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Funksjonshemmede og kronisk 
syke har som alle andre både ret-
tigheter og plikter. Velferdssystemet 
skal være slik utformet at man har 
rett til ulike tjenester og ytelser hvis 
man har behov for det.
 
Men vi opplever at det gradvis har 
skjedd en svekkelse av funksjons- 
hemmedes rettssituasjon. Man har 
rett, men retten innfris ikke. Det 
betyr at velferden, verdigheten og 
selvstendigheten svekkes for funks-
jonshemmede og kronisk syke.
 
I tillegg er det satt i gang et omfat-
tende arbeid med en kommunere-
form. Det vil kreve store ressurser 
i form av tid, penger og mennesker 
– også i forberedelsesfasen. Målet 
med reformen er robuste kommun-
er med mer makt og flere oppgaver 
enn i dag. Vi forventer at resultatet 
må bli at kommunene i større grad 
skal oppfylle allerede lovpålagte 
tjenester, ivareta individuelle be-
hov, og at brukerorganisasjonene 
blir hørt og inkludert i prosessene.

I tiden fram mot valgkampen vil 
flere i FFO-paraplyen, både nasjon-
alt og lokalt, være synlig med våre 
budskap. Med utgangspunkt i vår 
egen situasjon, funksjonshemme-
des hverdag, skal vi utfordre og 
provosere til debatt. Vi håper du 
ønsker å ta del i det arbeidet.

Vi glad for å ha med tre gode 
bidragsytere til å målbære våre 
budskap i dette heftet; Maren, Si-
mon og Håvard. Fra hvert sitt stå-
sted sier de noe om hva en robust 
kommune er for dem. Summen av 
de tre bidragsyterne gir et godt bil-
de av hvordan det er å leve med en 
funksjonshemming i dag, og hva 
det kreves både av en selv og av de 
tjenestene de er avhengige av. 
 
Vi håper at både politikere og med-
lemmer av FFO bidrar til å sette 
dette på dagsorden i valgkampen 
2015.
 
Godt valg!
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Simon (53)
- nylig diagnostisert med Parkinson.

Gode helsetjenester der jeg bor.

“Velferd for meg er å være trygg på jeg får et godt helsetil-
bud - uavhengig av bosted, kommunens økonomi eller om 
jeg har familie som taler min sak”.

1

Kunnskap om hvordan jeg skal mestre og leve 
med sykdommen min.

“Å møte andre med Parkinson har gitt meg mye kunnskap. 
Det gjør at jeg føler meg mindre alene med sykdommen og 
bidrar til at jeg mestrer min situasjon”.

2 Gode hjelpemidler, slik at jeg kan leve et mest 
mulig selvstendig liv, på jobb og hjemme. 

“Jeg bor alene og er helt avhengig av hjelpemidler for å 
klare meg selv. Gode hjelpemidler er nøkkelen til selvsten-
dighet og et liv på egne premisser. Uten dem er veien til 
sykehjem kort”.

3

Aktiv medvirkning i saker som angår meg og 
min helsesituasjon.

“For meg er det viktig å kunne være en ressurs og bli sett 
på som en ressurs - ikke bare for meg selv, men også for 
andre”.

4
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Kommunene er generalister. Det vil 
si at de at de skal ivareta generelle 
helsebehov hos innbyggerne. Men 
utviklingen de siste årene still-
er krav om flere stillinger og økt  
spesialisert kompetanse: Blant an-
net skrives pasienter ut fra sykehus 
tidligere enn før, pasienter skal ha 
mer spesialisert behandling og op-
pfølging i kommunen, og flere yn-
gre mennesker lever mange år med 
kroniske sykdommer i kommu-
nen. Kompetanseløftet skal ta tak 
i dette. 

Kommunene kan søke om tilskudd 
til å videre- og etterutdanne per-
sonell, og til annen kunnskapsop-
pdatering som kursvirksomhet og 
internopplæring. Det vil øke kom-
petansen i kommunene og gi flere 
kompetente helsearbeidere.

Hjelpemidler skal kompensere for 
funksjonstap og gjøre den enkelte 
i stand til å leve et selvstendig og 
aktivt liv. Mennesker har rett til 
nødvendige og hensiktsmessige 
hjelpemidler for å bedre funksjon-
sevnen i dagliglivet eller i arbeid-
slivet.

For å finne frem til riktige hjelpem-
idler er mange helt avhengig av 
bistand fra fagperson - svært ofte 
en ergoterapeut. Det er et problem 
at ikke alle kommuner har egne 
ergoterapeuter, og ofte er det lang 
ventetid for å få bistand. Dette kan 
føre til at funksjonshemmede faller 
ut av arbeidslivet, eller at de ikke 
kan bli boende i eget hjem.

21

- Vil du og ditt parti sørge for at 
kommunen har tilstrekkelig med 
stillinger med riktig kompetanse, 
slik at mennesker med behov for 
helse- og omsorgstjenester får det 
tilbudet de har behov for?

- Vil du og ditt parti sørge for et 
kompetanseløft innen kommunale 
helse- og omsorgstjenester?

Spørsmål til politikerne:

Gode helsetjenester der 
jeg bor

Gode hjelpemidler på 
jobb og hjemme

Spørsmål til politikerne:

- Vil du og ditt parti sørge for at det 
er god nok tilgang til ergoterapi- 
tjenester i kommunen?



-  6  - -  7  -

Lærings- og mestringstilbud ret-
ter seg mot funksjonshemmede 
og kronisk syke som lever med 
livslange helseutfordringer. De kan 
ha manglende kunnskap om egen 
sykdom, oppleve bekymring rundt 
tilstanden eller ha praktiske ut-
fordringer i hverdagen som forver-
rer situasjonene og gir en redusert 
livskvalitet. Opplæring og veiled-
ning kan dempe dette, og lærings- 
og mestringstiltak er sentralt.

Etter samhandlingsreformen har 
svært mange kommuner etablert 
frisklivstilbud, men ikke lærings- 
og mestringstilbud. De to tilbudene 
retter seg mot ulike grupper. Frisk-
liv handler om å forebygge og 
dempe sykdomsutvikling hos store 
pasientgrupper med livsstilssyk-
dommer. 

Lærings- og mestringstilbud han-
dler om å lære om sin tilstand og 
lære å mestre livet - med en kronisk 
sykdom som Parkinson, eller for 
eksempel hvis man har hatt et slag 
eller er blitt blind. Samtalegrupper 
er et viktig tiltak.

3 Kunnskap om mestring 
av sykdommen

Pasient og bruker skal aktivt med-
virke og ta beslutninger rundt ut-
forming og gjennomføring av helse- 
og omsorgstjenester. 

Det er helt sentralt for å mestre, 
og ta ansvar for, egen situasjon. 
Pasient og bruker har verdifull 
kunnskap og erfaring om seg selv 
som må tas inn i egen behandling, 
og i utviklingen av tjenestene. 

Det gjelder ikke bare for helse- og 
omsorgstjenester, men også innen 
NAV og andre relevante områder. 
Brukermedvirkning på kommunalt 
nivå må utvikles videre.

4 Aktiv medvirkning i 
saker som angår meg

Spørsmål til politikerne:
- Vil du og ditt parti sørge for at 
det etableres gode lærings- og me-
stringstilbud for funksjonshemme-
de og kronisk syke, og ikke bare 
frisklivstilbud.

- Vil du som politiker bidra til at 
det utvikles en struktur for bruk-
ermedvirkning i kommunale helse- 
og omsorgstjenester?

- Vil du som politiker sikre at det 
avsettes nødvendige ressurser i 
kommunen, slik at det kommunale 
rådet for funksjonshemmede får 
gode rammebetingelser?

Spørsmål til politikerne:
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Håvard (40)
pappa til Anders, som har en  
utviklingshemming.

Muligheten for å gi den omsorgen og  
tilretteleggingen barnet trenger i hjemmet. 

“For å gi vårt barn best mulig oppvekst, er tilrettelegging 
hjemme helt avgjørende”.

1

Avlasting, slik at vi får tid til å puste ut og ta 
vare på de andre barna våre, venner og oss 
selv.

“Vi sliter med å få avlastning i vår kommune. Det er  
slitsomt, og vi har behov for en pustepause innimellom”.

2

Hjelp til å navigere i tjenestetilbudet i  
kommunen, slik at vi heller kan bruke tiden 
på familien. 

“Mylderet av etater og instanser vi må forholde oss til er 
overveldende”.

3
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Gode helsetjenester for barnet vårt i  
hverdagen. 

“Det er lett å fokusere på én ting og glemme hele gutten, 
også i ansvarsgruppa hvor hver og en skal markere sin 
fagtradisjon”.

4
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Boligtilpasningstilskuddet er rettet 
mot dem som trenger tilskudd til å 
kjøpe eller bygge om bolig på grunn 
av en funksjonshemning. Det er 
stort behov for disse midlene. Det 
må sikres at kommunen tilbyr dem, 
at de brukes fullt ut og at de når ut 
til de som trenger dem.

Ikke alle kommuner tilbyr denne 
ordningen, og praktiseringen er 
ulik og tilfeldig. Noen kommuner 
holder deler av tilskuddet tilbake 
til slutten av året, og familier og 
enkeltpersoner med normal inntekt 
faller ut. 

De fleste barnefamilier har to 
inntekter, men mange har maksi-
malt lån og en presset økonomi al-
lerede før de får et funksjonshem-
met barn.

Avlasting gis til personer som har 
særlig tyngende omsorgsarbeid. 
Hensikten er å gi personene nød-
vendig hvile, ferie og fritid. 

Når barnet er på avlastning kan 
foreldrene ta vare på seg selv og 
ha tid til å gjøre andre hyggelige 
“voksen-ting”, eller ha bedre tid 
til søsken – hvis de er trygge på at 
barnet deres har det godt der det er.

Dessverre sliter mange med å få et 
godt avlastningstilbud der de bor. 
Det skorter på personer som øn-
sker å jobbe som avlaster, og selv 
små barn henvises ofte til kollektiv 
avlastning i en institusjon. 

21

- Vil du og ditt parti sørge for at 
din kommune har ordningen med 
boligtilpasningstilskudd fra Hus-
banken?

- Vil du og ditt parti sørge for at 
ordningen rettes mot familier med 
behov for ordningen?

Spørsmål til politikerne:

Omsorg og tilrette- 
legging i hjemmet

     Avlasting

Spørsmål til politikerne:

- Hvordan vil du og ditt parti 
sikre tilstrekkelig kapasitet og 
mangfold i avlastningstilbudet, 
slik at det ivaretar ulike menne-
skers behov?
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Å få et funksjonshemmet barn 
kan sammenlignes med å droppes 
i et fremmed land, uten å kunne 
språket eller alfabetet. Det er van-
skelig å få oversikt og finne frem. 

I en slik situasjon trenger man en 
guide, eller koordinator. En koor-
dinator kan hjelpe familien i et 
uoversiktlig landskap, og hjelpe til 
med å tenke fremover og sikre gode 
overganger; fra barnehage til skole, 
fra grunnskole til videregående 
skole, over i jobb og i egen bolig. 

En individuell plan er et godt verk-
tøy for dette arbeidet. 

3

Spørsmål til politikerne:

Hjelp til å navigere i 
tjenestetilbudet

- Vil du og ditt parti sikre at barn 
med funksjonshemning og deres 
familier får et godt og koordinert 
tjenestetilbud i kommunen?

- Vil du og ditt parti jobbe for at din 
kommune får en fungerende koor-
dinerende enhet i løpet av 2016?

- Vil du og ditt parti sørge for at de 
som etter loven har krav på en indi-
viduell plan får dette, og at planen 
følges opp?

Det er viktig at det finnes en ans-
varlig instans eller person i kom-
munen som følger opp barnet og 
familien. 

Personen (gjerne en koordinator) 
må ha myndighet til å involvere 
nødvendige fagmiljøer, og forplikte 
dem til å gjennomføre tiltak og 
planer. 

Habilitering og rehabilitering må 
være en del av en Individuell plan 
(IP), og kommunen må ha et godt 
og velfungerende tilbud om fysi-
oterapi, ergoterapi og logoped – 
eller andre behandlingstilbud. 

4 Gode helsetjenester for 
barnet vårt i hverdagen

Spørsmål til politikerne:

- Vil du og ditt parti sørge for at det 
er nok stillinger og fagprofesjoner 
til at din kommune kan oppfylle 
ansvaret den har for å sørge for god 
behandling til innbyggerne?
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MAREN (34)
er født med benskjørhet, osteogenesis 
imperfecta.

En skole som var fysisk tilrettelagt for meg i 
oppveksten. 

“Jeg bruker rullestol, og det betydde at mye måtte endres 
på min skole. Jeg var heldig og det meste kom på plass. 
Ingen barn bør måtte vente på at skolen de går på skal 
tilpasses.”

1

Mulighet til transport for å delta på sosiale 
arenaer i fritiden min.

“Ingen har lyst til å bli isolert, og som ung er det helt 
avgjørende å kunne delta på ulike sosiale arenaer. 
Da er et godt transporttilbud viktig – enten gjennom  
kollektivtransport, TT-kjøring eller egen bil.”

2 Assistenter som hjelper meg når jeg har behov 
for det. 

“Assistanse i hverdagen er avgjørende. Det gir meg den 
friheten og selvstendigheten jeg har behov for.” 

3
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Mange skolebygg er for dårlig til-
rettelagt for funksjonshemmede 
elever. En undersøkelse fra Norges 
Handikapforbund og International 
Research Institute of Stavanger vis-
er at 80 % av norske skoler ikke er 
godt nok tilrettelagt for bevegelse-
shemmede.

Når skolen ikke er tilrettelagt for 
alle, får det uheldige konsekven-
ser. Funksjonshemmede elever mis-
ter sin lovmessige rett til å gå på 
nærskolen, sammen med venner i 
nærmiljøet. De får heller ikke del-
ta på fritidsaktiviteter i skolens 
lokaliteter.

Norge har en visjon om å være 
universelt utformet i 2025.  

Her har alle et ansvar, også kom-
munene. Skolebygg og andre offen-
tlige bygg bør ha førsteprioritet.

Diskriminerings- og tilgjengelighet-
sloven § 9 krever at ”offentlig og 
privat virksomhet rettet mot all-
mennheten har [en] plikt til å sikre 
universell utforming av virksom-
hetens alminnelige funksjon”.

I tillegg understreker artikkel 9 i 
FN-konvensjonen for rettighetene 
til funksjonshemmede retten til 
tilgjengelighet som et tverrgående 
prinsipp med generell anvendelse 
innenfor hele konvensjonens an-
vendelsesområde.

1     Tilrettelagt skole

Spørsmål til politikerne:

- Vil du og ditt parti sørge for at 
skolene i din kommune/fylke er 
universelt utformet og tilgjengelig 
for alle elever?



-  14  - -  15  -

Kollektivtransporten i Norge er 
for dårlig utbygd og kan i liten 
grad benyttes på egen hånd der-
som man er bevegelseshemmet. 
Ombordstigning er hovedprob-
lemet. 

For å komme om bord i buss må 
man ofte ha hjelp for å få ut en 
tung rampe. Dersom alle busshold-
eplasser hadde riktig høyde ville 
ikke dette vært noe problem.  

På tog er problemet tilsvarende 
med behov for rampe for å komme 
av og på mange steder.  

På ferger er dårlig tilrettelagte ka-
ianlegg og dårlige rutiner hoved-
problemene. Biloppstillingsplass 
om bord på ferge er ofte dårlig 
merket og personalet om bord 
tar ikke høyde for at bevegelse-
shemmede skal kunne forlate bilen 
under overfart.

3 Mulighet til transport 
på fritiden

Spørsmål til politikerne:

Alle mennesker har behov for å me-
stre livet sitt og klare seg selv. Noen 
trenger assistanse til dette. 

For en ung person kan det handle 
om å løsrive seg fra foreldrene, lære 
seg voksenlivet og lære seg å motta 
hjelp fra andre. 

En støttekontakt eller personlig 
assistent kan bidra til et sosialt 
liv og en meningsfull fritid, og til 
et aktivt og mest mulig uavhengig 
liv til tross for en funksjonsnedset-
telse. Det kan handle om å ivareta 
plikter, interesser, behov og ønsker 
- som alle andre samfunnsborgere.

2 Assistenter som hjelper 
ved behov

Spørsmål til politikerne:

- Vil du og ditt parti sørge for at 
funksjonshemmede og kronisk 
syke får et godt transporttilbud 
gjennom TT-kjøringen inntil en 
nasjonal og likeverdig ordning 
foreligger?

- Vil du og ditt parti sørge for at 
alle med et stort behov for BPA må 
få tilbud om dette, og at ulike tiltak 
som skoleassistent, støttekontakt 
og avlasting må kunne samordnes 
i én person.
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• FFO er funksjonshemmedes organisasjoners 
   samarbeidsorgan i Norge
 
• FFO ble stiftet 21. september 1950
 
• FFO har 77 medlemsorganisasjoner med   
   mer enn 335.000 medlemmer
 
• FFO er organisert i 19 fylker
 
• FFO er organisert i om lag 100 kommuner

www.ffo.no


