sunnere og mer 
tilfredse mennesker og et sunnere sam-
funn.  


