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Høringssvar til folkehelseforskriften 
 
Unge funksjonshemmede er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for 
unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Organisasjonen representerer 
32 organisasjoner med over 25 000 medlemmer.  

 
 
Generelle betraktninger 
Unge funksjonshemmede har lenge arbeidet med ungdomshelse, og har i sitt arbeid 
med dette temaet møtt store utfordringer med det å finne relevant informasjon om 
helsetilstand og helseutfordringer for denne aldersgruppen. Vi er av den oppfatning av 
at det i dag finnes lite strukturert informasjon om den norske befolknings helsetilstand, 
og anser derfor den nye folkehelseforskriften som svært viktig. 
 
Unge funksjonshemmede håper at man i en slik kunnskapsinnhenting også vil 
fokusere på ulikheter mellom de ulike aldersgruppene, og hvorvidt det er noen 
korrelasjon mellom tilfredshet blant unge og andel unge uføre. Vi har lenge savnet 
spesifikk kvantitativ data om hvordan unge opplever møtet med helsevesenet, og tror 
en slik kunnskapsinnhenting kan bidra til viktige funn. 
 
Det å kjenne utviklingstrekk, regionalt, så vel som nasjonalt er avgjørende for å kunne 
drive bærekraftig folkehelsearbeid. Det er viktig å kjenne utfordringene til spesifikke 
grupper av befolkningen, for å kunne utvikle hensiktsmessige og målrettede 
tjenestetilbud. Dette vil gi grunnlag for videreutvikling av den norske helsepolitikken, og 
legge til rette for bedre ivaretakelse av de mest utsatte gruppene. 
 
Videre er det positivt at man i folkehelsearbeidet vil legge til rette for medvirkning og 
deltakelse fra frivillig sektor. Allmenn tilgjengelighet av data er viktig for 
påvirkningsarbeid, og det bør samtidig legges opp til at frivillig sektor kan spille inn 
forslag til fokusområder i kunnskapsinnhentingen. Det at man fokuserer på sosiale 
forskjeller vil gi interesseorganisasjoner mulighet til å adressere kritikkverdige forhold 
raskere.  
  



 

 

Spesifikke merknader 
 
Aldersspesifikke data 
På samme måte som sosial status påvirker tilfredsheten med helsetjenestene som 
tilbys, spiller også alder og livsfase en viktig rolle. Det er i dag gjort alt for lite forskning 
på unges helse, både knyttet til helsetilstand, og hvordan de oppfatter tjenestene som 
tilbys. Datainnsamlingen kommuner og fylkeskommuner pålegges, kan brukes til å 
samle slik informasjon, og god kjennskap til unges helsebehov vil også ha en sterk 
folkehelseeffekt. 
 
Unge funksjonshemmede anbefaler at man i kunnskapsinnhentingen tar hensyn til, 
og skiller mellom ulike aldersgrupper, for å bedre kunne identifisere hvor utfordringene 
ligger, og hvor endringene må gjøres. 
 
 

 
Kontakt hos Unge funksjonshemmede:  
Rådgiver Torunn Berg,  
telefon: 92 24 35 44 eller torunn@ungefunksjonshemmede.no  
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