Opprop

Rehabilitering NÅ!
Ingen flere tapte tiår!
For habilitering og rehabilitering i Norge, er tiden siden 1980-tallet blitt de tapte tiårene. Den
første nasjonale helseplanen fra 1988 ville gjøre rehabilitering til et satsingsområde. Et kvart
århundre er gått, uten at løftet er oppfylt.
Løftene har vært mange. I 1998: stortingsmelding om rehabilitering, i 2002: sykehusreform, i
2007: nasjonal rehabiliteringsstrategi og i 2012: samhandlingsreform. Likevel er rehabiliteringstilbudet til mennesker som lever med kronisk sykdom og funksjonshemning ikke blitt
bedre, men snarere svekket.
I 2006 sa en enstemmig Helse- og omsorgskomité i Stortinget at ”habilitering og rehabilitering må bli det neste store satsingsområdet i helsesektoren”. Året før hadde regjeringen
gjort ”rehabilitering til alle som trenger det” til en del av sin plattform, men fjernet dette i
2009. I 2012 slo Riksrevisjonen fast at rehabiliteringsfeltet er blitt svekket i perioden 2005–
2010, at ventetidene økte og at helseforetakenes og de private rehabiliteringsinstitusjonenes rehabiliteringskapasitet ble redusert. Å bedre og bevare menneskers funksjonsnivå – det
funksjonsfremmende arbeidet, står svakere enn på lenge.
Situasjonen er uakseptabel!
En femtedel av befolkningen lever med kronisk sykdom og funksjonshemning. Mangel på
habilitering og rehabilitering forspiller og ødelegger deres livsmuligheter. Å bli satt i stand til
å nå og bevare sitt optimale fysiske, sansemessige, intellektuelle, psykiske og sosiale funksjonsnivå, er en menneskerett. At Norge ikke oppfyller sine forpliktelser i tråd med FNs standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemning og FNs konvensjon om
rettighetene til mennesker med funksjonshemning, er uakseptabelt.
Kravet er en nasjonal rehabiliteringsreform – nå!
Vi som går sammen i dette initiativet tar opp igjen kravet fra Rehabiliteringsaksjonene i 2002
og 2007: Habilitering og rehabilitering må bli den neste store nasjonale satsingen og reformen i Norge! Kravet er rehabilitering til alle som trenger det!
Vår visjon er at alle som lever med kronisk sykdom og funksjonshemning eller som av annen
grunn har behov for rehabilitering, skal få mulighet til et aktivt, selvstendig og sosialt liv. Målet er at alle skal kunne ha et meningsfullt liv hvor evnen til livsutfoldelse ikke skal reduseres
fordi de ikke får tilgang på habilitering/rehabilitering. Alle innbyggere skal ha den samme
rett til et menneskeverdig, inkluderende samfunn som gir mulighet for deltakelse, til beste
for den enkelte og fellesskapet.
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