
	

 
 

   

 
 

 
 

  

 
 

    
 

       
      

     
 

       
        

              
 

 
      

        
          

      
 

           
            

  
 

         
        

              
           

          
           

        
        

 
         

            
    

Helsedirektoratet 

Oslo, 23.03.2020 

Forslag til prioritering av helsehjelp under Covid-19 krisen 

Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon for organisasjoner av, med og 
for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Organisasjonen 
representerer 37 organisasjoner med over 25 000 medlemmer. 

Unge funksjonshemmede takker for invitasjonen til å levere høringssvar til 
Helsedirektoratets forslag til prioritering av helsehjelp under Covid-19 krisen. Vi tar 
forbehold om en svært kort høringsfrist, og at dette kun vil være våre umiddelbare 
innspill. 

Unge funksjonshemmede støtter Helsedirektoratets vurdering om at dagens vedtatte 
prioriteringskriterier som hovedregel bør gjelde også i Covid-19 krisen. Nyttekriteriet, 
ressurskriteriet og alvorlighetskriteriet er grundig utredet og bør i størst mulig grad 
også ligge til grunn i dagens krisesituasjon. 

Det er positivt å se at alder er tatt bort som et selvstendig prioriteringskriterium. Etter 
vårt syn er alder et lite objektivt kriterium som ikke egner seg som et selvstendig 
grunnlag for prioritering. 

Unge funksjonshemmede har full forståelse for at det i tiden framover må gjøres 
enda hardere prioriteringer i helsevesenet som følge av koronapandemien. Samtidig 
vil dette gå særlig negativt ut over mange av våre medlemmer, som ofte har et mer 
omfattende og langvarig behov for helsetjenester. Dette ser vi allerede tegn til. Vi er 
svært bekymret for hvilke konsekvenser dette kan ha for mange av våre medlemmer. 
Vi ber derfor om at det legges enda tydeligere vekt på at de mest kritiske 
helsetjenestene til funksjonshemmede og kronisk syke ivaretas videre, og at 
Helsedirektoratet og helsetjenestene følger særlig med på dette løpende. 

Vi ber også om at det i tilfeller hvor helsetjenester må nedprioriteres, gis grundig 
informasjon til pasienten om begrunnelsen og i den grad det er mulig leveres noen 
ressursbesparende kompenserende tiltak i mellomtiden. 
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Med vennlig hilsen 

Leif-Ove Hansen 
Generalsekretær, Unge funksjonshemmede 
leif-ove@ungefunksjonshemmede.no 
472 91 805 
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