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Høringssvar til forslag om ny folkehelselov 
Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon for organisasjoner av, med og for unge 
med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Organisasjonen representerer 31 
organisasjoner med over 25 000 medlemmer. 
 
Unge funksjonshemmede stiller seg positiv til de overordnede målene i forslaget til ny 
folkehelselov. Flere leveår med god helse i befolkningen som helhet, reduserte sosiale 
helseforskjeller og fokus på forebygging er viktig verdier i et velferdssamfunn. Vi savner 
imidlertid et større fokus på ungdom som egen gruppe, noe vi mener er viktig både når det 
gjelder forebygging og utjevning av sosiale forskjeller. Unge funksjonshemmede oppfatter 
ungdomshelse som et nedprioritert fagfelt i Norge i dag, og ser at ungdommer ikke får tilpasset 
de helsetjenestene de har krav på.  
 
Sosiale forskjeller i helsesituasjon skapes tidlig. Studier viser at om man oppdager sykdommer 
hos unge på et tidlig stadium er sjansen for at det kan behandles mye større. I ungdomsårene 
legger man et grunnlag for helsesituasjonen som følger med senere i livet. Derfor er det 
spesielt viktig med en helhetlig innsats rettet mot ungdom.  
 
Unge med kronisk sykdom og funksjonsnedsettelser har helt andre helsebehov enn eldre. 
Mange av våre medlemmer opplever overgangen fra barnehelsetjenesten til 
voksenhelsetjenesten som vanskelig. Mens de som barn får tett oppfølging og et helsetilbud 
skreddersydd deres behov, møter de i ungdomstiden et helsevesen som ikke er tilpasset 
deres livssituasjon. Et klart eksempel på dette er i sykehussituasjoner, der noen havner på 
barneavdeling, de fleste havner på voksenavdelinger, og noen få får tilbud tilpasset 
livssituasjonen sin.  
 
I høringsnotatet pekes det på utfordringer knyttet til blant annet kompetanse som gjør at 
forebygging i de aller fleste tilfeller vil tape i forhold til behandling av allerede kjent sykdom. 
Bedre kompetanse på ungdomshelsefeltet kan være med på å gjøre det enklere å prioritere 
forebygging.  
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