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Innspill til revidert nasjonalbudsjett 
Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon. Organisasjonen 

arbeider med folkehelse, forskning på hjerte- og karsykdommer og demens, og er 

interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. 

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen er glad for regjeringens tiltakspakke som skal bedre 

situasjonen for sårbare barn og unge, både under og etter koronakrisen. Krisen samfunnet 

står i påvirker alle i ulik grad. For de som fra før var sårbare eller i risiko for sårbarhet, kan 

konsekvensene av covid-19-tiltakene ha ført til ytterligere sårbarhet.  

 

Vi som jobber med og for mennesker i risikogruppene har måttet avlyse og utsette all form 

for frivillig aktivitet, men vi har hele tiden vært opptatt av å sikre frivillighetens mulighet til å 

være der for de som trenger oss. I Folkehelseinstituttets notat fra 5. mai påpeker de at nå 

som samfunnet gradvis åpnes opp, trengs det mer fokus på hva risikogrupper kan foreta seg, 

fremfor hva de ikke kan. Likevel er det ikke til å komme utenom at selv om samfunnet åpnes 

opp i tiden framover, vil personer i risikogruppene kunne måtte leve under strenge tiltak i 

uoverskuelig fremtid. Slik vil mange miste sentrale tilbud om aktivitet og innhold i 

hverdagene, vi kan få en ny gruppe med ensomme og det er en risiko for forverring av helse 

på grunn av situasjonen.  Folkehelseinstituttet sier videre at tilbud til personer i risiko for 

alvorlig konsekvenser ved covid-19-smitte bør videreføres og styrkes for å forebygge psykisk 

og fysisk uhelse som konsekvens av dårlig sykdomskontroll, isolering, inaktivitet og frykt for 

egen helse. Dette er viktig, og her har helsefrivilligheten en sentral rolle.   

 

For å bidra framover med omstilling og reaktivering av lokallag og aktiviteter rundt om i 

landets nærmiljøer trenger frivillige helseorganisasjoner en driftstilskuddsordning til 

omstilling og tilpasning av innsats rettet mot risikogruppene. Vi foreslår derfor: 

 

 Opprettelse av en driftstilskuddordning på 25 millioner kroner til innsats rettet mot 

digital omstilling og tilpasning av aktivitet for å nå risikogruppene som vil måtte leve 

med covid-19-restriksjoner lenge 

 For å sikre målretting bør midlene kanaliseres gjennom organisasjoner som har 

forebygging og helse som formål, samt de sykdomsspesifikke organisasjonene knyttet 



til de sykdommene som er utpekt for særlig sårbarhet for smitte. Dette vil i all 

hovedsak gjelde organisasjonene i NCD-alliansen (LHL, Diabetesforbundet, 

Kreftforeningen, Rådet for psykisk helse og Nasjonalforeningen for folkehelsen), samt 

Røde Kors og Norske Kvinners Sanitetsforening  
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