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Ungdomshelsestrategi og opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering  
 

I 2012 ble det slått fast i en rapport bestilt av Helsedirektoratet at ungdom i Norge ofte 
møter et helsevesen som ikke er tilpasset behov og livssituasjon hos unge mennesker. 
Dette er noe av bakgrunnen for at regjeringa i juni 2014 varslet en ungdomshelse-
strategi, som skal presenteres i 2016. Det er fortsatt uklart hvilken status ungdoms-
helsestrategien vil få, på hvilken måte den vil bli et konkret verktøy for prioriteringer og 
utviklingsarbeid i primær- og spesialisthelsetjenesten. Der kreftstrategien var konkret 
og har blitt et godt verktøy, er strategien for innvandrerhelse uforpliktende, vag når det 
gjelder tiltak og i liten grad noe mer enn en statusoppdatering. Både forslaget til 
statsbudsjett og primærhelsemeldingen omtaler ungdomshelsestrategien, men utover 
økningen av frie midler til kommunene for å finansiere styrking av skolehelsetjenesten 
og helsestasjon for ungdom, er det ikke satt av særskilte midler til gjennomføring av 
konkrete tiltak i 2016. Satsning på ungdomshelse må sikre tiltak innen primær- og 
spesialisthelsetjenesten, somatikk og psykiatri, forebygging og rehabilitering.  
 
Unge funksjonshemmede ber derfor komiteen om å følge utarbeidelsen og ikke minst 
implementeringen av ungdomshelsestrategien nøye, og jobbe for at den inneholder 
målbare mål, konkrete tiltak, får gjenklang i budsjetter og oppdragsbrev – og slik blir et 
faktisk verktøy for ledere og fagpersonell i primærhelsetjenesten, og dermed for et 
bedre ungdomshelsetilbud i Norge.  
 
Unge funksjonshemmede ber komiteen vedta følgende merknad:  
Komiteen har merket seg at Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide forslag til 
en nasjonal ungdomshelsestrategi, og at regjeringen vil presentere strategien i 2016.  
Komiteen ber om at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett setter av midler til å 
gjennomføre konkrete tiltak og implementere strategien bredt for å bygge ut et godt 
tilpasset ungdomshelsetilbud nasjonalt.  
 

Regjeringen har også varslet at de tar sikte på å fremme en opptrappingsplan for 
habilitering og rehabilitering i 2016. En undersøkelse utført av Unge 
funksjonshemmede i 2013 viser at ungdom og unge voksne møter et habiliterings- og 
rehabiliteringstilbud som ikke er tilpasset. Mange unge får ikke det tilbudet de skal, og 
bør, ha etter fylte 18 år. Disse barrierene er blant annet utilgjengelige eller diffuse 
beskrivelser av tilbud, endring eller bortfall av gode tilbud som følge av at 
prosjektfinansiering opphører, manglende skoletilbud ved rehabiliteringsinstitusjonen 
eller vanskeligheter med å få nødvendig assistanse eller dekking av pasientreiser. 
Trass dette nevnes ingen konkrete tiltak rettet mot målgruppen i den nylig framlagte 
primærhelsemeldingen. Unge funksjonshemmede etterlyser også friske midler i 
statsbudsjettet for å gjennomføre de planlagte og nødvendige opptrappingsplanene.  
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Regjeringen varsler dessuten kutt i tilskuddsordningen for friskliv og mestring av 
sykdom i kommunene (kap. 762, post 60) med 2,4 millioner. Unge funksjonshemmede 
ber om at kuttene reverseres.  
 

Unge funksjonshemmede ber komiteen vedta følgende merknader:  
Komiteen har merket seg at regjeringen varsler en opptrappingsplan på habilitering og 
rehabilitering. mener at barn og unge må sikres et likeverdig habiliterings- og 
rehabiliteringstilbud som andre grupper og tilrettelagt informasjon om hvilke tilbud som 
finnes, uavhengig av hvilken kommune eller helseregion de bor i. 
 

Komiteen ber om at denne målgruppen prioriteres i den varslede opptrappingsplanen 
for habilitering og rehabilitering. Komiteen ber videre om at regjeringen utarbeider en 
samlet oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet til barn og unge for å bedre 
beslutningsgrunnlaget knyttet til et helthetlig tilbud for gruppen.  
 
 

Skolehelsetjenesten og helsetasjon for ungdom  
 

Det går fram av kapittel 3.2 i Kommunal- og regionaldepartementets 
budsjettproposisjon (s. 27) at 200 millioner kroner av veksten i 2016 er begrunnet i 
behovet for å styrke skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Et godt utbygd 
skolehelse- og helsestasjonstilbud for unge er et sentralt forebyggingstiltak. Dette 
tilbudet bør være like godt i hele landet, og ikke avhengig av kommune. Tilbudet er 
særlig viktig for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer, 
både før og etter diagnostisering. I 2014 ble det bevilget 180 millioner kroner innenfor 
veksten i de frie inntektene. Helse- og omsorgsdepartementet forventet om lag 300 
nye årsverk for midlene som ble bevilget i 2014 alene. KOSTRA-tallene for 2014 viser 
at det bare kom 157 nye helsesøsterårsverk. Mange av disse ble ”finansiert” gjennom 
kutt i andre typer stillinger, slik at tjenesten totalt bare ble styrket med 112 årsverk i 
2014. Dette viser at det ikke er nok å ”sende mer penger” til kommunene, som har 
mange viktige lovpålagte og andre oppgaver. Både brukerorganisasjonene og 
helsesøstergruppen i Norsk Sykepleierforbund ønsker en øremerking av midlene 
og/eller en bemanningsnorm for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.  
 
Unge funksjonshemmede ber komiteen om å vedta følgende merknad:  
Komiteen viser til at regjeringen begrunner 200 mill. kroner av veksten i frie inntekter 
med styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Komiteen viser til at en rekke 
kommuner i 2014 reduserte tilbudet eller videreførte det på samme nivå i forhold til 
2013, trass i at rammetilskuddet ble styrket med 180 mill. kroner til formålet. Komiteen 
støtter regjeringens intensjon om å styrke et viktig område, men mener på denne 
bakgrunn det er nødvendig å benytte sterkere virkemidler for å sørge for et forsvarlig 
tilbud, herunder øremerkede midler. Komiteen viser til Stortingets vedtak nr. 626 
(2014–2015) 8. juni 2015, der Stortinget ber regjeringen utrede en bindende 
minimumsnorm i skolehelsetjenesten. Komiteen mener denne utredningen bør blir lagt 
fram før Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2016.   
 


