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Definisjon av helsekonsekvensutredninger
«(...) en kombinasjon av prosedyrer, metoder og verktøy som kan 
brukes til å vurdere en politikk, et program eller et prosjekt i 
forhold til potensielle konsekvenser for helsen i en befolkning, og 
fordelingen av disse virkningene i en befolkning.» (Utviklet på et 
konsensusseminar i regi av WHO i 1999 og gjengitt i «Gothenburg
consensus paper»)

I tråd med denne definisjonen bør en vurdering av helse-
konsekvenser inkludere et sosialt fordelingsperspektiv og en 
vurdering av tiltakets eventuelle virkninger på antatt utsatte 
grupper. 

Helsedirektoratet 2016

HELSE-
KONSEKVENS-
UTREDNINGER

Konsekvensutredninger ble 
fastlagt som prinsipp i Rio-
konvensjonen i 1992. 



§ 11  Helsekonsekvensutredning 

Kommunen kan pålegge den som planlegger eller driver virksomhet, eller 
den ansvarlige for forhold ved en eiendom, for egen regning å utrede mulige 
helsemessige konsekvenser av tiltaket eller forholdet. Slik utredning kan 
bare kreves dersom ulempene ved å foreta utredningen står i rimelig forhold 
til de helsemessige hensyn som tilsier at forholdet utredes.

Klageinstansen har ved behandling av klagesaker tilsvarende rett til å kreve 
helsekonsekvensutredning.

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)



Skjæringspunktet mellom to omfattende fagfelt
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Funksjoner + fysiske strukturer 
og objekter

Individer og grupper i 
befolkningen Felles forståelse



Grunnlaget for vurderingene i en helsekonsekvensutredning
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• Hvilken type kunnskap vi har, eller kan 
skaffe tilgang til, har betydning for hva 
som kan utredes, og på hvilken måte

• Tid og kapasitet vil påvirke valget av 
kunnskapsgrunnlag for vurderingene 
som skal gjøres

• Kunnskapen vi kan legge til grunn har 
betydning både for utvelgelse av 
prosjekter, hva som utredes og hvordan 
resultatene formidles

Medvirknings-basert 
kunnskap

Forsknings-basert 
kunnskap Erfarings-basert 

kunnskap



Helsekonsekvens-
Utredning

(Kunnskap om virkninger)

Planen eller 
prosjektet 
som skal 

utredes

Befolknings-
grupper, 
områder og 
problem-
stillinger m.m. 
som berøres

Tilgjengelig kunnskap 
og kompetanse

Tilgjengelig tid og 
ressurser

VIKTIGE 
ELEMENTER
Det er mange elementer 
som inngår i en helse-
konsekvensutredning –
Hvilke temaer som skal 
utredes er bare en av 
faktorene som skal til for å 
lage en nyttig utredning. 



PLANPROGRAMMET 
AVGJØR OMFANGET 
AV UTREDNINGENE

Når en plan eller prosjekt 
har utløst krav om 
konsekvensutredning er det 
planprogrammet som 
definerer omfanget av 
utredninger, dvs. 
alternativer, temaer, 
innsamling av data, 
analyser, fremstilling, 
avbøtende tiltak m.m.



En detaljert nok 
beskrivelse av planen/ 
prosjektet
Hva er referanse-
situasjonen – og hva skjer 
hvis prosjektet ikke 
gjennomføres?
Avgrensning til de 
beslutningsrelevante 
temaene
Avbøtende og 
kompenserende tiltak
Dokumentasjon av kilder

Viktige elementer i en helsekonsekvensutredning
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Vår kunnskap bidrar til et mer verdifullt samfunn


