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Statsbudsjettkrav for 2020 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er paraplyorganisasjon for 84 organisasjoner av 
funksjonshemmede og kronisk syke, med til sammen mer enn 335 000 medlemmer. FFOs overordnede 
mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede.  
 
Vårt viktigste anliggende er at regjeringen i de årlige statsbudsjettene setter av tilstrekkelige bevilgninger 
på de ulike fagområdene slik at rettighetene til funksjonshemmede og kronisk syke i Norge sikres.  
 
FFO setter søkelys på tre områder: 
 

1. Strategiplan for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse 2020-2030 

• Det må settes av økonomiske midler til gjennomføring av strategiplanen i 2020 

• Det må komme på plass strukturelle systemer for gjennomføring og overvåking 

• Strategi- og handlingsplan må ta opp i seg anbefalingene til FN-komiteen om CRPD 

• Strategiplanen må også inneha strategi og tiltak for å sikre likestilling for 
funksjonshemmede kommuner 

2. Inntektsløft for personer med nedsatt funksjonsevne på de laveste trygdeytelsene 
3. Styrkede rammevilkår for funksjonshemmedes organisasjoner  

 
Et viktig satsingsområde fra 2020 er strategiplanen for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse 
2020-2030. Handlingsplandelen i denne skal gå fra 2020-2024. FFO ber om at våre krav til Statsbudsjettet 
2020 ses på og tas inn som tiltak i handlingsplanen på Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde.   
 
Her følger FFOs konkrete krav knyttet til statsbudsjettet for 2020 på Helse- og omsorgsdepartementets 
område:  
 

• FFO ber regjeringen om å sikre nødvendig finansiering av rehabiliteringstjenestene på begge 
nivåer, samt at det må gjennomføres en grundig evaluering av opptrappingsplanen. 

• FFO ber regjeringen om å sikre nødvendig finansiering av rehabiliteringstjenestene på begge 
nivåer, samt at det må gjennomføres en grundig evaluering av opptrappingsplanen. 

• FFO ber regjeringen utvide ordningen med behandlingsreiser til grupper hvor randomiserte og 
kontrollerte studier har vist effekt. 

• FFO ber regjeringen om å gi tydelig signal til de regionale helseforetakene gjennom 
oppdragsdokumentet om at helseforetakene må prioritere lærings- og mestringstilbud til sine 
pasienter. 

• FFO ber regjeringen utrede om lærings- og mestringskurs kan skje i regi av primærhelseteam, og 
om en slik aktivitet kan finansieres gjennom takstsystemet. 

Statsråd Bent Høie 
Helse- og omsorgsdepartementet 

 

Postmottak@hod.dep.no  

 Vår fil: B18-AA statsbudsjettkrav 

 Vårt Arkiv: 401 

 Saksbehandler: Arnfinn Aarnes 
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• FFO ber regjeringen sørge for at det utvikles komtansehevende tiltak om funksjonshemning og 
kronisk sykdom i kommunehelsetjenesten. 

• FFO ber regjeringen gjenopprette tilskuddet for opplæringstiltak i kommunene om BPA, samt raskt 
komme i gang med en utredning av ordningen – slik Stortinget har bedt om. 

• FFO ber regjeringen sørge for at Helsedirektoratet i samarbeid med spesialisthelsetjenesten 
utvikler nye samhandlingsverktøy. 

• FFO ber regjeringen om å øke takstene for tannbehandling i samsvar med forventet prisstigning, 
samt at kuttet på 5 prosent på undersøkelser fjernes. 

• FFO vil be om at rammen til NKSD for 2020 økes med 10 mill. kroner ut over ordinær prisvekst slik 
at tjenestetilbudet ikke svekkes når nye grupper inkluderes. 

• FFO ber regjeringen sette av 2 mill. kroner til FFOs (eller paraplyorganisasjonenes) koordinering av 
brukerorganisasjonenes faglige og politiske arbeid for sjeldne diagnoser. 

• FFO ber regjeringen etablere en tilskuddsordning for utvikling og drift av nye opplæringsmodeller 
for brukermedvirkning.  

• FFO ber regjeringen om å finansiere pasientens legemiddelliste over statsbudsjettet for 2020. 

• FFO ber regjeringen om å sikre en tilstrekkelig finansiering av etableringen av en felles digital 
grunnmur over 2020-budsjettet. 
 

Habilitering og rehabilitering 
FFO er opptatt av at habiliterings- og rehabiliteringstjenestene både i spesialisthelsetjenesten og i 
kommunene fungerer godt og har den nødvendige kapasiteten til å kunne gi et tilfredsstillende tilbud til 
alle pasienter som trenger det. FFO får mange henvendelser fra våre lokale ledd om at det er uønsket 
regional variasjon i de spesialiserte rehabiliteringstjenestene. Dette innebærer at det er mange som ikke 
får nødvendige rehabiliteringstjenester. Årsaken antas å være en nedbygging av tilbudet.  
 
Vi vil vise til en artikkel i Dagens Medisin fra 9. juni 2018 med overskriften «Færre får rehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten» I artikkelen vises det til at det har vært en reduksjon i 2017 på 1,8 prosent i 
antall pasienter som har mottatt et rehabiliteringstilbud. Dersom man ser bare på sykehusene var 
nedgangen på 3,4 prosent. Antallet som har mottatt rehabilitering i private institusjoner har vært relativt 
stabilt.  
 
I følge Geir Stene Larsen i Helsedirektoratet er det vanskelig å spore noen tydelig oppbygging av 
rehabiliteringstilbudet i kommunene. Tall fra SSB viser at antall mottakere av rehabilitering i institusjon i 
kommunene har vært tilnærmet stabil siste år, mens mottakere av rehabilitering utenfor institusjon har 
gått ned. Disse tallene kan tyde på at det ikke kan spores noen tydelig oppbygging av 
rehabiliteringstjenestene i kommune så langt, slik opptrappingsplanene forutsatte. Ser vi dette i 
sammenheng med nedgangen i rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten og da særlig i 
sykehusene, kan dette indikere at spesialisthelsetjenesten bygger ned sin kapasitet uten at tilsvarende 
tilbud bygges opp i kommunene. 
 
Som nevnt tidligere er det store geografiske forskjeller i antallet som mottar rehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten. I Helse Vest mottar 8 per tusen innbyggere rehabilitering, mens i Helse Nord er 
tallet 13. I følge Helsedirektoratet er forskjellene enda større mellom bostedsområdene, og størst for dag- 
og poliklinisk rehabilitering og sekundærrehabilitering i sykehus, samt for døgnrehabilitering i private 
institusjoner. 
 
FFO mener at vi har en situasjon der både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten ikke klarer 
å levere rehabiliteringstjenester til alle som trenger det. Vi mener reduksjonen har bakgrunn i for 
beskjedne bevilgninger til sektoren. FFO vil derfor be regjeringen sikre nødvendig finansiering av 
rehabiliteringstjenestene på begge nivåer. I tillegg må det gjennomføres en grundig evaluering av 
opptrappingsplanen 2017-2019. 
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FFO vil samtidig vise til arbeidet med Strategiplan for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse 
2020-2030. Helse er et satsingsområde i denne, og FFO har gitt innspill om at rrehabiliteringstjenestene i 
kommunene fremstår som fragmenterte og dårlig tilpasset behovene til kronisk syke og 
funksjonshemmede.  
 
Til tross for godt lovverk og veileder så er ikke habilitering- og rehabiliteringstjenestene godt nok tilpasset 
brukernes behov. Definisjonen av habilitering og rehabilitering sier at den skal være tverrfaglig, noe som i 
begrenset grad oppfylles. Noe av årsaken til det fragmenterte tilbudet er at de koordinerende enhetene 
ikke samordner habilitering og rehabilitering for den enkelte pasient i tilstrekkelig grad og sørger for at 
det foretas helhetlig vurdering av behovet. Vi påpeker også at den faglige kapasiteten er begrenset.  
 
FFO ber regjeringen om å sikre nødvendig finansiering av rehabiliteringstjenestene på begge nivåer, samt 
at det må gjennomføres en grundig evaluering av opptrappingsplanen. 
 
Habiliteringstilbudet til barn og unge med kronisk sykdom og medfødt eller tidlig ervervede tilstander 
Habiliteringstilbudet til barn og unge med kronisk sykdom og medfødt eller tidlig ervervet sykdom må 
styrkes. Det er behov for tverrfaglig habiliteringstilbud til alle grupper, noe som ikke er tilfellet i dag, Det 
gjelder for eksempel barn og unge med hjertesykdom. God habiliterering handler om at det foreligger et 
tilbud med tilgang til tverrfaglige profesjoner i samhandling i samhandling med pasienter og pårørende. 
FFO etterlyser tiltak som kan sikre habiliteringstjenste som er helhetlig og likeverdig i alle helseregioner. 
Dette må prioriteres i nasjonale planer som blant annet i nasjonal helse- og sykehusplan. 
 
Når det gjelder habilitering for voksne står det enda dårligere til med tilbudet. Disse tjenestene er dårlig 
bemannet og ulikhetene er større. FFO mener systematisk oppfølging av alle voksne med medfødte eller 
tidlig ervervede tilstander må styrkes. Det vil si systematisk kunnskapsbasert oppfølging, kvalitetsregister 
og nasjonale føringer i standardiserte oppfølgingskontroller. Det vil føre til økt kompetanse i tjenestene. 
 
FFO ber regjeringen styrke habiliteringstjenestene for pasienter med medfødte eller tidlig ervervede 
sykdommer. 
 

Styrking og utviding av behandlingsreiser til utlandet 
Behandlingsreiser til utlandet er et viktig tilbud til pasientgrupper som har dokumentert nytte av 
behandlingstiltak i varmt og solrikt klima. Ordningen er et supplement til behandlingstilbud i Norge, og 
det er en forutsetning at det ikke skal kunne erstattes av noe tilsvarende her hjemme. Det er 
dokumentert god effekt av behandlingsreiser på helse, funksjon, livsmestring og livskvalitet for de som 
omfattes av tilbudet. 
  
Regjeringen hadde som mål i Sundvollen-erklæringen å styrke ordningen med behandlingsreiser til 
utlandet, og utvide den med nye grupper. Antall plasser i ordningen med behandlingsreiser til utlandet 
har nærmest stått stille siden ordningen ble permanent i 1997. Behovet blant gruppene som er inne i 
ordningen i dag er omtrent dobbelt så stort som dagens tilbud uten at det har skjedd kapasitetsutvidelse.  
 
Det er gledelig at Helse- og omsorgskomiteen i sin budsjettinnstilling for 2019 tydeliggjør behovet for å 
implementere nye grupper. Det gjelder i første omgang ALS og MS. Komiteen forslår å inkludere ALS ved 
dette budsjettet, og komme tilbake til MS i senere budsjett. FFO ber regjeringen utvide ordningen 
ytterligere til grupper der randomiserte kontrollerte studier har vist effekt. Finansieringen av ordningen 
må utvides i tråd med dette.  
 
FFO ber regjeringen utvide ordningen med behandlingsreiser ytterligere til grupper hvor randomiserte og 
kontrollerte studier har vist effekt. 



 
 

Post- og besøksadresse: Mariboesgate 13, 0183 Oslo. Telefon 2390 5150 
Web: www.ffo.no | E-post: post@ffo.no | Bankgiro: 8380 08 64219 | Organisasjonsnummer: 970 954 406 

  

SOLIDARITET INNFLYTELSE LIKESTILLING DELTAKELSE 4 

 

Styrking av lærings- og mestringstilbudet i sykehusene 
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring har kartlagt lærings- og mestringstilbudet i 
helseforetakene. Resultatene viser at dette er en lavt prioritert oppgave, til tross for at den er lovpålagt. 
På spørsmål om utfordringer, oppgir flere av respondentene at de ikke har ressurser til oppgavene de står 
ovenfor. Det trekkes også fram at læring og mestring nedprioriteres når antall stillinger ikke strekker til. 
Mange gir uttrykk for at de ser utfordringer for lærings- og mestringsfeltet i framtiden.  
 
FFO mener denne nedprioriteringen er uheldig, og stikk i strid med signalene helseministeren gir om 
viktigheten av å mestre livet med en sykdom. FFO ber regjeringen om å gi tydelig signal til de regionale 
helseforetakene gjennom oppdragsdokumentet om at helseforetakene må prioritere lærings- og 
mestringstilbud til sine pasienter. 
 

Tilskudd til lærings- og mestringstiltak i kommunene 
Helse, læring og mestring henger tett sammen. For mennesker med langvarige helseutfordringer kan 
manglende kunnskap om egen sykdom, bekymringer rundt tilstanden og praktiske utfordringer forverre 
situasjonen og gi redusert livskvalitet. Opplæring og veiledning kan dempe dette, og da er tilbud om 
lærings- og mestringskurs sentralt.  
 
Det er viktig å erkjenne at frisklivstilbud og lærings- og mestringstilbud har ulike målgrupper: 
Frisklivstilbud retter seg mot de grupper som står i fare for å utvikle livsstilssykdommer, mens lærings- og 
mestringstilbud retter seg mot funksjonshemmede og kronisk syke som lever med livslange 
helseutfordringer. Etter at tilskuddsordningene for etablering av frisklivssentre og lærings- og 
mestringstiltak i kommunene ble slått sammen, har de utlyste tilskuddsmidlene vært innrettet mot 
etablering av frisklivstilbud. FFO mener at det bryter med forutsetningene for tilskuddsordningen, som 
også skal gi tilskudd til lærings- og mestringstiltak. 
 
Statistikken taler sitt klare språk. Den viser at 60 prosent av alle kommuner enten har en frisklivsentral 
eller et frisklivstilbud, mens bare 18 prosent har lærings- og mestringstilbud. FFO har selvsagt ikke noe 
imot frisklivstilbud i kommunene, men er svært bekymret for om det er vilje til en tilsvarende etablering 
av lærings- og mestringstilbud. Vi var imidlertid godt fornøyd med formuleringen i statsbudsjettet for 
2018 om dette; 
 
«Det er ønskelig at alle kommuner har tilbud om hjelp, ikke bare til å endre levevaner, men også å mestre 
livet med sykdom. Disse leve med tilbudene er ikke et alternativ til, men bør komme i tillegg til de 
diagnosespesifikke opplæringstilbudene i spesialisthelsetjenesten.» 
 
Vi har i tillegg merket oss at Helse- og omsorgskomiteens merknad til denne saken i budsjettinnstillingen 
for 2019; 
 
«Komiteen har videre merket seg at i 2017 hadde 265 kommuner etablert frisklivs-, lærings- og 
mestringstilbud. Komiteen mener det må arbeides for at alle kommuner skal ha tilbud om hjelp, ikke bare 
til å endre levevaner, men også til å mestre livet ved sykdom, og at det er viktig at disse tilbudene spiller 
på lag med brukerorganisasjonene og andre.» 
 
FFO syntes det er positivt at komiteen tar opp saken i sine merknader, og forventer at regjeringen følger 
opp med økt innsats for å sikre at alle kommuner får et lærings- og mestringstilbud. 
 
FFO har forsøkt å tenke litt nytt med tanke på hvordan læring og mestring kan organiseres og også bli en 
del den ordinære kommunehelsetjenesten. Vi mener at primærhelseteam kan være en mulig arena for 
implementering av læring og mestring på gruppenivå. Her tenker vi at sykepleier og helsesekretær kan 
organisere lærings- og mestringskurs for ulike kronikergrupper. FFO ber regjeringen utrede om lærings- og 
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mestringskurs kan skje i regi av primærhelseteam, og om en slik aktivitet kan finansieres gjennom 
takstsystemet. 

 
Heving av kompetansen om funksjonshemmede og kronisk syke i kommunehelsetjenesten 
FFO ser behov for at kommunehelsetjenesten hever sin kompetanse knyttet til funksjonshemmede og 
kronisk syke. Det erfares fra brukerne at kompetansen ikke er tilstrekkelig til å sikre disse gruppene et 
godt nok tilbud. Vi er kjent med at det er flere tiltak som retter seg mot kompetanseheving i kommunene, 
men at dette etter vår erfaring ikke innbefatter økt kompetanse overfor de nevnte gruppene. FFO ber 
regjeringen sørge for at det utvikles komtansehevende tiltak om funksjonshemming og kronisk sykdom i 
kommunehelsetjenesten. 

 
Styrking av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 
BPA ble lovfestet i 1999, og rettighetsfestet i 2015. Til tross for rettighetsfestingen og flere gode rundskriv 
som beskriver intensjonen og hvordan innholdet skal være, erfarer vi at det er et svært stort gap mellom 
intensjon og kommunene/bydelenes håndtering av ordningen og tilbudet som gis. Det varierer også sterkt 
mellom kommunene.  
 
Med rettighetsfestingen ble det de første to årene avsatt en pott til kompetansehevning og 
opplæringstiltak om ordningen i kommunene på 500 mill. kroner. FFO mener det fortsatt er et stort behov 
for kompetanse om ordningen i norske kommuner, både i kommunal ledelse og blant brukere av 
ordningen. Vi ber derfor regjeringen om å gjeninnføre tilskuddet til opplæringstiltak om BPA.  
  
Utredning om BPA 
Det er positivt at Stortinget i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2019 har bedt regjeringen 
om å gjennomføre en utredning med sikte på at BPA utformes etter intensjonen. BPA er det viktigste 
likestillingsverktøyet for mennesker med assistansebehov, og derfor også sentralt i den kommende 
strategiplanen for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse. Vi forventer at tiltak for styrking av 
BPA blir en del av handlingsplandelen i strategien.  
 
FFO viser til brev til HOD av 27. november, der vi sammen med en rekke andre organisasjoner skisserer 
noen premisser og krav til en utredning om BPA. Vårt viktigste anliggende nå i dette kravbrevet er at 
regjeringen følger opp Stortingets anmodningsvedtak og raskt setter i gang en slik utredning. Dette må 
ikke bli nok en kartlegging som settes ut til et kommunikasjonsbyrå eller ekstern utredningsinstans. Vi vet 
nok om hvordan BPA fungerer – og ikke fungerer – i kommunene.  
 
I stedet må sentrale aktører inviteres, og sammen sette seg ned og se på utfordringer og løsninger for at 
BPA skal bli det som det er ment å være for brukeren – et verktøy for et selvstendig og likestilt liv. Noen 
slike sentrale aktører er brukerorganisasjonene, KS, kommuner (gjerne noen der ordningen fungerer, som 
kan motivere), leverandører, helse- og omsorgsdepartementet og kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. 
 

Samvalg 
FFO etterlyser en skikkelig satsing på utvikling av nye samhandlingsverktøy. Det er et uttalt mål for 
regjeringen at pasienter og brukere skal få muligheten til å være med å ta beslutning om behandlingsvalg. 
Dette er et ledd i pasientens helsetjeneste og er ønsket velkommen av pasientorganisasjonene. For å sikre 
samvalg må både helsepersonell og pasientene ha verktøy å støtte seg til slik at de kan være i stand til å ta 
felles valg. Pasientene må få kjennskap til de ulike alternativene og kunne veie dem opp mot hverandre. 
FFO er kjent med at det er utviklet samhandlingsverktøy for noen områder, men vi savner en mer 
helhetlig satsing på samvalg som sikrer framdrift i utviklingen av verktøyene og implementering av 
samvalg som en mulighet for alle pasienter som ønsker det. FFO ber regjeringen sørge for at 
Helsedirektoratet i samarbeid med spesialisthelsetjenesten utvikler nye samhandlingsverktøy. 
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Tannbehandling 
FFO har mange diagnosegrupper som er avhengig av og har rett til refusjonsbasert tannbehandling på 
grunn av sykdom. Regjeringen har i flere år valgt å ikke prisjustere refusjonstakstene. Det ble riktignok 
foretatt en prisjustering for 2018, men uten at underreguleringen av takstene ble rettet opp. 
Mellomlegget mellom tannlegenes pris og refusjonstakstene har økt betydelig, og pasienten må betale en 
større andel av utgiftene. Mange av disse pasientene har svak økonomi, og rammes hardt. 
 
I budsjettet for 2019 forverres situasjonen ytterligere ved at takstene for tannbehandling justeres med 
bare 1,7 prosent. Det er 1 prosent under forventet prisvekst. Det innebærer en innsparing for 
folketrygden på om lag 26,6 mill. kroner. Argumentet er at lavere refusjonstakster hindrer prisdrivende 
effekter i markedet. Resultatet er imidlertid at pasientene får regningen.  
 
Når det gjelder tannhelsetjenestens kostnader for undersøkelse hos tannpleier, tannlege og 
tannlegespesialist og takster for radiologiske undersøkelser, så mener regjeringen at dette har hatt en 
betydelig utgiftsvekst. Derfor foreslås det å redusere refusjonstakstene for undersøkelser med 5 prosent, 
noe som gir en innsparing på ytterligere 13,1 mill. kroner. FFO mener at folketrygdfinansierte 
tannhelsetjenester har blitt en salderingspost som rammer pasientene. FFO ber regjeringen om å øke 
takstene for tannbehandling i samsvar med forventet prisstigning, samt at kuttet på 5 prosent på 
undersøkelser fjernes. 
 
Styrking av Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser 
Det er gått fem år siden samorganisering av kompetansesentrene på sjeldenområdet. Dette skjedde fra 1. 
januar 2014 og Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) ble da etablert. Mye har skjedd 
og ikke minst har mange nye diagnosegrupper fått et tilbud fordelt på de ni kompetansesentrene. Det er 
bra. Det står fremdeles mange grupper i kø, noe som helt klart øver et press på tjenestene. 
 
FFO har mottatt tilbakemeldinger fra enkelte medlemsorganisasjoner som har tilbud fra tjenesten i dag, 
om at deres tilbud påvirkes av at nye grupper gis tilbud. Dette er en naturlig konsekvens når flere skal 
inkluderes uten at det følger tilstrekkelige midler med. Rammene har vært prisjustert, men det har ikke 
vært en reell vekst som har kompensert for utvidet tilbud. 
 
FFO ser at det skjer mye viktig utviklingsarbeid innenfor NKSD, noe som kommer hele sjeldenområdet til 
gode. Selv om mye arbeid kan gjøres mer effektivt er det viktig at det ikke må velges mellom faglig 
utviklingsarbeid og utvidet tjenestetilbud. FFO ber om at rammen til NKSD for 2020 økes med 10 mill. 
kroner ut over ordinær prisvekst slik at tjenestetilbudet ikke svekkes når nye grupper inkluderes. 
 

Støtte til paraplyorganisasjonenes arbeid med sjeldne diagnoser 
FFO ser frem til at en nasjonal strategi for sjeldne diagnoser vil gi sjeldenfeltet en tydeligere og mer 
planmessig plass i de politiske prioriteringene de neste årene. Vi har store forventninger at strategien kan 
bidra til et bedre og ikke minst mer sammenhengende behandlingstilbud. Statsråd Bent Høie har uttalt at:  
 
«Utfordringsbildet for de med sjeldne tilstander er slik at det er behov for å tenke nytt for å møte 
morgendagens krav til kvalitetssikring og utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging for 
personer med sjeldne diagnoser. Strategien for mennesker med sjeldne diagnoser skal bidra til å avklare 
organiseringen av tjenestene og rollene til brukerne, offentlige tjenester, forskning og fagpersoner, til 
myndighetene og til de frivillige organisasjonene. Arbeidet vil nå involvere fagmiljøer med 
behandlingsansvar, nasjonale behandlings- og kompetansetjenester og ikke minst brukerne» (Stortinget, 
januar 2017)  
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Som det pekes på er brukerstemmen viktig når prioriteringer gjøres og politikk formes. Sjeldenområdet 
skiller seg likevel sterkt fra andre interesseområder. Feltet er svært komplekst og sammensatt. Samtidig 
ser vi at fagområdet på mange måter også oppleves som fragmentert og uoversiktlig. En strategi er derfor 
også sårt tiltrengt. På dette feltet er brukermedvirkningen svært etterspurt og nødvendig. Det er mange 
aktører med ulikt ansvar og det er avgjørende å se helheten. Som representanter for brukerne kjenner 
FFO sterkt på dette.  
 
I dag er det rundt 30 pasientorganisasjoner tilknyttet FFO. Fellestrekket er at de er små og de aller fleste 
har ikke ressurser til å være aktive på vegne av sjeldenfellesskapet. Samtidig er også noen grupper sjeldne 
så få at de ikke har egen diagnoseforening. FFO vet at rundt 50 grupper har etablerte organisasjoner som 
mottar driftsmidler.  I tillegg er det også mindre grupper med sjeldne diagnoser som er knyttet til andre 
av våre medlemsorganisasjoner.  
 
Det er vår erfaring at denne gruppen organisasjoner sårt trenger støtte til sin drift. Den «naturlige» 
begrensningen i størrelse gjør at det økonomiske driftsgrunnlaget blir svært begrenset. Samtidig er det 
kanskje disse medlemmene som trenger sin organisasjon aller mest i form av likepersonsarbeid, 
informasjon, råd og veiledning.  Med få unntak har ikke sjeldenorganisasjonene ansattressurser. Alt 
arbeid drives av frivillige. Derfor kreves det mer innsats av paraplyorganisasjonene for å være oppdatert, 
skaffe faglig innsikt, være samtalepart og pådriver i faglige og politiske spørsmål om sjeldne diagnoser. 
Det behøves både sjeldenkompetanse og ressurser til å utøve en slik rolle. Dette er ressurser heller ikke 
paraplyorganisasjonene har eller er dimensjonert for. 
 
Sjeldne diagnoser har ikke landegrenser. I Nordisk sammenheng opptrår FFO som Norges sjeldenparaply i 
et nettverkssamarbeid mellom brukerorganisasjonene i de fem nordiske landene. FFO tar dermed også på 
seg å være en representant ut over egen medlemsmasse. Som paraplyorganisasjon trenger vi ekstra 
midler til å fylle rollen og ta ansvaret for å ivareta brukergruppenes interesser både nasjonalt og 
internasjonalt. FFO ber regjeringen sette av 2 mill. kroner til FFOs (eller paraplyorganisasjonenes) 
koordinering av brukerorganisasjonenes faglige og politiske arbeid for sjeldne diagnoser. 
 

Bedre rammevilkår for å styrke pasientens rolle som brukermedvirker 
FFO er glad for at regjeringen har vært tydelig på at den ønsker å skape pasientens helsetjeneste. Dette 
innebærer at pasienter og brukere skal involveres i alle deler av helsetjenesten. Det skal skapes en 
likeverdighet der brukerkompetansen er sidestilt med fagkompetansen. Brukermedvirkning skjer på alle 
nivåer i helsetjenesten, og det forventes at FFO og våre medlemsorganisasjoner har en sentral rolle i å 
fremme brukerrepresentanter.  
 
FFO ser at det er behov for å intensivere organisasjonenes innsats omkring brukermedvirkning. Dette er 
et stort arbeid, som krever innsats på mange områder samtidig. FFO har en sentral rolle i å finne frem til, 
lære opp og følge opp brukermedvirkere som skal representere våre pasientgrupper. FFO må ha en 
struktur på brukermedvirkningen knyttet til mange ulike arenaer som i dag er lovfestet.  For bredden av 
brukermedvirkning er det nå etablert et prosjekt for å bygge systemer.  
 
Innen helse- og omsorgstjenesten er det ekstra store forventninger og utfordringer. Dette dreier seg om 
alt fra kommunale helse- og omsorgstjenester, lærings- og mestringssentre, brukermedvirkning i 
helseforetak til brukermedvirkning knyttet til forskning. FFO og FFOs medlemsorganisasjoner trenger 
derfor en intensivering av vår innsats med å styrke opplæringen av brukerrepresentantene, slik at de er 
best mulig rustet til å medvirke på alle helse- og omsorgstjenestens områder.  
 
For å kunne klare å fylle rollen som brukermedvirker i en stadig mer kompleks helsetjeneste, må det 
satses på å øke kompetansen til brukerrepresentantene. Vi må starte med systematisk opplæring i regi av 
organisasjonene, og dette vil være et kontinuerlig arbeid. Vi trenger å utvikle opplæringsmodeller og vi 
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trenger ressurser til å gjennomføre denne opplæringen. Dette vil kreve ressurser som FFO og våre 
medlemsorganisasjoner ikke har. FFO ber regjeringen etablere en tilskuddsordning for utvikling og drift av 
nye opplæringsmodeller for brukermedvirkning  

 
Nødvendig finansiering av E-helse tiltak 
Utvikling av e-helsefeltet er en høyt prioritert oppgave både for myndighetene og for helsetjenesten. Det 
er derfor viktig at de prosessene som allerede er i gang har nødvendig progresjon til å oppfylle 
målsetningene i handlingsplanen for E-helse. FFO representerer store pasient- og brukergrupper, og 
mener at utvikling av e-helseløsninger er helt avgjørende for at pasienter og brukere skal oppleve sømløse 
tjenester både innad i sykehusene og mellom sykehusene og kommunene. Vi har forventninger til 
elektronisk baserte løsninger som bidrar til bedre og mer samordnede tjenester. I tillegg har vi også 
forventninger til at det etableres helsetjenester på nye måter ved å ta i bruk ny teknologi. 
 
For at dette skal være mulig må e-helsesektoren ha rammevilkår som gjør det mulig å ha styringsfart mot 
de målene som er vedtatt for sektoren. FFO vil trekke fram to områder der vi ser det er behov for sikker 
finansiering hvis målene skal nås, og som vi er kjent med ikke har fått nødvendig finansiering i 2018. Det 
ene er pasientens legemiddelliste, og det andre er felles digital grunnmur. 
 
Det er identifisert at legemiddelområdet er et kritisk område som det er behov for å løfte særskilt, og 
både NUFA og NEHS har sluttet seg til dette. Regjeringen løftet dette fram i høringsnotatet om pasientens 
legemiddelliste nylig - som også FFO ga høringssvar til. Vi støtter at pasientens legemiddelliste etableres 
for å sikre oppdaterte legemiddellister som igjen skal gi bedre pasientsikkerhet. Det er imidlertid viktig å 
påpeke at dette tiltaket må gis den finansiering som er nødvendig for at tiltaket kan gjennomføres. Med 
bakgrunn i at dette ikke synes å være finansiert i 2019, vil FFO be regjeringen om at pasientens 
legemiddelliste finansieres over statsbudsjettet for 2020. 
 
Videre vil vi trekke fram felles digital grunnmur, som skal bygge opp løsninger som snakker sammen 
uavhengig av hvor man er i kjeden. Dette er etter FFOs oppfatning en av de viktigste utfordringene innen 
e-helsefeltet. Mye står og faller på å få etablert en felles grunnmur som alle aktører er knyttet opp til. For 
å sikre etablering av dette grunnleggende behovet, er finansiering avgjørende. FFO ber regjeringen om å 
sikre en tilstrekkelig finansiering av etableringen av en felles digital grunnmur over 2020-budsjettet. 
 
 

Anmodning om møte 
FFO ber med dette om et møte med politisk ledelse i departementet for å gjennomgå FFOs spesifikke krav 
til budsjettet for 2020. 

 

Med vennlig hilsen 
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON 
       

 
Eva Buschmann       Lilly Ann Elvestad 
Styreleder       Generalsekretær 
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