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1 Innledning
Det er med stolthet vi nå skriver vår første årsrapport. Kompetansesenter miljø og helse (KMH) ble
stiftet høsten 2019, og vi har jobbet godt gjennom det første året med etablering, strategiarbeid og
nettverk.
Miljø og helse er et fagområde som engasjerer lokalt, nasjonalt og globalt. Verdens helseorganisasjon
(WHO) har tall som sier at 24% av dødsfall i verden henger sammen med miljøet, og i 2020 gav WHO
ut en rapport med tittelen 'WHO Global Strategy on health, environment and climate change', som skal
bidra til økt livskvalitet gjennom sunne miljøer. I Norge jobbes det godt med klima-, miljø- og
helsearbeid, både nasjonalt og lokalt. Problemstillingene er ofte komplekse og tverrsektorielle, og det
er et uttalt behov for økt kunnskap og samarbeid innen fagmiljøet.
KMH har sammen med miljømedisinsk fagmiljø i Norge, ambisjoner om å sette fokus på aktuelle
miljømedisinske problemstillinger og bidra med forslag til løsninger.
Takk til alle som støtter prosjektet med kompetanse, finansiering og engasjement, underveis og i den
spennende etableringsfasen. Det ligger mye viktig arbeid foran oss, og vi ser frem til et videre godt
samarbeid!

Skien, 04.06.21
Styreleder, Hanne Gro Haugland
Daglig leder, Maren Anne Røed
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2 Historie, etablering og oppstart
Det var lokale ildsjeler i Grenland som løftet ideen om et nasjonalt kompetansesenter for miljø og
helse. Senteret skal sette fokus på et fagområde som er svært viktig for fremtiden, men som i dag er
lite og sårbart i Norge. Grenland og Telemark har en unik industrihistorie, regionen har bygget opp
mye kunnskap og data om hvordan miljøet påvirker helsen til ansatte i industrien og befolkningen
forøvrig. Det er viktig at opparbeidet kompetansen blir ivaretatt, og overføres videre til fremtidige
problemstillinger innen klima, miljø og helse.
Arbeidet for et nasjonalt kompetansesenter for miljø og helse startet opp som et prosjekt hos
næringsselskapet Vekst i Grenland i 2017, og Maren Anne Røed ble ansatt som prosjektleder (50%
stilling) 2.januar 2018. Gjennom målrettet møtevirksomhet og nettverksbygging ble det bekreftet at det
er utfordringer med miljø- og helsetilbudet i Norge. Det er stor avstand mellom nasjonale retningslinjer
og lokalt praktisk arbeid. Det er et hull i organiseringen, og helsetilbudet blir lite tilfredsstillende for
befolkningen og utfordrende for fagfolk. Vårt forslag til løsning er å styrke det miljømedisinske
fagmiljøet ved de regionale helseforetakene, samt bidra til økt samarbeid på tvers av sektorer.
KMH ble stiftet 22.august 2019, med Sykehuset Telemark, Universitet i Sørøst-Norge og Vekst i
Grenland i eiergruppen. Senteret ble registrert i enhetsregisteret 07.10.2019, og er et aksjeselskap
med ideelt formål. Maren Anne Røed ble ansatt som daglig leder, med følgende styremedlemmer:
Hanne Gro Haugland (styreleder)
Daglig leder Vekst, Grenland
Henrik Høyvik
Klinikksjef medisinsk serviceklinikk, Sykehuset Telemark HF
Ottar Berg
Overlege, Sykehuset Telemark HF
Jarle Tommy Bjerkholt
Viserektor forskning, Universitetet i Sørøst Norge
Mona Sæbø
Førsteamanuensis, Institutt for natur, helse og miljø Universitetet i Sørøst Norge
Styret møtes fire ganger i året.

3 Organisering, bemanning og kompetanse
KMH har to ansatte. Maren Anne Røed er daglig leder (70% stilling), og i november 2020 ble det
ansatt en prosjektleder (50% stilling), Maline Knutsen. De ansatte har lang erfaring med
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prosjektledelse, innovasjon, kommunikasjon og markedsføring, fra store globale selskaper til små
oppstarts bedrifter.
Styret har engasjerte og kompetente medlemmer som bidrar i strategiske beslutninger og
utviklingsarbeid. Styret har en god sammensetning av fagfolk innen helse, utdanning, forskning,
offentlig virkemiddelapparat og næringsutvikling.
Så langt er arbeidet finansiert av Telemarks fylkeskommune, Vekst i Grenland, grenlandskommunene
(Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø, Drangedal og Siljan) og andre lokale aktører. Det jobbes for
nasjonal finansiering.

4 Strategi
Det ble avholdt en strategisamling i desember 2019, med styret, daglig leder og andre fagpersoner.
Hensikten var å få på plass en strategi for det nyopprettede selskapet. Styret vedtok følgende strategi:
Visjon:

Sunne mennesker i en sunn verden.
Misjon:
Kompetansesenter for miljø og helse skal være en nasjonal møteplass og koblingsboks som aktivt
løfter frem lokale og globale miljømedisinske utfordringer og løsninger.
Langsiktige mål:
1. Kunnskapsbase for miljømedisin
2. Nasjonal og global møteplass
3. Nært befolkning og lokale helsetjenester
Det er tre fokusområder:
A. Forskning og utvikling
B. Møteplass og koblingsboks
C. Formidling og kunnskapsdeling
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5 Samarbeid miljømedisinsk fagmiljø
I Norge har vi fem arbeids- og miljømedisinske avdelinger. De er fordelt over samtlige helseregioner
og er lokalisert i Tromsø, Trondheim, Bergen, Skien og Oslo. KMH har hatt et godt samarbeid med
sykehuset i Telemark siden oppstart. Vinteren og våren 2020 besøkte KMH samtlige avdelinger, der
potensielle felles samarbeidsprosjekter ble diskutert. En intensjonsavtale ble skrevet og signert av
samtlige arbeids- og miljømedisinske avdelinger og KMH. Det er viktig for det nasjonale
miljømedisinske fagmiljøet at vi jobber sammen for et felles mål; og styrke miljømedisinsk
fagkunnskap og nettverk i Norge.
Høsten 2020 ble det opprettet en miljømedisinsk faggruppe som består av en representant fra hver
arbeids- og miljømedisinske avdeling. Faggruppen fungerer som en faglig rådgiver for KMH, og bidrar
i arbeids- og prosjektgrupper.
For 2020 bestod faggruppen av følgende medlemmer:
Anna Louise Aminoff
Overlege, Universitetssykehuset i Nord-Norge
Hilde Brun Lauritzen
Lege i spesialisering, St. Olavs Hospital
Marit Grønning
Klinikkdirektør, Haukeland Universitetssjukehus
Anne Kristin Møller Fell
Overlege, Sykehuset Telemark
Elise Strand Ellingsen
Lege i spesialisering, Oslo Universitetssykehus

Sammen med den miljømedisinske faggruppen, jobber KMH med å utvide nettverket for økt
samhandling som skal bidra til en mer helhetlig helsetjeneste innenfor miljø og helse. KMH legger til
rette for økt samarbeid på tvers av faggrupper og vil bistå i arbeidet med å knytte sammen nasjonalt
og lokalt miljø- og helsearbeid. Folkehelseinstituttet er en viktig nasjonal samtalepartner, det holdes
jevnlige møter med avdeling for miljø og helse. Kommunene med miljørettet helsevern har det lokale
miljø og helse ansvaret, de jobber tett på befolkningen. KMH har et nært prosjektsamarbeid med
grenlandskommunene, som gir god innsikt for KMH om aktuelle problemstillinger og muligheter som
ligger i det kommunale miljø- og helsearbeidet.
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6 Prosjekter
KMH organiserer sitt arbeid i prosjekter. Siden oppstart i 2019 og gjennom året 2020 har vi initiert og
gjenomført følgende prosjekter:
Etablering av KMH:
I det første året som eget selskap er det mye som skal organiseres og komme på plass. Vi har
organisert mye av dette arbeidet som mindre prosjekter. Etableringen har vært et viktig skritt for videre
arbeid som en nasjonal aktør. Se mer under punkt 2.
Søknad om nasjonal kompetansetjeneste for miljømedisin:
KMH og den miljømedisinske faggruppen startet arbeidet med en søknad om å opprette en nasjonal
kompetansetjeneste for miljømedisin. Dette er en ordning som er under vurdering hos
Helsedirektoratet, blant annet derfor besluttet styret til KMH at det ikke skulle sendes noen søknad før
en ny ordning har kommet på plass.
Portal for miljø og helse i Grenland
Prosjektet ble i 2020 overført fra Sykehuset Telemark til KMH. Det er et samarbeidsprosjekt mellom
grenlandskommunene, KMH og andre aktører. KMH er prosjekteier og prosjektleder. Portal for miljø
og helse i Grenland skal bli en nettside med lokal og aktuell informasjon om miljø og helse til
befolkningen i regionen. Det blir en viktig kanal for miljørettet helsevern sitt informasjonarbeid.
Politisk debatt: Helseperspektiv på det grønne skifte
Vi inviterte politikere, miljødirektoratet og folkehelseinstituttet til debatt, får å belyse helseeffekter og muligheter ved det grønne skifte. Debatten var en del av arrangementet Industriuka 2020.

7 Formidling og kommunikasjon
Et overordnet mål for KMH er å bidra med formidling og tilgjengeliggjøring av forskning og kunnskap,
slik at befolkningen kan ta gode helsevalg. Det ble i oppstartsåret lansert en egen nettside for KMH,
og vi er tilstede i sosiale medier (Facebook, LinkedIn og Instagram). Arrangementer og møteplasser er
en viktig del av dette arbeidet. 2020 ble et unormalt år for fysiske møteplasser grunnet den pågående
pandemien, derfor ble de fleste møter i 2020 avholdt digitalt, noe som er positivt for deltakelse fra hele
landet, men vi ser frem til å kunne møtes fysisk igjen. Fremover vil vi fortsette å jobbe med digitale så
vel som fysiske møteplasser.
I november 2020 arrangerte vi en debatt under Industriuka 2020. Vi inviterte nasjonale politikere til
dialog med fagpersoner fra Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet. Her ble det løftet frem behovet
for å se på det grønne skifte i et helseperspektiv.
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Dersom det nasjonale miljømedisinske kompetansemiljøet skal styrkes kreves dialog med nasjonale
myndigheter og politiske beslutninger. KMH jobber sammen med det nasjonale miljømedisinske
fagmiljøet for å synligjøre og informere myndighetene om status og fremtidige muligheter for
miljømedisin i Norge. Det miljømedisinske kompetansemiljøet i Norge er sårbart og fragmentert, og
det er et klart behov for en økt satsing på miljømedisin i Norge.
Vårt arbeidet her har bidratt til merknader i viktige dokumenter:
Statsbudsjettet 2019:
"Komiteen har merket seg initiativet som Telemark fylkeskommune og kommunene i Grenland har tatt
for å opprette et nasjonalt kompetansesenter for miljø og helse.
Komiteen er positiv til initiativet, og ser at prosjektet adresserer en rekke utfordringer med koordinering
av tilbudet innen miljø og helse. Prosjektet har en målsetting om å være et samlende og tverrfaglig
nettverk, som bidrar til forskning, forebygging og nyskaping på et viktig område."
Folkehelsemeldingen i 2019:
"Komiteen merker seg at luftforurensning globalt blir sett på som den miljøfaktoren som fører til størst
helsetap. FN inkluderte nylig luftforurensning som en av de faktorene som skal inkluderes i arbeidet
mot ikke-smittsomme sykdommer.
Komiteen merker seg initiativet Telemark fylkeskommune og kommunene i Grenland har tatt for å
etablere et Nasjonalt kompetansesenter for miljø og helse. Senteret har planer om blant annet å
arbeide for at forskning og relevant kunnskap skal bli lettere tilgjengelig for befolkningen slik at de kan
ta gode helsevalg."
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