
Talepunkter til konferansier Helga Katharina Haug, avdelingsdirektør i 
Helsedirektoratet, på webinar om rettigheter for personer med 
funksjonsnedsettelser og deres familie, 18. januar 2022. 

 

Hei alle sammen 

Hjertelig velkommen til dette webinaret som har som tittel:  Rettigheter for 
personer med funksjonsnedsettelser og deres pårørende under pandemien  

Mitt navn er Helga Katharina Haug og jeg er avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.  

Og jeg har gleden av å være konferansier for dagens webinar. 

Jeg håper dere vil oppleve webinaret som nyttig og at det vil bidra til å gi 
oppmerksomhet på oppfyllelsen av rettigheter for personer med 
funksjonsnedsettelser. 

Jeg vil takke alle som har bidratt til å lage dette webinaret og dere som skal holde 
innlegg. 

Webinaret arrangeres i samarbeid med  

• Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO),  
• Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO),  
• Unge funksjonshemmede,  
• Mental Helse,  
• Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU),  
• Pårørendealliansen 
• Nasjonalforeningen for folkehelsen 
• samt Folkehelseinstituttet og  
• Likestillings- og diskrimineringsombudet. 

Vi har et spennende program. Vi får innlegg fra: 

• statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen, i Helse- og omsorgsdepartementet 
• Eli Knøsen, fra Likestillings- og diskrimineringsombudet 
• Berit Therese Larsen, fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) 
• Anita Vatland, fra Pårørendealliansen 
• Anita Wang Børseth, fra Folkehelseinstituttet (FHI) 
• Per-Christian Wandås, fra Helsedirektoratet 

Aller først skal vi får en ordentlig og skikkelig velkommen! Det får vi fra 
statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Ellen Moen Rønning-Arnesen. 
Hun vil også si noe mer om formål og målgruppe for webinaret.  

Vær så god statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen 

 

Innlegg fra Ellen Moen Rønning-Arnesen 

 



Tusen takk til statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen for den gode 
velkomsten. 

Nå skal vi få høre fra Eli Knøsen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. 

Likestillings- og diskrimineringsombudet er et svært viktig organ for å sikre at 
mennesker ikke blir diskriminert eller utsettes for forskjellbehandling.  

Noe som er veldig viktig tema under pandemien: Hun vil fortelle oss mer om noen 
av de grunnleggende rettighetene personer med funksjonsnedsettelser har og 
hvordan de skal vurderes under pandemien. 

Vær så god, Eli! 

 

Innlegg fra Eli Knøsen 

 

Tusen takk til deg, Eli Knøsen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. 

Den neste vi skal få høre fra er Berit Therese Larsen fra FFO.  
FFO er en viktig samarbeidsaktør for oss i Helsedirektoratet og vi har hatt 
regelmessige møter og gode dialoger gjennom hele pandemien.  

Berit vil fortelle oss om noen av de tingene personer med funksjonsnedsettelser 
har opplevd – og opplever – som vanskelige under pandemien og hva FFO råder 
kommunene til å gjøre fremover. 

Vær så god, Berit! 

 

Innlegg fra Berit Therese Larsen 

 

Tusen takk, Berit Therese Larsen fra FFO. 

Neste taler er Anita Vatland fra Pårørendealliansen. Også Pårørendealliansen en 
viktig samarbeidsaktør for oss i Helsedirektoratet og vi har hatt regelmessige 
møter og gode dialoger gjennom også med Pårørendealliansen hele pandemien. 

Pårørende har opplevd å få økte omsorgsoppgaver under pandemien. Anita Vatland 
vil fortelle mer om dette og hva som er viktig for å ivareta pårørende videre i 
pandemien. 

Vær så god, Anita! 

 

Innlegg fra Anita Vatland 

 

Tusen takk Anita Vatland fra Pårørendealliansen. 

Vi skal nå ha en bolk med råd og anbefalinger fra helsemyndighetene. 



Først ut er Anita Wang Børseth fra Folkehelseinstituttet.  

Kunnskap om smittevern er en helt nødvendig kunnskap å ha får å kunne gi 
forsvarlige og nødvendige helse- og omsorgstjenester i en pandemi. Anita vil 
gjennomgå råd om smittevern, besøk og utbruddshåndtering i private hjem. 

Vær så god, Anita! 

 

Innlegg fra Anita Wang Børseth 

 

Tusen takk Anita Wang Børseth fra Folkehelseinstituttet.  

Dagens siste taler er Per-Christian Wandås fra Helsedirektoratet. 

Per-Christian skal si noe om noen av de viktige anbefalingene Helsedirektoratet har 
utarbeidet, i samarbeid med viktige aktører i sektoren, om å legge gode planer, 
tiltak for å motvirke sosial isolasjon, besøk og oppfølging av pårørende. 

Vær så god, Per-Christian! 

 

Innlegg fra Per-Christian 

 

Tusen takk Per-Christian Wandås fra Helsedirektoratet. 

Da har vi kommet til veis ende med dette webinaret.  

Vi håper webinaret har bidratt til økt oppmerksomhet på rettighetene til personer 
med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende under pandemien. 

Det er sagt mye viktig her i dag. 

Det som vi spesielt ønsker at dere tar med dere videre fra dagen i dag er: 

• Legg planer som iverksettes raskt. Slike planer vil skape forutsigbarhet og 
trygghet for tjenestemottaker og pårørende, og bidra til at vi unngår 
hastebeslutninger og tilfeldige prioriteringer hvis og når lokale smitteutbrudd 
oppstår 

• Gjør individuelle vurderinger. Personer med funksjonsnedsettelser er forskjellige 
- med varierende grad av risiko for smitte og ulik sårbarhet for konsekvenser av 
endringer i tjenestetilbud. Individuell vurdering er en rettighet! 

• Sørg for at bruker og pårørende har en kontaktperson. Mange pårørende har 
opplevd å få økte omsorgsoppgaver under pandemien. Strenge 
smittevernrutiner og reduserte tilbud kan skape belastning og usikkerhet. Det 
er viktig at det er en god dialog mellom tjenestene og pårørende.  

Pandemien er ikke over – det vil blir krevende tider framover også med den økte 
smitten vi har i samfunnet. Dere og vi må jobbe sammen for å gjøre det beste ut av 
situasjonen.  



Jeg anbefale dere å holde dere oppdatert på råd fra Folkehelseinstituttet og 
Helsedirektoratet. Kom med innspill til oss hvis dere ser at rådene bør endres eller 
forbedres. Vi er i ukentlig dialog med alle Statsforvalterne i landet – og 
derigjennom får vi en overordnet oversikt over landets kommuner. Men det betyr 
ikke at vi klarer å fange opp alt som rører seg ute i landet. 

Så vil jeg avslutte med å rette en STOR takk til dere som jobber ute i tjenestene: 
Takk for den store og viktige jobben dere gjør, takk for engasjementet og for at 
dere hele tiden står på til det beste for brukere og pårørende! 

Takk! 


