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• Vi bidrar till att utveckla och stödja samhällets arbete med att 
främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot

• Vi erbjuder kunskapsunderlag och metodstöd

• Vi följer upp och utvärderar olika metoder och insatser

• Vi fäster särskild stor vikt vid de grupper som löper störst risk 
att drabbas av ohälsa

• Vi bidrar till att uppnå en god och jämlik hälsa och därmed ett 
hållbart samhälle

Vårt uppdrag – att stärka och utveckla folkhälsan



• Att samla in och analysera data

• Att arbeta hälsofrämjande inom psykisk hälsa, levnadsvanor och 
fysisk miljö

• Att samordna ANDTS-arbetet*

• Att ha övergripande ansvar för landets smittskydd

• Att utföra mikrobiologiska laboratorieanalyser och utbrottsstöd

• Att samarbeta internationellt

• Våra viktigaste samarbetspartner är andra statliga myndigheter, 
regioner, landsting och kommuner

Våra arbetsuppgifter

*ANDTS=alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar



• Tillsynsvägleder om hälsoskydd gällande inomhusmiljön enligt miljöbalken

• Kunskapsstöd om miljöns betydelse för hälsan

– Miljöfaktorer som kemikalier, luftföroreningar, buller, inomhusmiljö …

– Samhällsplanering och grönstruktur

– Klimatförändringar 

• Följer och rapporterar om miljöhälsan i Sverige, t.ex. miljöhälsoenkäten

• Utfärdar tillstånd för viss yrkesmässig användning av bekämpningsmedel 

• Representerar Sverige i arbetet med miljö och hälsa inom WHO Europa 
samt i Europeiska miljöbyrån (EEA) 

Enheten för miljöhälsa



• Nationella miljöhälsoenkäten – insamling 2019 om barns miljörelaterade hälsa →

Miljöhälsorapport 2020

• Nationell kontaktpunkt för hälsa inom WHO:s miljöhälsoprocess – pågående 
identifiering av åtgärdsbehov för en god och jämlik hälsa

• Hälsa som drivkraft för att nå miljömålen – föreslår utredning om samordnad nationell 
studie av befolkningens miljörelaterade hälsa

Arbete kopplat till screening och miljögifter



• Sitter med i referensgrupper till Naturvårdsverkets:

– Delprogram om screening

– HÄMI & HBM4EU

• SamTox och Toxikologiska rådet

– Identifiering och hantering av nya potentiella kemikaliehot 

• Nationellt samordningsansvar med Jordbruksverket för arbete mot antibiotikaresistens

– Innefattar övervakning av resistenta bakterier och antibiotikaförbrukning 

Arbete kopplat till screening och miljögifter, 
forts.



www.folkhalsomyndigheten.se

http://www.folkhalsomyndigheten.se/

