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Høringssvar fra Unge funksjonshemmede 
 
Høring om forslag til forskrift om behandlingsreiser til utlandet 
Helse- og omsorgsdepartementet, 10. mars 2017 
 
Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner, som 
til sammen har over 25 000 medlemmer. Siden 1980 har vi kjempet for deltakelse og likestilling for 
funksjonshemmet ungdom. I dag er vi en sentral kunnskapsleverandør og samarbeidspartner for 
alle som jobber med arbeidsliv, helse og organisasjonsutvikling for unge med funksjonshemminger 
og kroniske sykdommer. Unge funksjonshemmede er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen er 
demokratisk og selvstendig, og har eget styre, eget regnskap og egne vedtekter. 

Unge funksjonshemmede viser til høringsbrev (ref. 16/6691- PIAG), og takker for 
invitasjonen til å svare på høring om forslag til forskrift om behandlingsreiser til utlandet.  
 
Ungdom med nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer har større helseutfordringer 
enn andre i sin aldersgruppe. I en rapport bestilt av Helsedirektoratet1 ble det slått fast at 
ungdom i Norge ofte møter et helsevesen som ikke er tilpasset deres behov og 
livssituasjon. Ungdom faller derfor ofte mellom to stoler i et helsevesen som ofte er rettet 
mot enten barn eller voksne. I den anledning er det viktig å ikke svekke noen av de gode 
ungdomstilbudene som eksisterer. 
 
Aldersgrenser og definisjon av barn 

I 4.1.1 Dagens retningslinjer s 6 i 2. avsnitt står en beskrivelse av dagens aldersgrenser 
for deltakelse på barne- og ungdomsgruppene. KLA-programmet har en nedre 
aldersgrense på 3 år og en øvre aldersgrense på 18 år. For Psoriasis og juvenil idiopatisk 
artritt tilbys til gruppen 4-19 år. Årsaken til nedre aldersgrense er barnas hensyn og nytte 
av programmet. Årsaken til øvre aldersgrense er derimot uklar.  

Unge funksjonshemmede stiller seg spørrende til hvorfor det er to ulike grenser for når 
man blir voksen i de tre programmene er uvisst. I nytt forslag § 3 defineres barn som 
person opp til myndighetsalder, dvs. 18 år. Unge funksjonshemmede stiller seg negativ til 
dette av følgende årsaker: 

 
1. Når man er 19 år går man fremdeles på videregående og er innskrevet i skolen. 

Behandlingsreisene for barn og unge er lagt til påskeferien for å minimere fravær 
fra skolen, noe man også trenger i VG3. 

2. Ungdomsgruppen har avsatt tid til skolearbeid og ansatte som følger gruppen opp 
og ser til at gruppen gjør sitt medbrakte skolearbeid. Slik er det ikke på 
voksengruppen. Elever over 18 mister dermed dette tilbudet med gjeldende forslag. 

3. På ungdomsgruppen er det ansatte som følger opp gruppen ekstra og som er 
spesialiserte i å kommunisere med ungdom. Slik er det ikke på voksengruppen hvor 
deltakerne er mer overlatt til seg selv.  

                                                
1 Rambøll Management på oppdrag fra Helsedirektoratet (2012) Helsetilbud til ungdom og unge voksne, Rapport IS-2044.  
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4. Under behandlingsreisene for ungdomsgruppen er opplegget tilrettelagt for 
ungdommen og ungdomsfasens særegne behov og utfordringer. Eksempelvis er 
det annerledes fokus på undervisningen og pedagogisk opplegg.  

5. Gruppearbeid, gruppedynamikk, trygghet og fellesskap er nøkkelord for at tilbudet 
skal nå sine behandlingsmål. Deler av behandlingen bygger på samtaler og 
erfaringsutveksling med de andre pasientene. Vi stiller oss derfor kritiske til at 
elever ved videregående skole vil oppleve fellesskapet som helbredende når 
gruppearbeidet gjennomføres med deltakere på alder med ungdommens foreldre 
eller besteforeldre. Daglige utfordringer og problemstillinger er svært ulike, og det er 
kun fåtallet i voksengruppene 19-åringene vil kunne identifisere seg med. Vi tror 
ikke forutsetningene for det lærende fellesskapet og erfaringsutveksling er optimal 
for videregående elever på voksengruppen. Vi mener dette vil medvirke til at 
behandlingen ikke når sine behandlingsmål.  

Unge funksjonshemmede mener derfor at barn ikke skal defineres som 0-18 år, slik 
forksriften gjør, men at man skal benytte øvre alder i videregående skole som øvre tak på 
ungdomsgruppen. Unge funksjonshemmede mener aldersgrensen for deltakelse i  
ungdomsgruppen skal gjelde til og med 19 år for alle tre behandlingstilbudene slik det gjør 
for to av tre grupper i dag.  
 
Unge funksjonshemmede viser til Regjeringens ungdomshelsestrategi som anerkjenner 
behov for gode ungdomstilbud. Ungdom og voksne faller mellom to stoler i deres møte 
med et helsevesen som ikke er tilpasset deres behov og livssituasjon. Tilbud er ofte rettet 
mot enten barn eller voksne og eldre. Dette er et tilfelle hvor man i dag har et godt og 
tilpasset ungdomstilbud som tar hensyn til ungdom i overgangen mellom barn og voksen. 
Å avvikle dette til fordel for en aldersgrense på 18 år mener vi går i mot 
ungdomshelsestrategiens intensjoner.  
 
Unge funksjonshemmede ønsker videre å minne departementet på at helsemessig 
myndighetsalder er på 16 år, stiller seg undrende til at dette ikke er drøftet i 
høringsnotatet. 
 
Ledsager 
Unge funksjonshemmede er glad for at departementet har vurdert hvorvidt deltakere på 
behandlingsreisene kan medbringe ledsagere, og har forståelse for kompleksiteten i dette 
spørsmålet.  
 
Unge funksjonshemmede er glad for at det er åpnet opp for at også personer med behov 
for assistanse skal kunne ta del i behandlingssupplement og opplæringstiltak gjennom 
behandlingsreisene. For eksempel kan blinde, svaksynte og hørselshemmede med behov 
for assistanse og/eller tegnspråktolk ha veldig godt læringsutbytte og nytteverdi av tilbudet. 
Unge funksjonshemmede støtter derfor at departementet har åpnet opp for å gi personer 
med nedsatt funksjonsevne et likeverdig helsetilbud.  
 
Vi har forståelse for at dette vil kreve vanskelige vurderinger da dekning av kostnader for 
en assistent går på bekostning av en deltaker med behandlingstilbud. Unge 
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funksjonshemmede ønsker i den sammenheng å minne regjeringen om at de i 
Sundvolden-erklæringen gikk inn for å styrke og utvide tilbudet til behandlingsreiser. En 
økning av denne posten vil gi flere med assistansebehov mulighet til å delta på 
behandlingsreisene.  
 
Søknadsskjema: 
På side 5, 3. avsnitt i høringsnotatet står at behandlingens målsetning er å bidra til bedre 
funksjon og livskvalitet, samt redusere symptomer forårsaket av sykdommen. Videre i 
avsnitt 5 vises det til at dagens søknadsskjema er todel og består av en del for legen og 
en del for egenrapportering. Våre medlemsorganisasjoner melder at det har tatt 
pasientorganisasjonene lang tid og mye arbeid å få inn skjema for egenrapportering i 
ordningen. Flere av diagnosegruppene har depresjon og angst som følgesykdommer, og 
skam og stigma knyttet til diagnosen kan være tung å bære. Egenrapportering av 
eventuelle mentale følgesykdommer er viktig da alvorlighetsgrad, nytte og behov vil ligge 
til grunn i en prioriteringsprosess. Uten dette vil ikke vurderingsinstansen ha det fulle bildet 
av nytteverdien ved et behandlingsopphold. 
 
Det er derfor viktig at denne egenrapporteringen på søknadsskjema ikke forsvinner. I ”§ 11 
Krav til søknaden” står det at søknaden skal fremmes på fastsatt skjema, at legeerklæring 
skal vedlegges, samt at medisinsk opplysning fra spesialist med relevant kompetanse skal 
legges ved første søknad og eventuelt senere, dersom det senere forekommer nye eller 
oppdaterte medisinske opplysninger. Vi savner en synliggjøring av hvorvidt departementet 
ønsker å endre dagens søknadsprosess med egenrapportering. Selve paragrafen er uklar 
opp mot dagens praksis, og Unge funksjonshemmede mener dagens praksis med 
egenrapportering må videreføres og tydeliggjøres i forskriften.   
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