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Høring – Innspill til neste folkehelsemelding 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 3. mars 2022. 

 

Styret i Norsk overlegeforening (Of) behandlet saken i styremøtet 11. mars 2022. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

HOD har startet arbeidet med stortingsmelding om folkehelsepolitikk. Stortingsmeldingen skal 

fremmes våren -23. Helseministeren skriver i høringsbrevet at forebyggende og 

helsefremmende arbeid må fremmes i alle deler av samfunnet. I høringsbrevet blir 

folkehelsearbeid definert som ”Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller 

indirekte fremmer befolknings helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade 

eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler samt jobbe for en jevnere fordeling av 

faktorer som direkte og indirekte påvirker helsen”. Helseministeren har ønsket særskilt innspill 

på åtte punkter. Of fokuserer i sin høringsuttalelse på følgende tre punkter:  

 

1. Sosial ulikhet i helse  

-  Hva bør statlige myndigheter gjøre for å redusere sosiale ulikheter i helse?  

 

Som ledd i å redusere sosiale ulikheter i helse, mener Of at statlige myndigheter bør styrke 

tiltak som fremmer et likeverdig helse- og omsorgstilbud til alle de ulike befolkningsgruppene 

i Norge. Pandemien har vist at enkelte befolkningsgrupper har vært spesielt utsatt. Of mener at 

en måte å nå ut til befolkningsgrupper som har dårligere helse enn størstedelen av 

befolkningen, kan være å gi informasjon om primær- og spesialisthelsetjenestetilbudet på 

morsmålet til respektive befolkningsgrupper. Det er etter Ofs syn også viktig å prioritere 

kompetanseheving i kulturforståelse hos helsepersonell, slik at helsepersonellet er bedre rustet 

til å møte ulike befolkningsgrupper på deres premisser.  

 

2. God psykisk helse og livskvalitet  

 

Of støtter regjeringens arbeid for å styrke den psykiske folkehelsen og finne gode mål på hva 

som er et godt liv for befolkningen i Norge. Unge med psykisk sykdom er en særskilt sårbar 

gruppe, og Of mener derfor at regjeringen bør prioritere arbeidet med å styrke psykiatrisk 

behandlingstilbud i kommunene.  

 

3. Ny kunnskap og innovasjon 
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- Pandemien har vist oss hvor viktig det er med et evidensbasert 

kunnskapsgrunnlag for beslutninger om folkehelsetiltak. 

- Innen hvilke områder er det spesielt viktig med økt kunnskap? 

 

Det er etter Ofs vurdering spesielt viktig med evidensbasert kunnskap innenfor vaksinefeltet og 

tiltak som påvirker folks psykiske og fysiske helse. Pandemien har vist at barn som vokser opp 

i utrygge hjem har hatt det spesielt vanskelig når smitteverntiltak har ført til at de ikke kan ha 

fysisk oppmøte på skolen. Of mener det derfor er viktig at tiltak som gjelder barn og unge 

spesielt, er evidensbaserte fordi tiltakene påvirker barns oppvekstvillkår og liv i stor grad.  
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