Oslo, 21. april 2017

Høringssvar fra Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet av 19.
januar 2017, og benytter med dette anledningen til å komme med innspill til forskrift
om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger og forslag til nytt
styringssystem for disse utdanningene.

Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner, som til sammen har over 25 000 medlemmer. Vi er en
sentral kunnskapsleverandør og samarbeidspartner for alle som jobber med
arbeidsliv, helse og organisasjonsutvikling for ungdom med funksjonshemninger og
kroniske sykdommer. Unge funksjonshemmedes overordnede mål er full deltakelse
og likestilling for funksjonshemmet ungdom.

Unge funksjonshemmede ønsker å støtte Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
(FFO) og Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)
sine høringssvar. I særdeleshet vil vi løfte frem NK LMHs kommentarer knyttet til
læringsutbytte 9.
Samtidig ønsker vi å understreke behovet for brukermedvirkning i programgruppene.
Programgruppene skal ha inngående kunnskap om brukernes behov, tjenestene,
den enkelte utdanning og oppdatert forskning innenfor fagområdet eller fagområdene
for utdanningen. Likevel er det ikke et krav om at det skal være brukerrepresentanter
i programgruppene. Unge funksjonshemmede mener at programgrupper uten
brukerrepresentanter vil gå glipp av viktig og inngående kunnskap om spesielt
brukernes behov og tjenestene. Vi mener det ikke er tilstrekkelig at programgruppene
skal ha dialog med brukergruppen, og at det derfor bør være krav om at alle
programgruppene skal ha brukerrepresentanter, og at minst en representant i hver
gruppe representerer unge brukere.
Ungdom i Norge møter ofte et helsevesen som ikke er tilpasset behovene og
livssituasjonen hos unge mennesker1. Det er med andre ord et stort behov for
kunnskap om unge som pasientgruppe med særegne behov. Unge sitter allerede på
denne kunnskapen og er klare til å dele den i programgruppene.

1

Rambøll, «Helsetilbud til ungdom og unge voksne».
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