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Generelle kommentarer til handlingsplanen: 
 

Unge funksjonshemmede er fornøyd med at ungdom og ungdomsfasen gjennom 
handlingsplanen får særskilt oppmerksomhet. Dette er på mange måter manglende 
i dagens helsevesen på tross av alle særtrekkene gruppen har. Vi håper at dette er 
begynnelsen på en utvikling som ender med at ungdomshelse blir et eget fagfelt og 
en egen disiplin i helsevesenet. 
 
I den sammenheng ønsker vi å knytte noen kommentarer til handlingsplanens 
definisjoner av ungdom. Fra vårt ståsted synes det klart at handlingsplanens 
definisjoner av ungdomsfasen er ganske snevre. Aldersgrenser kan fungere 
veiledende men må ikke føre til at nye begrensninger og overganger blir skapt. 
Unge funksjonshemmede mener ikke det er vanskelig å aldersavgrense 
ungdomstiden, men mener at denne vurderingen må baseres på et skjønn foretatt i 
dialog med brukeren.  
 
Som ungdom blir man stilt ovenfor mange viktige beslutninger. Man skal velge 
utdanning, bli sikrere på sin egen identitet, bli mer voksen og selvstendig. I tillegg 
flytter man fra foreldre, søker jobb, finner kjæreste og etablerer seg. For ungdom 
med funksjonshemminger er dette overganger som ofte krever noe ekstra i forhold 
til, for eksempel, informasjon og tilrettelegging, samtidig med at det er en overgang 
som ikke følger faste aldersgrenser. Det opereres med forskjellige 
grensedragninger i forhold til alder i forskjellige sammenhenger.  
 
I denne sammenheng er det grunn til å vurdere gruppen som opp til 30, og i noen 
tilfeller 35, år som ungdom, spesielt med tanke på de spesielle 
etableringsforholdene for mange unge med funksjonshemninger og kroniske 
sykdommer. 
 
Unge funksjonshemmede mener at handlingsplanens avsnitt 2.3 beskriver 
hovedutfordringene på en god måte. 
 
Statusdelens kapittel 10 (Brukerorganisasjonenes bidrag på habiliteringsfeltet) tar 
for seg brukermedvirkningen og brukerorganisasjonenes involvering. Under 10.2 
skisseres det som en utfordring å besørge reell brukermedvirkning på system- og 
individnivå. Unge funksjonshemmede mener planen bør fremme medvirkning fra 
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barn og unge spesielt i denne sammenhengen. Brukermedvirkningen har 
forbedringspotensial generelt, men for ungdom er utfordringen som sterkere enn for 
andre grupper. 
 
Generelt finner Unge funksjonshemmede situasjonsbeskrivelsen forholdsvis 
dekkende, selv om den preges noe av mangel på konkrete data om ungdom og 
overganger til og fra ungdomssituasjonen. 
 
Handlingsplanen besitter begrenset myndighet. Det er svært viktig at gode analyser 
og tiltak følges opp bredt. Unge funksjonshemmede vil jobbe for at planens 
intensjoner blir fulgt også utenfor direktoratets myndighetsområde. 
 
I det følgende kommenteres det på enkelttiltak som vi finner det relevant å 
kommentere, vi har, i stort, avstått fra kommentarer der vi mener planen er 
dekkende og på områder som ikke faller innenfor våre fokusområder. 

 
Spesifikke kommentarer til handlingsplanen: Side i 

utkastet 
 
2.3 Tiltak for å styrke habiliteringstjenesten for barn og unge i 
spesialisthelsetjenesten 
 
Unge funksjonshemmede mener dette er et sentralt tiltak, men 
ønsker å fremheve at krav om kapasitetsheving må følges av 
bevilgninger til formålet. Handlingsplanen vil bli skadelidende 
dersom det ikke fra politisk nivå følges opp med midler. 

 
 

 
Side 116 

 
3.2 Tiltak på spesialisthelsetjenestenivå – en samlet og 
helhetlig tjeneste for barn og unge 
 
En sterk tjeneste rettet mot ungdom som gruppe er avhengig av at 
det opparbeides et sterkt fagmiljø som fokuserer på særegenhetene 
ved ungdomsfasen. Vi er særlig positive til at psykisk helsevern 
inntas. 
 
Unge funksjonshemmede mener det i opparbeidelsen av et slikt 
fagmiljø kan være hensiktsmessig å organisere det i barne- 
ungdomsklinikker. Vi mener imidlertid at det på sikt må være en klar 
målsetning å opprette egne ungdomsklinikker. Dette må ses i 
sammenheng med tiltak 5.12 (kommentert under). 
 
Unge funksjonshemmede er positive til den foreslåtte 
samlokaliseringen og tror at det vil bidra til et mer helhetlig tilbud. 
 
Unge funksjonshemmede anbefaler:  

• At det klargjøres at egne enheter for ungdomshelse er et langsiktig 
mål 

 

 
Side 118 



 
3.3 Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering  
  
Unge funksjonshemmede er i utgangspunktet positive til tiltaket om å 
utarbeide veiledningsmateriale eller rundskriv som tydeliggjør 
oppgaver og ansvar til de koordinerende enhetene. Vi har imidlertid 
et ønske om at enhetens samarbeid med etater utenfor 
helsetjenesten beskrives ytterligere i planen. Ungdoms tilknytning til 
utdanning og arbeidslov er avhengige av at tjenestene er koordinerte 
og velinformerte. Det er viktig at brukerorganisasjonene for ungdom 
inndras i utviklingen av rundskriv og eventuelle veiledere. 
 
Unge funksjonshemmede anbefaler:  

• At det opprettes et nasjonalt kompetansesenter på habilitering og 
rehabilitering for ungdom som kan gi faglig støtte til enheter på 
kommune- og helseforetaksnivå 

• At handlingsplanen utdyper behovene for samarbeid med etater 
utenfor helsetjenesten 

• At brukerorganisasjonene for ungdom involveres i utarbeidingen av 
veileder eller rundskriv 

 

 
Side 
120  

 
3.4. Bruk av IKT-løsninger for bedre samhandling rundt den 
enkelte bruker  
 
Unge funksjonshemmede stiller seg svært positive til en nettbasert 
løsning for Individuell plan. Vi er imidlertid meget opptatt av at 
brukeren får god kontroll med planen og gjennom det et sterkt 
eierskap til den. Unge funksjonshemmede mener det er viktig at 
brukeren kan se hvordan planen anvendes, hvem som har hatt 
innsyn i planen og på hvilket tidspunkt de har hatt det. 
 
Unge funksjonshemmede anbefaler:  

• At det legges til rette for mer nettbaserte løsninger for håndtering 
av Individuell plan 

• At en slik løsning sikrer brukeren enten innsyn i, eller kontroll med, 
hvem som har innsyn i planen 

 
 

 

 
4.2. Felles virksomhetsdata for barnehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten 
 
Unge funksjonshemmede er opptatt av at det legges til rette for et 
godt statistikkarbeid rundt tjenester og behov. Vi ønsker å påpeke 
viktigheten av at disse dataene også omfatter overganger mellom 
barne-, ungdoms- og voksenavdelingen da vi opplever at det 
spesielt er i overgangene ungdommer mister den nødvendige 
oppfølgingen.   
 

 
Side 
125 



Unge funksjonshemmede anbefaler:  
• At det tydeliggjøres at virksomhetsdata for de ulike 

habiliteringstjenester skal være sammenlignbare og fokusere 
spesielt på overganger 

 
 

 
4.3. Bedre statistikkgrunnlag for å vurdere brukenes 
tjenestebehov 
 
En undersøkelse SINTEF Helse utførte på oppdrag av Sosial – og 
helsedirektoratet viste at en stor andel av personer under 30 år som 
fikk innvilget midlertidig eller varig uførepensjon i 2005/2006, ikke 
kjente til viktige habiliteringstilbud2. Unge funksjonshemmede mener 
dette kan tyde på at mange ungdommer ikke får tilstrekkelig tilbud 
om habilitering og rehabilitering før de blir tilbudt uføretrygd. Vi er 
derfor opptatt av at datamaterialet til et slikt statistikkgrunnlag er 
hentet bredt. Unge funksjonshemmede har tidligere påpekt 
nødvendigheten av en kartlegging og behovsutredning. 
 
Unge funksjonshemmede anbefaler:  

• At det presiseres i handlingsplanen at statistikkgrunnlaget må 
innhentes med tanke på grupper som faller utenfor og for å 
systematisere kunnskap om hvilke behov som finnes  
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5.3. Veileder for habilitering av barn og unge og 5.4. Veileder for 
å sikre nødvendig bistand i overgangen fra barn til voksen 
 
Unge funksjonshemmede stiller seg positive til at det utarbeides 
veiledere innen ovennevnte felter og presiserer viktigheten av 
inndragelse av brukerorganisasjonene i dette arbeidet. Vi finner 
også at det er nødvendig å peke på den svake statusen veiledere 
kan ha og understreker viktigheten av at slike følges tett opp. 
 
Unge funksjonshemmede anbefaler: 

• At det innføyes i handlingsplanen at 
ungdomsbrukerorganisasjonene skal dras inn i utarbeidelsen av 
veiledningsmaterialet nevnt i 5.3. og 5.4.  

• At veilederne følges opp for å sikre at de gir positiv endring 
 

 

 
Side 
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5.9. Habiliterings-/rehabiliteringstilbud til unge voksne 
 
Unge funksjonshemmede er selvsagt svært positive til direktoratets 

 
Side 
138 
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ønske om å igangsette utviklingen av et rehabiliterings-
/rehabiliteringstilbud til unge voksne, vi er imidlertid av den 
oppfattelse at et slikt utviklingsarbeid helst bør foregå i regi av det 
offentlige, men erkjenner at noen strukturelle utfordringer gjør det 
lettere gjennomførbart i privat regi. Videre ønsker Unge 
funksjonshemmede å knytte en kommentar til viktigheten av at et 
slikt tilbud ikke bare tar for seg at oppholdets lengde tilpasses 
ungdommers livssituasjon men at hele tilbudet er sammensatt med 
henblikk på ungdommer.  
 
Imidlertid finner vi det svært positivt at handlingsplanen er tydelig på 
behovet for brukermedvirkning på dette feltet.  
 
Unge funksjonshemmede anbefaler: 

• At det innføyes i handlingsplanen at oppholdets innhold, rammer 
og lengde må være tilpasset ungdomssituasjonen 

 
 

 
5.12. Ungdomsmedisin som en del av barneavdelingens 
ansvarsområde  
Vi viser til våre kommentarer til 3.2. Unge funksjonshemmede mener 
at dette tiltaket må ses som begynnelsen på opparbeidelsen av 
ungdomsmedisin (eller ungdomshelse) som eget fagfelt. 
Harmonisering av aldersgrensene er et godt tiltak for å besørge 
oversiktelighet, men viser samtidig til våre generelle merknader 
angående aldersgrenser. Også her vil det finnes grensedragninger 
som må hensyntas. Det er derfor viktig at det, som 
minimumsløsning, åpnes for vurderinger av aldersgrensen oppover i 
det enkelte tilfelle. 
 
Unge funksjonshemmede anbefaler: 

• At det fremmes en målsetning om at ungdomsmedisin blir et eget 
fagfelt 
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6.2. Regionale enheter med ansvar for kompetanseheving   
 
Unge funksjonshemmede er av den oppfatning at et nasjonalt 
ungdomsrehabiliteringstilbud må etableres med et nasjonalt 
kompetansesenter for ungdomsrehabilitering, som må ses i 
sammenheng med de regionale kompetansesentrene. Ettersom 
ansvaret for habilitering og rehabilitering i utgangspunktet er et 
kommunalt anliggende mener Unge funksjonshemmede at et 
nasjonalt ungdomsrehabiliteringstilbud på sikt må desentraliseres og 
gis tilknytning til de regionale helseforetakene. 
 
Unge funksjonshemmede anbefaler: 

• At det innføyes i handlingsplanen at det i tillegg til de regionale 

 
 
Side 
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kompetansesentrene etableres et nasjonalt kompetansesenter 
 

 
 

I høringsbrevet ber Helsedirektoratet spesielt høringsinstansene komme 
med innspill til følgende:  

1. Gir handlingsplanen en dekkende beskrivelse av:  

- Brukernes behov for tjenester fra helse- og omsorgstjenesten i kommunen og i 
spesialisthelsetjenesten? 

Det er vanskelig for Unge funksjonshemmede å vurdere behovsbeskrivelsen 
rent størrelsesmessig når datagrunnlaget med tanke på behov er begrenset. 
Samtidig erkjenner vi at datainnsamling er en viktig del av tiltakene i 
handlingsplanen og håper at datagrunnlaget utvikles som et resultat av 
gjennomføringen av handlingsplanens intensjoner.  

- Situasjonen og utfordringene helse- og omsorgstjenestene i kommunene og i 
spesialisthelsetjenesten står overfor i arbeidet med å gi barn, unge og unge 
voksne habiliteringstjenester med god kvalitet?  

Unge funksjonshemmede mener at handlingsplanen viser til mange svært 
relevante problemstillinger og tror at en gjennomføring av planens tiltak vil være 
et meget godt bidrag til utvikling av feltet. 

2. Vil de foreslåtte tiltakene bidra til å sikre et godt og likeverdig tilbud for 
brukerne?  

Helsedirektoratet ber høringsinstansene spesielt om å vurdere tiltakene som er 
foreslått innenfor områdene faglig kvalitet og samhandling.  

Unge funksjonshemmede er særlig opptatt av nasjonale standarder, sentralisert 
kompetanseutvikling og spredning av denne kompetansen. Videre det sentralt 
at brukerorganisasjoner og fagmiljøer involveres videre i utviklingen av feltet slik 
at tiltakene også vurderes løpende.  
 


