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Unge funksjonshemmedes høringsuttalelse om arbeid og helse 

I høringsnotatet legges det vekt på at man i protokollen til ny IA-avtale for 2010-2013 skal samarbeide 

om utvikling og gjennomføring av regjeringens sysselsettingsstrategi for personer med nedsatt 

funksjonsevne. I arbeidet med sysselsettingsstrategien vil regjeringen samarbeide aktivt med blant annet 

funksjonshemmedes organisasjoner. Unge funksjonshemmede er positiv til dette og forventer at dette 

blir et reelt samarbeid. 

Det er viktig at den nasjonale helseplanen ikke bare dreier seg om delmålet som omhandler sykefravær i 

IA-avtalen. Man må ikke glemme å fokusere på IA-avtalens delmål to som handler om å rekruttere og 

beholde flere funksjonshemmede i jobb. For å øke sysselsettingen blant unge med funksjonsnedsettelser 

er det viktig å tenke helse og arbeid sammen, og så langt det er mulig, bør det å komme i arbeid være et 

mål med behandling. En måte å gjøre dette på er arbeidsrettet rehabilitering. 

En hovedutfordring for mange unge med funksjonsnedsettelser som sliter med å etablere seg i 

arbeidslivet er at mange har lite tidligere arbeidserfaring. I motsetning til andre ungdommer har våre 

medlemmer ofte liten mulighet til å skaffe seg erfaring og referanser gjennom sommerjobb eller 

deltidsarbeid ved siden av skole eller utdanning, som en følge av kronisk sykdom eller nedsatt 

funksjonsevne. 

I høringsnotatet nevnes et mer inkluderende arbeidsliv med flere mennesker i arbeid og aktivitet, og 

færre på passive stønader som et mål. Unge funksjonshemmede mener at dette er viktig. Samtidig må 

man ikke glemme at det alltid vil være noen som faktisk er for syke til å kunne jobbe i perioder eller 

over lengre tid, og det er viktig at man da skal få nødvendig økonomisk og helserelatert oppfølgning. 

Unge funksjonshemmede deler oppfatningen om at frafall i videregående er spesielt alvorlig for ungdom 

med funksjonsnedsettelser. For denne gruppen er ofte utdanning en viktigere port inn til arbeidslivet enn 

for andre grupper. Mens det finnes gode oversikter over hvilke grupper som faller utenfor arbeidslivet, 

finnes det i dag ikke nok kunnskap om hvordan ulike funksjonsnedsettelser påvirker gjennomføring av 

videregående. Unge funksjonshemmede erfarer at personer med funksjonshemninger kan oppleve 

skolehverdagen som spesielt vanskelig, både på grunn av manglende tilrettelegging, andres holdninger 

til funksjonsnedsettelsen og lite kunnskap hos rådgivere. Unge funksjonshemmede erfarer at elever med 

funksjonsnedsettelse noen ganger veiledes inn i utdanningsløp som er mer tilpasset begrensningene til 

eleven enn elevens egne ønsker. 



 

 

  

Unge funksjonshemmede anbefaler: 

 Å legge til rette for å ha arbeid som målsetning i individuell plan. 

 At det undersøkes om de samme helsemessige faktorene som fører til manglende deltakelse i 

arbeidslivet også fører til frafall i videregående.  

 At rådgivningstjenesten styrkes slik at elever med funksjonsnedsettelser kan få hensiktsmessig 

rådgivning.  

 Opprustning av skolehelsetjenesten, fortrinnsvis gjennom økt involvering av allmennleger.  

 

Unge funksjonshemmedes høringsuttalelse om frivillig arbeid og ideelle 

organisasjoner 

 
Unge funksjonshemmede stiller seg positiv til høringsnotatets mål om å videreutvikle likemanns- og 

selvhjelpsarbeid for økt mestring av livet med kroniske sykdommer, funksjonsnedsettelser og 

rusproblem. 

  

Mange ungdommer med kroniske sykdommer og funksjonshemminger strever med følelsen av 

annerledeshet. I en fase av livet hvor det å være mest mulig lik alle andre kan være av stor betydning 

kan dette være vanskelig å håndtere. 

  

Krav til prestasjoner i utdanning og arbeidsliv gjør at det å mestre hverdagen kan være svært 

utfordrende. Nettopp derfor er mestring en viktig del av ungdomsrehabiliteringen. I tillegg til opptrening 

må det altså også være opplæring i å leve livet med en sykdom. Nettverk som bygges med unge i samme 

livsfase og situasjon styrker rehabiliteringsprosessen. 

  

Å delta på rehabilitering med eldre er verken ideelt eller attraktivt for ungdom. Man har andre 

utfordringer som ung, gjerne med en medfødt lidelse, enn en eldre person med ervervede sykdommer. 

Eldre og yngre kan nok ha nytte av å lære av hverandre, men innen rehabilitering mener Unge 

funksjonshemmede at det å være likemann er et viktig stikkord. 

  

Det er viktig at det, til dels, er ungdommer som informerer ungdommer, slik at man opplever en 

erfaringsutveksling som står i direkte relasjon til den hverdag unge lever i. En ungdom kan lett miste 

motivasjonen i rehabiliteringen sammen med svært syke eldre, slik at hensikten med rehabiliteringen 

blir borte. Gjenkjennelse gjennom erfaringsutveksling med noen i samme aldersgruppe som en selv gjør 

at rehabiliteringen blir mer troverdig og meningsfull for den enkelte. 

  

Unge funksjonshemmede mener at det er viktig at regjeringen følger opp planen om å oppfordre 

helseforetak og kommunene til å samarbeide med organisasjonene for å gi personer med nedsatt 

funksjonsevne en mulighet til å treffe likemenn. I tillegg er det viktig å sikre at organisasjonene kan 

drive likemannsarbeid. 

 

Unge funksjonshemmedes høringsuttalelse om pasientforløp og brukermedvirkning 
 
Unge funksjonshemmede er positive til målsetningen om bedre tilgang til kvalitetssikrede netttjenester, 

spesielt med tanke på unges aktive bruk av internett for å innhente opplysninger om egen helse. Vi 
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mener videre at det bør opprettes en statlig informasjonsportal for opplysninger om ulike diagnoser, slik 

kvalitetssikret data blir tilgjengeliggjort. 

  

Unge funksjonshemmede er svært positive til økt bruk at digitale kommunikasjonsformer. Spesielt i 

forbindelse med individuell plan bør man se på mulighetene for ytterligere digitalisering av ikke bare 

planen, men også kommunikasjonen rundt planen.  

  

Unge funksjonshemmede mener at det er en spesiell viktig målsetning for ungdom at man klarer å styrke 

koordineringsfunksjonen i kommunen og mellom kommuner og helseforetak slik unge pasientene 

opplever helhetlige og samordnede tjenester. Spesielt da ungdomstiden er preget av mange andre 

overganger (overgangen utdanning arbeid, flytte ut hjemmefra o.l.) er det viktig at helsetjenester 

oppleves som sømløse og enkelt tilgjengelige. 

  

Unge funksjonshemmede mener at: 

 Det bør opprettes en statlig informasjonsportal for opplysninger om ulike diagnoser. 

 Det er positivt at ansvaret for en slik informasjonsportal foreslås å ligge hos koordinerende 

enhet, men vi vil påpeke viktigheten av at fastlegen involveres. 

 Det er viktig at det gis tilgang til individuell plan via internettet slik brukeren får klarer tilgang til 

innholdet i planen.   

 

Unge funksjonshemmedes høringsuttalelse om tannhelsetjenesten 

Unge funksjonshemmede er positive til intensjonen om en refusjonsordning som retter seg mot de som 

trenger det mest. Spesielt er vi interessert i at det fokuseres på unge som er på ulike midlertidige 

stønader, eller som er på ung ufør. Tre ganger så mange uføre som i resten av befolkningen har 

problemer med å klare løpende utgifter. Nærmere 40 % av unge uføre oppgir at de ville hatt problemer 

med å takle enn uforutsett utgift på 10 000 kr. Det er 50 % flere enn i den øvrige befolkningen.  Utgifter 

til tannlege klassifiseres oftest som en uforutsett utgift. 

En undersøkelse fra helseinstituttet viser at mens tannhelsen blant unge i Norge har blitt kraftig 

forbedret de siste årene, har forskjellen i tannhelse mellom de sosiale lagene blitt større. 

  

Unge funksjonshemmede anbefaler at: 

 det innføres et egenandelstak, på lik linje med egenandelstak 1, for tannhelse for ungdommer 

under 25 år.  

 

Unge funksjonshemmedes høringsuttalelse om rehabilitering og habilitering 

Unge funksjonshemmede ser positivt på mange av forslagene om å bedre re-/habiliteringstilbudene. Vi 

er glade for at satsingen fra forskningsrådet videreføres og at brukermedvirkningen skal styrkes. 

Samarbeid med brukerorganisasjonene mener vi at er sentralt i begge disse tiltakene, 



 

 

brukerorganisasjonene kan bidra både som samarbeidspartnere i forskning og pådrivere for 

brukermedvirkning.   

Vi erfarer at mange unge møter et fragmentert re-/habiliteringsopplegg som ikke er tilpasset ungdoms 

livssituasjon. Unge er i en spesiell fase av livet hvor de skal bygge seg et selvstendig liv, finne seg jobb 

og definere sin egen identitet. Det er derfor viktig at re-/habiliteringstilbudet de får oppleves som 

relevant og helhetlig. Gjennomsnittsalderen på personer i private rehabiliteringsinstitusjoner er i dag på 

67 år, et tall som antakelig representerer alderen på re-/habiliteringsbrukere ellers også. Vi ønsker at 

ungdom skal få et godt og koordinert tilbud rettet mot ungdoms livsfase. 

Unge funksjonshemmede anbefaler: 

 At ungdom, der det er hensiktsmessig, skal tilbys diagnoseuavhengige re-/habiliteringstilbud der 

de er sammen med annen ungdom – framfor diagnosespesifikke tilbud der de må være sammen 

med eldre brukere. 

 At forskningssatsingen også omfatter forskning på ungdom, særlig på hvorvidt re-

/habiliteringstilbudene på tvers av diagnoser har bedre effekt enn andre tilbud.  

 At brukere får reell medvirkning gjennom at demokratisk oppbygde brukerorganisasjoner får 

delta som samarbeidspartnere for tjenesteutøvere.  

 

Unge funksjonshemmedes høringsuttalelse om legetjenester i kommunene 

 
Fastlegeordningen fungerer i hovedsak godt, slik høringsnotatet påpeker. For funksjonshemmet og 

kronisk syk ungdom er fastlegen en nøkkelperson i møtet med helsevesenet. Fastlegen har ansvar for å 

sikre en helhetlig behandling, og har blant annet en viktig rolle innenfor utarbeidelsen av individuell 

plan. 

  

Som det påpekes i høringsnotatet fungerer ikke fastlegeordningen godt nok for pasienter med spesielle 

og omfattende behov. Mange fastleger er heller ikke vant til å møte ungdom, og mangler de pedagogiske 

evnene som kreves for å håndtere denne gruppen. God kommunikasjon er viktig for tillitsforholdet 

mellom lege og pasient, og er avgjørende for effektiv konsultasjon og riktig behandling. 

  

Undersøkelser viser at mange ungdommer ikke oppsøker primærhelsetjenesten selv om de har behov for 

helsehjelp. Dette skyldes blant annet dårlige åpningstider, kostnader og redsel for brudd på 

taushetsplikten. Stortinget vedtok ved behandlingen av statsbudsjettet for 2010 å heve aldersgrensen for 

fritak fra 12 til 16 år for alle tjenester som går inn under egenandelstak 1. Vedtaket gjør det enklere for 

ungdom i denne aldersgruppen å oppsøke lege, men egenandelsgrensen er fremdeles for lav. 

  

Unge funksjonshemmede anbefaler at: 

 Aldersgrensen for egenandelstak 1 heves til 25 år. 

 Alle ungdommer automatisk tilbys å skifte fastlege etter fylte 16 år. 

 Møte med unge brukere blir en del av pensumet for medisinstudenter, så de innehar 

kompetansen som kreves for å møte denne gruppen. 
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Unge funksjonshemmedes høringsuttalelse om helseregistre og biobanker 

Unge funksjonshemmede er positive til tekniske løsninger som gir pasienter enkel tilgang til egne 

helseopplysninger. Det er videre et viktig prinsipp at man som pasient har mulighet til å begrense andres 

innsyn i deres helseopplysninger, med unntak av nødvendige opplysninger for dem som er involvert i 

behandling og oppfølging av pasienten. Formålet med en slik teknisk løsning bør være å gi pasienter økt 

kontroll over opplysninger om egen helse, herunder gi innsyn i bruk av helseopplysningene slik at 

pasienten til enhver tid vet hvem som har sett på deres opplysninger og sikre informasjon om 

reservasjonsrett i aktuelle helseregistre. 

Unge funksjonshemmede stiller seg positivt til at man videre utreder den generelle reservasjonsretten. Å 

etablere registre som er obligatorisk og uten reservasjonsrett og som ikke er pseudonymisert, er en 

trussel mot personvernet. Unge funksjonshemmede mener at det uakseptabelt at pasienter på denne 

måten ikke kan reservere seg mot at opplysninger kan benyttes og utveksles uten at den det gjelder får 

kunnskap om det. 

 

Unge funksjonshemmedes høringsuttalelse om forebyggende helsetjenester 

Et godt tilbud innen primærforebygging forbedrer livskvaliteten, og kan forhindre unødige 

komplikasjoner ved sykdom. Særlig i ungdomstiden er det viktig med gode forebyggende tiltak, som 

kan forhindre komplikasjoner som har konsekvenser for senere helse. 

Unge funksjonshemmede savner forebyggende helsetjenester som fokuserer på unges generelle 

helsetilstand. Helsestasjon for ungdom (HSU) og skolehelsetjenesten er eksempler på viktige lokalt 

lavterskeltilbud for ungdom. Dessverre er det slik i dag at ungdomshelsetjenesten i dag har lite fokus på 

det generelle sykdomsbildet blant unge. De spesielle helsestasjonene for ungdom er ofte heller rettet mot 

prevensjonsbruk og rusproblematikk enn de unges generelle helsesituasjon. Dette kan gjøre at mange 

som sliter vegrer seg for å oppsøke ungdomshelsetjenesten. 

Unge funksjonshemmede ønsker en primærhelsetjeneste som møter ungdommer på deres premisser, og 

som fokuserer på helse som mer enn rusproblemer og seksuelt overførbare sykdommer. 

Unge funksjonshemmede anbefaler: 

 Opprustning av skolehelsetjenesten og HSU, fortrinnsvis gjennom økt involvering av 

allmennleger.  

 At aldersgrensen for egenandelstak 1 heves til 25 år.  

 At alle ungdommer automatisk tilbys å skifte fastlege etter fylte 16 år. 

 At man innfører egenandelstak på tannhelse.  

 

Unge funksjonshemmedes høringsuttalelse om IKT, e-helse og personvern 

Samhandlingsreformens fokus på informasjons- og kommunikasjonsteknologi er viktig og tidsriktig. 

Særlig for unge brukere vil en forbedret bruk av teknologi i helse- og omsorgstjenesten ha positiv 

innvirkning. 



 

 

Ifølge statistisk sentralbyrå har 45 % av unge i alderen 16-24 år brukt internett de siste tre månedene for 

å tilegne seg helserelatert informasjon. Flere unge pasienter velger å bruke nettet til å finne informasjon 

fremfor å konsultere med lege. I dag finnes det få nettsider som tilbyr kvalitetssikret helserelatert 

informasjon. Unge funksjonshemmede ser at en nasjonal helseportal på nett vil øke kvaliteten av 

helsetjenester som tilbys, bidra til økt bevissthet rundt helsevesenet og tjenester som leveres. 

Mange unge mennesker opplever et utilgjengelig helsevesen. En e-helsetjeneste må ikke komme på 

bekostning av det nære møtet med primærhelsetjenesten, men kan skape mer fleksibilitet og bedre 

tilgjengelighet. For våre medlemmer vil et slikt tilbud forenkle prosessen med å komme i kontakt med 

helsevesenet. 

Unge funksjonshemmede anbefaler: 

 Digitalisert tilgang til pasientjournal, med tilgang til innsynslogg.   

 Digitalisert tilgang til individuell plan, tilrettelagt for brukermedvirkning og dialog mellom 

pasient og fagpersonell. 

 Nasjonal helseportal med kvalitetskontrollert informasjon om sykdom og symptomer. 

 At alle får tilgang til e-konsultasjon inne 2015. 

 

Unge funksjonshemmedes høringsuttalelse om kunnskap i helsetjenesten 

God kunnskap er en forutsetning for riktig behandling av de ulike pasientgruppene. I USA og Sverige er 

ungdomsmedisin en egen spesialitet, mens det i Norge i dag er altfor lite kompetansefokus på 

fagområdet ungdomshelse. Man spesialiserer seg i rusforskning og alders/sykehjem, mens 

ungdomsperspektivet blir glemt. Dette er et felt som trenger bedre samhandling. Ungdomsmedisin i et 

allmennmedisinsk perspektiv er et stort klinisk fagområde som er lite beskrevet og lite underlagt 

forskning i vårt land. Akkurat det er vanskelig å forstå, for ikke i noen annen periode av livet er 

potensialet større for å sikre god helse og gode levekår. 

For å oppnå et sterkt fagmiljø er det viktig med god og systematisk kunnskapshåndtering. Vi savner en 

helse- og omsorgstjeneste som fokuserer på særegenhetene ved vår gruppe. For å forbedre 

kunnskapsnivået anser vi det som nødvendig med et nasjonalt kompetansesenter som fokuserer på 

ungdomshelse. Dette vil samle og heve kompetansen på ungdomshelse, tilbudene som gis vil være 

tilpasset ungdommers livssituasjon, og man slipper dagens situasjon, der ungdom havner midt mellom 

to grupper; barn og voksne. 

Unge funksjonshemmede foreslår at et nasjonalt kunnskapssenter organiseres som et nettverk, og 

lokaliseres ved et av universitetssykehusene, slik at forskning og fagutvikling foregår i nært samarbeid 

mellom praktikere og forskere. For å sikre en stabil og forutsigbar utvikling av det nasjonale 

kompetansesenteret er det også viktig med en stabil og forutsigbar finansiering. Unge 

funksjonshemmede mener at dette kan best oppnås hvis senterets finansiering forankres i statsbudsjettet 

med årlige direkte bevilgninger. 

På sikt mener vi at det er viktig at kompetansesenteret desentraliseres i mer behandlingsrettet form til de 

regionale helseforetakene for å sikre likeverdig kompetanseutvikling og behandling av ungdom. 

Unge funksjonshemmede foreslår: 
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 Bedre koordinering og kunnskapshåndtering om ungdomshelse gjennom opprettelse av et 

nasjonalt kompetansesenter på ungdomshelse. 

 At det settes av øremerkede forskningsmidler for å få mer kunnskap om ungdoms helse og 

muligheter for godt kurativt og forebyggende arbeid. 

 

Unge funksjonshemmedes høringsuttalelse om forskning og innovasjon 
Dagens helse- og omsorgsforskning legger linjer for hvordan man kan forbedre og utvikle 

helsetjenestene. Det er gjort lite forskning på fagfeltet ungdomshelse, til tross for at det er i den perioden 

man legger grunnlaget for god helse. 

God forskning er et viktig virkemiddel for å kunne gi trygge og kvalitetssikrede helse- og 

omsorgstjenester. For å oppnå et sterkt fagmiljø som fokuserer på særegenhetene ved vår gruppe anser 

vi det som nødvendig med et nasjonalt kompetansesenter som fokuserer på ungdomshelse. Dette vil 

samle og heve kompetansen på ungdomshelse, tilbudene som gis vil være tilpasset ungdommers 

livssituasjon, og man slipper dagens situasjon, der ungdom havner midt mellom to grupper, barn og 

voksne. 

Unge funksjonshemmede foreslår at et nasjonalt kunnskapssenter organiseres som et nettverk og 

lokaliseres ved et av universitetssykehusene, slik at forskning og fagutvikling foregår i nært samarbeid 

mellom praktikere og forskere. For å sikre en stabil og forutsigbar utvikling av det nasjonale 

kompetansesenteret er det også viktig med en stabil og forutsigbar finansiering. Unge 

funksjonshemmede mener at dette kan best oppnås hvis senterets finansiering forankres i statsbudsjettet 

med årlige direkte bevilgninger 

Unge funksjonshemmede foreslår: 

 Opprettelse av et nasjonalt kompetansesenter på ungdomshelse. 

 At det settes av øremerkede forskningsmidler for å få mer kunnskap om ungdoms helse og 

muligheter for godt kurativt og forebyggende arbeid. 

 

Unge funksjonshemmedes høringsuttalelse om utdanning og rekruttering 

Helsepersonellets kompetanse spiller en viktig rolle for unge brukere i helse- og omsorgstjenesten. En 

utfordring på dette feltet er hvordan de møter og behandler unge pasienter. 

I USA og Sverige er ungdomsmedisin en egen spesialitet. I Norge i dag er dette et kompetanseområde 

som får altfor lite oppmerksomhet. Man spesialiserer seg i rusforskning og alders/sykehjem, mens 

ungdomsperspektivet blir glemt. Dette er et felt som trenger bedre samhandling. Ungdomsmedisin i et 

allmennmedisinsk perspektiv er et stort klinisk fagområde som i Norge er lite beskrevet og lite underlagt 

forskning. Med tanke på at ungdomstiden er den perioden av livet der potensialet for å sikre god helse 

og gode leveår er størst er det viktig at kompetansen heves på nettopp dette området. 

Allmennleger spiller en stor rolle for den generelle folkehelsen. Man peker på kompetanseheving i 

forhold til pleie av eldre og kronisk syke, men vel så viktig er møtet med unge med kronisk sykdom. 



 

 

Mange fastleger er ikke vant til å møte ungdom, og mangler de pedagogiske evnene som kreves for å 

håndtere denne gruppen. De har vanskelig for å formidle informasjon på en fortrolig måte, og har 

vanskeligheter med å møte ungdommen på deres premisser. For at unge skal få et tilfredsstillende første 

møte med helsevesenet er det derfor viktig at allmennlegene innehar denne kompetansen, og kan møte 

unge brukere på en fortrolig måte. 

Unge funksjonshemmede foreslår: 

 at møtet med unge brukere blir en del av pensumet for medisinstudenter, slik at de innehar 

kompetansen som kreves for å møte denne gruppen. 

 

Unge funksjonshemmedes høringsuttalelse om tilgjengelighet 
Unge funksjonshemmede ser positivt på målene om økt tilgjengelighet og kortere ventetid. 

Tilgjengelighet og ventetid er tett sammenkoblet, og tidlige intervensjoner har avgjørende effekt på den 

generelle helsetilstanden. 

  

Studier viser at om man oppdager sykdommer hos unge på et tidlig stadium er sjansen for at det kan 

behandles mye større. Det er derfor viktig med gode rutiner og tett oppfølging allerede i startfasen. 

  

Helsestasjon for ungdom (HSU) og skolehelsetjenesten er viktige lavterskeltilbud for ungdom. 

Dessverre er det slik at ungdomshelsetjenesten i dag har lite fokus på det generelle sykdomsbildet blant 

unge. De spesielle helsestasjonene for ungdom er ofte heller rettet mot prevensjonsbruk og 

rusproblematikk enn de unges generelle helsesituasjon. Dette kan gjøre at mange som sliter vegrer seg 

for å oppsøke ungdomshelsetjenesten. Unge funksjonshemmede mener det er viktig med en 

primærhelsetjeneste som møter ungdommer på deres premisser, og som fokuserer på helse som mer enn 

rusproblemer og seksuelt overførbare sykdommer. Et tiltak her kan være å involvere fastleger i større 

grad. 

  

En helsetjeneste som er tilgjengelig for unge brukere på deres premisser er nødvendig. Undersøkelser 

viser at mange ungdommer ikke oppsøker primærhelsetjenesten selv om de har behov for helsehjelp. 

Dette skyldes flere faktorer, men blant dem finner man dårlige åpningstider, for høye kostnader og 

redsel for brudd på taushetsplikten. Disse faktorene kan forbedres med enkle tiltak. 

  

Unge funksjonshemmede ønsker en tilgjengelig helsetjeneste som møter ungdommen på deres 

premisser. 

  

Unge funksjonshemmede foreslår: 

 Økt fokus på rett til å skifte fastlege fra fylte 16 år, gjerne i form av et informasjonsskriv som 

sendes til alle 16-åringer.   

 Informasjonskampanje på videregående skoler som blant annet tar for seg legens taushetsplikt. 

 Økt tilgjengelighet, i forhold til åpningstid så vel som ventetid, gjennom en tilrettelegging for en 

helsetjeneste mer tilpasset de unges behov. 

 Forsøk med å sette leger inn i skolehelsetjenesten. 
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Unge funksjonshemmedes høringsuttalelse om sykehusstruktur 

Samhandlingsreformen har ambisjoner om en styrket spesialisthelsetjeneste som leverer gode 

helsetjenester til befolkningen. Et viktig element her er koordineringen mellom kommunehelsetjenesten 

og spesialisthelsetjenesten. Mange unge opplever i dag en mangelfull oppfølging av samarbeid med 

kommunalhelsetjenesten og overføringen til spesialisthelsetjenesten for voksne. 

Unge funksjonshemmede ønsker en koordinert helsetjeneste som møter ungdommer på deres premisser. 

Unge funksjonshemmede anbefaler: 

 At helsetjenestene utarbeider konkrete handlingsplaner for koordinering og oppfølging av unge 

pasienter. 

 

Unge funksjonshemmedes høringsuttalelse om sosial ulikhet og helse 

Regjeringen fokuserer mye på utjevning av sosiale helseforskjeller. Undersøkelser viser at den generelle 

helsetilstanden blant ungdommer er god, men samtidig er sosiale helseforskjeller i ungdomsgruppen 

økende. Dette går spesielt utover marginaliserte grupper som ikke er yrkesaktive og som mottar 

økonomisk støtte i form av uføretrygd og sosialhjelp. 

I den nasjonale helseplanen har man lagt vekt på minoriteter og den samiske befolkningen, men man har 

også utelukket en svært viktig gruppe; unge med kronisk sykdom og funksjonsnedsettelser. 

Dette er en gruppe som deler det samme sykdomsbildet som den øvrige befolkningen, men som 

samtidig ofte møter andre tilleggsutfordringer, i forhold til ustabil økonomi, så vel som et fokus kun 

rettet mot deres diagnose. Det er viktig at disse utfordringene tas på alvor, og at man legger til rette for 

at denne gruppen har samme adgang til helsetjenester som andre. Dette kan for eksempel gjøres 

gjennom økt tilgjengelighet i forhold til åpningstider i helsetjenesten, så vel som høyere aldersgrense på 

egenandelstak. 

Ulik ventetid for behandling skaper også sosiale forskjeller. Unge funksjonshemmede er bekymret over 

at de private forsikringsselskapene nå får en stadig større plass i arbeidslivet. Raskere behandlingstid når 

man er syk resulterer i at ansatte kommer seg raskere tilbake på jobb, noe som gjør disse 

helseforsikringene svært lønnsomme for arbeidsgiverne. Dessverre fører det at noen får hurtigere 

behandling, og unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom er blant de som ender bakerst i køen. 

En annen faktor som spiller inn på befolkningens helsetilstand er aktivitet og trening. For mange med 

nedsatt funksjonsevne krever dette spesialtilpassede hjelpemidler, og vi ser det som et paradoks at retten 

til aktivitetshjelpemidler for alle ikke er lovfestet. Det er ingen tvil om at ulik tilgang til fritidsaktiviteter 

bidrar til å øke sosial ulikhet. 

Sosiale ulikheter har stor betydning for menneskers yrkesdeltagelse, helse og levealder, og med riktige 

hjelpemidler til riktig tid kan en stor andel av mennesker med nedsatt funksjonsevne være i stand til å 

leve et yrkesaktivt liv. For mange med funksjonsnedsettelser vil riktig og tilpasset treningstilbud gjøre 



 

 

dem i stand til å arbeide, noe som i tillegg til å være verdifullt for dem, også er samfunnsøkonomisk 

gunstig. 

Unge funksjonshemmede anbefaler: 

 Ytterligere heving av aldersgrensen for gratis helsekonsultasjon, da flere unge har problemer 

med å betale de 132 kronene det koster i dag. 

 Økt tilgjengelighet i primærhelsetjenesten for unge gjennom mer fleksibel åpningstid og drop-in 

timer. 

 Oppheving av aldersgrensen for aktivitetshjelpemidler.  

 

Mer fokus på ungdomshelse 
Unge funksjonshemmede ser positivt på at regjeringen vil forenkle samhandlingen mellom det offentlige 

og frivillig sektor og vri støtten over fra prosjektmidler til frie midler. Vi er enige i at tverrsektorielt 

samarbeid og samarbeid med frivillig sektor og andre aktører er en forutsetning for å nå målene i 

nasjonal helse og omsorgsplan. 

  

Unge funksjonshemmede støtter uttalelsen om å sikre gode støtteordninger til frivillige barne- og 

ungdomsorganisasjoner, og målet om å øke tilgangen til lavterskeltilbud og behandlingstilbud i 

nærmiljøet til barn, unge og voksne med psykiske vansker er viktig og riktig. 

  
Samtidig vil vi peke på flere utfordringer som ikke nevnes i høringsdokumentet om nasjonale 

folkehelsetiltak. Dagens ungdomshelsefokus har et smalt tilnærmingsområde som i hovedsak 

konsentrerer seg om seksualveiledning og forebygging av alkohol- og narkotikaproblemer. Selv om 

dette er viktige temaer kan det ta oppmerksomhet vekk fra andre minst like viktige områder. 

Hovedproblemet i helsevesenet for unge er at det er et stort gap mellom barnehelsetjenesten og 

helsetjenesten for voksne. Ungdommer havner på midten, og opplever ofte at deres spesielle 

livssituasjon ikke blir tatt til betraktning i møte med helsevesenet. 

  

Unge funksjonshemmede oppfatter ungdomshelse som et nedprioritert fagfelt i Norge i dag, og ser at 

ungdommer ikke får tilpasset de helsetjenestene de har krav på. God kommunikasjon er viktig for 

tillitsforholdet mellom lege og pasient, og er avgjørende for effektiv konsultasjon og riktig behandling. 

  

Undersøkelser viser at mange ungdommer ikke oppsøker primærhelsetjenesten selv om de har behov for 

helsehjelp. Dette skyldes blant annet dårlige åpningstider, kostnader og redsel for brudd på 

taushetsplikten. Stortinget vedtok ved behandlingen av statsbudsjettet for 2010 å heve aldersgrensen for 

fritak fra 12 til 16 år for alle tjenester som går inn under egenandelstak 1. Vedtaket gjør det enklere for 

ungdom i denne aldersgruppen å oppsøke lege, men egenandelsgrensen er fremdeles for lav. 

  

For å oppnå et sterkt fagmiljø med kompetanse på ungdomshelse, og som fokuserer på særegenhetene 

ved vår gruppe foreslår vi å opprette et nasjonalt kompetansesenter som fokuserer på ungdomshelse. 

Dette vil samle og heve kompetansen på ungdomshelse, gi tilbud som er tilpasset ungdommers 

livssituasjon, og man slipper dagens situasjon, der ungdom havner midt mellom to grupper, barn og 

voksne. 

  

Kompetansesenteret skal være et ressurssenter innen fagutvikling, og skal bidra til å styrke behandling 

gjennom implementering av kunnskapsbasert praksis. Det er kunnskapssenteret for ungdomshelse sin 
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oppgave å bidra til nytenkning, kunnskapsutvikling og kompetansebygging for å sikre kvaliteten av 

helsetjenesten som tilbys ungdomspasienter. 

  

Unge funksjonshemmede foreslår at et nasjonalt kunnskapssenter organiseres som et nettverk og 

lokaliseres ved et av universitetssykehusene, slik at forskning og fagutvikling foregår i nært samarbeid 

mellom praktikere og forskere. For å sikre en stabil og forutsigbar utvikling av det nasjonale 

kompetansesenteret er det også viktig med en stabil og forutsigbar finansiering. Unge 

funksjonshemmede mener at dette best kan oppnås når senterets finansiering forankres i statsbudsjettet 

med årlige direkte bevilgninger. 

   

Unge funksjonshemmede foreslår: 

 At aldersgrensen for egenandelstak 1 heves til 25 år. 

 At alle ungdommer automatisk tilbys å skifte fastlege etter fylte 16 år. 

 Opprettelse av et nasjonalt kompetansesenter på ungdomshelse. 

 Møte med unge brukere blir en del av pensumet for medisinstudenter, så de innehar 

kompetansen som kreves for å møte denne gruppen. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Unge funksjonshemmede 

 


