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Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 34 frivillige ungdomsorganisasjoner, som 
til sammen har over 25 000 medlemmer. Vi er en sentral kunnskapsleverandør og samarbeids-
partner for alle som jobber med arbeidsliv, helse og organisasjonsutvikling for unge med 
funksjonshemminger og kroniske sykdommer.  

Unge funksjonshemmede representerer 25 000 unge mennesker som på samme tid 
representerer to helt spesielle brukergrupper i helsevesenet: Ungdom og personer med 
nedsatt funksjonsevne eller kroniske sykdommer. Ungdom er i en annen livssituasjon og 
har andre behov enn barn og voksne. I 2012 ble det slått fast i en rapport bestilt av 
Helsedirektoratet1 at ungdom i Norge ofte møter et helsevesen som ikke er tilpasset behov 
og livssituasjon hos unge mennesker. Samtidig har personer med nedsatt funksjonsevne 
og kroniske sykdommer større helseutfordringer og oftere kontakt med helsevesenet enn 
andre grupper.  
 
I kvalitets- og pasientsikkerhetsmeldinga (s. 5f) heter det at regjeringa vil ”rette 
oppmerksomheten mot områder der vi har utfordringer og der vi har et 
forbedringspotensial.” Vi mener både ungdomsperspektivet og funksjonspersektivet, hver 
for seg og på tvers, bør ha en større plass i evalueringen av kvalitet og pasientsikkerhet 
enn de har fått i Meld. St. 12.  
 
Regjeringen har varslet flere ulike tiltak på disse feltene, herunder en 
ungdomshelsestrategi som blir lansert i løpet av 2016, en opptrappingsplan for habilitering 
og rehabilitering, og en satsing på såkalte primærhelseteam. Samtidig har kommunene fått 
kraftig økte bevilgninger til skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom de siste årene, 
men først fra i år er en del av disse midlene øremerket. Det har kommet fram at satsingen 
så langt har gitt langt færre nye stillinger i tjenestene enn forespeilet, uten at det har fått 
særskilt omtale i meldingen. I tillegg har ungdoms- og brukermedvirkning fått økt fokus, 
men blir bare overfladisk behandlet i meldingen.  
 
På bakgrunn av dette mener vi både at det er enkelte mangler i meldingen slik den er 
framlagt, og at det er spesielle felt ombudene bør få tilbakemeldinger om å følge nøyere i 
årene framover. Dette ønsker vi å utdype på høringen, og vi takker for muligheten til å 
delta.  

                                                
1 Rambøll Management på oppdrag fra Helsedirektoratet (2012) Helsetilbud til ungdom og unge voksne, Rapport IS-2044.  


