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HØRING - FORSKRIFT OM BEFOLKNINGSBASERTE HELSEUNDERSØKELSER 
 
I forbindelse med høringen om forskrift for befolkningsbaserte helseundersøkelser er det 
først og fremst delen om fylkeshelseundersøkelser som er aktuell for Rogaland 
fylkeskommune. Våre innspill vil derfor, med unntak av et svar på spørsmål 5 i høringens 
kapittel 3, fokusere på fylkeshelseundersøkelsene. Vi gjør oppmerksom på at høringen er 
besvart administrativt. 
 

- 5) Vi registrerer i pkt. 1.3.4 at kun et begrenset antall institusjoner skal kunne være 

databehandlingsansvarlig i befolkningsbaserte helseundersøkelser. Samtidig 

noterer vi oss i pkt. 4.2 at livsstil og selvopplevd helse er definert som 

helseinformasjon, og dermed underlagt det foreslåtte regelverket for 

befolkningsbaserte helseundersøkelser. Vi opplever det som i overkant strengt at 

selvopplevd helse likestilles med annen helseinformasjon, da dette er en subjektiv 

vurdering heller enn konkrete opplysninger om helsetilstanden. 

 

Opplysninger om egenvurdert helse i befolkningen er svært nyttig i 

oversiktsarbeidet knyttet til folkehelse. Det vil kunne være til betydelig ulempe om 

adgangen til å stille denne typen spørsmål i befolkningsundersøkelser begrenses 

for andre forskningsinstitusjoner enn de som er nevnt i pkt. 1.3.4 (eksempelvis 

høgskoler og uavhengige forskningsinstitutter). Rogaland fylkeskommune får for 

eksempel nyttig informasjon av denne typen fra Ungdataundersøkelsene, som 

gjennomføres av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring 

(NOVA).  

 

Vi ønsker ikke at adgangen til å stille spørsmål om subjektiv helse utenfor 

fylkeshelseundersøkelsene begrenses til kun Folkehelseinstituttet, universiteter 

med medisinsk eller helsefaglig utdanning, eller universitetssykehus (jmf. pkt. 

1.3.4), men at også øvrige forsknings- og utdanningsinstitusjoner beholder dagens 

adgang til å stille denne typen spørsmål.  

 



 

 

I det følgende kommer vi med noen vurderinger av den delen av høringsutkastet som er 
knyttet til fylkeshelseundersøkelser. 
 
Når det gjelder fylkeshelseundersøkelsene, er Rogaland fylkeskommune positive til at 
fylkeshelseundersøkelsene skal ha en felles mal (jmf. 18.2). Vi anser det også som mest 
hensiktsmessig om staten/HOD står som hovedansvarlig for undersøkelsene, som 
beskrevet i modell 3 i FHIs utredning «Fylkeshelseundersøkelser blant voksne» (FHI, 
2016). Når det offentlige investerer betydelige summer i å gjennomføre denne typen 
kartlegginger, er det viktig at vi får mest mulig igjen for investeringene. Dette innebærer, 
etter vårt syn, at det må sikres at undersøkelsene gjennomføres på samme måte over hele 
landet, slik at de blir mest mulig sammenlignbare på tvers av fylkene.  
 
I forhold til dette opplever vi det som mest hensiktsmessig at Folkehelseinstituttet blir 
databehandlingsansvarlig, jmf. kp. 18.3 i høringsutkastet. 
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