
 
 

 

KULEPUNKTER – MØTE MED HELSE- OG 

OMSORGSMINISTER MINISTER INGVILD KJERKOL 

 SAFO arbeider for full deltakelse og likestilling for alle funksjonshemmede på alle 

områder og i et livsløpsperspektiv 

 Prioritert sak – FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med 

funksjonsnedsettelse skal inn i Menneskerettsloven 

SENTRALE UTFORDRINGER OG BEHOV – ELDRE MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE 

☐ Har dårligere tilgang til samfunnets fysiske omgivelser. Samfunnet er 

ikke universelt utformet. Eldre med funksjonsnedsettelser stenges ute fra 
likeverdig deltakelse. Mange eldre opplever redusert kognitiv og/eller fysisk 
funksjonsevne – og opplever begrensningene som følger av et utilgjengelig 
samfunn. 

☐ Har få boliger å velge mellom. Kun 20% av dagens boligmasse oppfyller 

kravene til universell utforming. Nye boliger skal oppfylle visse 
tilgjengelighetskrav. Selv om eksisterende krav ble redusert under forrige 
Regjering, bidrar kravene, dersom de overholdes, til tilgjengelighet for de fleste.  
Byer med mer nybygde boliger har en større andel boliger som er mulige å bo i for 
personer med redusert funksjonsevne, men enkelte steder er nybygde boliger en 
stor mangelvare, og utvalget av boliger som er brukbare for funksjonshemmede 
eldre, omtrent ikke-eksisterende. 

☐ Opplever digitalt utenforskap. Den teknologiske utviklingen eskalerer, og 

velferdsteknologi, tekniske duppedingser og digitale kommunikasjonsformer og 
hjelpemidler overtar i stadig større grad for «varme hender» og direkte 
kommunikasjon. Mange eldre henger ikke med i svingene og for de som opplever 
kognitive utfordringer kan dette bidra til reduserte muligheter til kontakt med 
nødvendige tjenesteytere, mangelfull tilgang på helt nødvendig teknologi og 
livsnødvendige hjelpemidler.  

FORSLAG OG TILTAK FOR AT ELDRE SKAL KUNNE BO LENGER HJEMME – SÅ 

LENGE DE VIL. 

☐ Universelt utformet samfunn. Forskrifter med tidsfrister for universell 

utforming, samt økonomiske virkemidler må til for å bidra til et universelt 
utformet samfunn 

☐   Øke tilgangen på universelt utformede/ tilgjengelige boliger.                              
Boligtilskuddet som blant annet har som formål å finansiere tilpasning av bolig, må tas ut 

igjen fra kommunale rammetilskudd og innføres med øremerking.  

☐ Velferdsteknologi må utvikles i tråd med prinsippene om universell 

utforming. Velferdsteknologi som ikke er brukervennlig, utestenger og 
marginaliserer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

☐   Kvalitativt og kvantitativt gode helse- og omsorgstjenester. Det må  

tydeliggjøres i regelverket at eldre med funksjonsnedsettelse har rett til å motta 

tjenestene i valgfri bolig. At det settes av midler til å sikre at funksjonshemmede mottar 

BPA og andre aktuelle assistansetjenester i tilstrekkelig omfang og av god kvalitet, slik at 

funksjonshemmede sikres mulighet til full deltakelse og likestilling på alle livets områder.  

 


