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Til alle FFOs medlemsorganisasjoner
En hel befolkning er berørt av koronasituasjonen. Mange av våre grupper er spesielt utsatt, noe
dere selvsagt kjenner godt til.
FFO er opptatt av å følge situasjonen for de vi representerer nøye. Vi har etterspurt noe mer
målrettet informasjon rettet mot risikogrupper og organisasjoner som representerer disse overfor
Folkehelseinstituttet (i løpet av de dagene som er gått siden vi sendte henvendelsen har denne
informasjonen blitt noe bedre). Samtidig har vi minnet de om at våre medlemsorganisasjoner vil
kunne være en viktig ressurs i forhold til mer målrettet informasjon.
Folkehelseinstituttet, ved overlege Preben Aavitsland i områdeledelsen for smittevern, miljø og
helse, kom raskt med svar tilbake til oss:
Tusen takk for denne henvendelsen. En viktig del av strategien nå er å beskytte dem som har økt
risiko for alvorlig forløp av koronainfeksjon. Dette arbeidet kan helt sikkert bli bedre, særlig i
samarbeid med brukerorganisasjonene.
Til deres tre konkrete oppfordringer, vil jeg derfor svare som følger:
«1.Det etableres umiddelbart en direkte kontakt og dialog med de pasient- og
brukerorganisasjoner som representerer særskilt utsatte risikogrupper.»
Svar: Dette er et godt forslag. Vi regner med at våre kolleger i Helsedirektoratet følger det opp,
og så bidrar gjerne vi med faglige råd i en slik dialog.
«2.Informasjon vedrørende behov for tiltak, skjerming og forebygging rettet mot risikogrupper
formidles direkte ut til helse- og omsorgstjenestene lokalt.»
Svar: Dette har vi og Helsedirektoratet gjort og fortsetter å gjøre. På vår nettside har vi særlige
råd til risikogrupper: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/ Vi vil fortsatt gjøre
dette. Send oss gjerne forslag og innspill til hvordan vi kan gjøre dette bedre.
«3.Skjermingstiltak i befolkningen settes på en slik måte at hensynet til risikogrupper prioriteres
og at informasjonen til befolkningen tydelig adresserer dette behovet.»
Svar: Dette er et godt forslag. I mye av vår kommunikasjon med massemediene nå vektlegger vi
nettopp at formålet med denne folkedugnaden er nettopp å beskytte de gruppene som har økt
risiko for alvorlig forløp.

Tilbakemeldinger fra organisasjonene
For å kunne følge situasjonen, og gi gode tilbakemeldinger til myndighetene, vil vi gjerne ha
dialog med dere rundt situasjonen. Koronaviruset skaper jo en utfordrende situasjon for hele
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befolkningen, men hvilke særskilte utfordringer møter de gruppene vi representerer;
funksjonshemmede og kronisk syke?
Vi tror vi bare har begynt å se konsekvensene av dette. Vi får blant annet tilbakemeldinger på
utfordringer med BPA-assistanse, og assistanse i forbindelse med reiser med fly og buss. Det
oppfordres også til minst mulig TT-kjøring. Vi ser for oss at det mest sannsynlig kan få
konsekvenser for oppfølging og behandling i sykehus, fysioterapi, rehabilitering, AAP med videre.
Det er ikke usannsynlig at vi blir kontaktet både fra myndigheter og media om hvordan
situasjonen oppleves. Vi vet at kommunene nok vil opptre ulikt mht. hvordan risikoutsatte blir
ivaretatt. Dette kan innebære tilgang til nødvendig BPA eller andre viktige helse- og
omsorgstjenester.
FHI ønsker som dere ser også innspill til hvordan informasjonen til risikogruppene kan bli bedre.
Gi oss gjerne innspill om dette også hvis dere har synspunkter på det.

Hva skjer med offentlig støtte til organisasjonene?
Vi vet at det er stor usikkerhet knyttet til offentlig tilskudd og avlyste arrangementer i
organisasjonene som resultat av koronasituasjonen. FFO har vært i dialog med Bufdir, mens
Frivillighet Norge har vært i møte med Kulturdepartementet. På lørdag kom det en gladmelding
fra regjeringen om at «Frivilligheten beholder statlige tilskudd». Funksjonshemmedes
organisasjoner er i denne sammenhengen en del av frivilligheten. Frivillighet Norge har lagt ut
denne informasjonen på sine nettsider.
Så ser vi at det som så langt er avklart handler om det nasjonale leddet der de ulike
departementene er ansvarlig. Frivillighet Norge skriver: Nå håper vi fylker, kommuner og private
stiftelser følger opp med tilsvarende avklaringer for tilskudd gitt til lag og foreninger.
I tillegg til fylker og kommuner er helseforetakene en viktig tilskuddsyter for mange av våre
organisasjoner. Her kjenner vi så langt ikke til avklaringer, men FFO vil følge opp dette.

Kontaktpunkt
Vi har opprettet en liten beredskapsgruppe for å følge situasjonen, og tilbakemeldinger om dette
kan sendes direkte til interessepolitisk leder Berit Therese Larsen, berit.larsen@ffo.no telefon
938 66 582.
FFOs ansatte er som de fleste andre henvist til hjemmekontor, og er tilgjengelig på telefon og epost. Skal dere ha tak i oss så se oversikt over ansattes mobilnumre på våre nettsider.
FFOs Rettighetssenter kan nå nås bare via e-post.
Med vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Lilly Ann Elvestad
Generalsekretær
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