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Merknad til statsbudsjettet 2022 

Til Helse- og omsorgskomiteen 

 

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget 

Fra CP-foreningen      

Oslo, 25. oktober 2021 

Kapitel 733 Habilitering og Rehabilitering 

Evalueringen av Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering viser at habilitering 

har kommet i skyggen. Dette stemmer med vår erfaring. For å styrke habiliteringsprosessene 

er det nødvendig å få til en god samhandling mellom habiliteringstjenestene og kommunene. 

Forutsetningene for å lykkes i kommunene, er at spesialisthelsetjenesten har god tverrfaglig 

utredningskapasitet og har kunnskap om forløp. Å følge opp pasienter medisinsk i et livsløp 

krever en systematisk tilnærming. Tre forhold er viktige: Tilstrekkelig tverrfaglig personell og 

kapasitet, registerdata for hele livsforløpet og forskningsbaserte protokoller for livslang og 

systematisk oppfølging. I voksenhabiliteringen svikter det på alle de tre områdene. I 

barnehabiliteringene er det gode eksempler å støtte seg på, og jobbe videre med. Det trengs et 

kraftig nasjonalt løft, en nasjonal plan som også inneholder ressurser til opptrapping.  

CP-foreningen viser også til FFOs uttalelse.  

 

Kap 2752 Refusjon av egenbetaling 

CP-foreningen ber komiteen om å avvise den forrige regjeringens forslag til økning av 

egenandelene, samt sørge for at egenandelene ikke økes mer enn konsumprisindeksen. 

Selv om de som har betalt inntil 200 kroner for mye i egendeler får tilbake penger fra første 

krone, oppveier dette ikke for den belastningen mange vil oppleve ved å få en ekstrakostnad 

på 416 kroner. Det har vært en god praksis de senere årene å kun øke egenandelene 

tilsvarende prisstigningen. Denne praksisen har hatt bred tilslutning blant annet i pasient og 

brukerorganisasjonene.  

CP-foreningen viser også til FFOs uttalelse.  

 

 

Kap. 761 Omsorgstjeneste - Post 21 Spesielle driftsutgifter   

Tilskudd til personer med nevrologiske skader og sykdommer 
Cerebral Parese-foreningen tilskuddet til informasjon fra brukerorganisasjoner må dobles. 

Tilskuddsordningen til informasjon og veiledningsarbeid i regi av brukerorganisasjoner for 

personer med nevrologiske skader og sykdommer har bidratt til å styrke veiledning og 

informasjon, og tilrettelegge for brukermedvirkning. Brukerorganisasjonene har bygget opp 
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informasjonsarbeidet over flere år, men fremdeles er det større behov for informasjon enn 

det vi har anledning til å dekke innenfor den gitte rammen. Risikoen ved udekket behov for 

riktig informasjon er ugunstige forsøk på egenbehandling, underforbruk av behandlings- og 

hjelpetilbudet som finnes, lavere livskvalitet og utslitte pårørende. 

Kap. 765 Psykisk helse, rus og vold 

CP-foreningen ber komiteen sikre at støtten til kommuner til tiltak i opptrappingsplan for 

barn og unges psykiske helse, og til tiltak foreslått av ekspertgruppen, brukes til formålet, og 

at langtidskonsekvenser av covid-19 utredes. 

Det er positivt at regjeringen følger opp barn og unges psykiske helse, og konsekvensene 

covid-19 har hatt på denne. Samtidig vet vi at organisasjoner som har hatt stor pågang på 

sine lavterskeltilbud under pandemien fikk en ekstrabevilging i 2021, som ikke blir gitt i 

2022. Vi vet også at ventetiden på å få behandling for psykiske plager har vært for lang 

allerede før pandemien. Det er for tidlig å si noe om de langsiktige konsekvensene av 

pandemien. Derfor er det viktig å følge med på situasjonen og sørge for at alle som har behov 

for ekstra oppfølging får hjelpen de trenger. Det må stilles tydelige forventninger til at 

kommunale tilbud for psykisk helse styrkes.  

Vi viser også til FFOs uttalelse, som vi støtter. 


