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Intern høring - Inkluderingsutfordringer – utvikling av ny politikk i 

Akademikerne 

Yngre legers forening takker for muligheten til å komme med innspill til intern høring om 

Inkluderingsutfordringer – Utvikling av ny politikk i Akademikerne. 

Akademikernes styre har et ønske om å styrke og utvikle politikk og tverrfaglige 

innfallsvinkler for å hindre utenforskap, og da særlig i forhold til unge som faller utenfor.  

Et av de strategiske delmålene i styrets handlingsplan er  

 

Et inkluderende arbeids- og næringsliv skal være tilpasset ulike livsfaser og livsvilkår.  

Parter og myndigheter må sammen forhindre at unge faller helt utenfor arbeidslivet.  

 

En arbeidsgruppe hvor også Legeforeningen har deltatt har utarbeidet en skisse med forslag til 

tema og retning for Akademikernes arbeid med inkludering.  

Styret i Yngre legers forening har behandlet saken på epost. 

Vi støtter storparten av punktene arbeidsgruppen har kommet frem til, men vi synes følgende 

setning er problematisk: «Krav om automatisk kobling til (skole)helsetjenesten når man 

begynner å nærme seg fraværsgrensen, og styrke arbeid med psykisk helse». En må være 

forsiktig med å sette en automatisk kobling mellom høyt fravær og behov for helsetjenester, 

selv om det i mange tilfelle kan være en sammenheng. Vi er redd for at et krav om kobling til 

skolehelsetjenesten vil føre til at en allerede presset skolehelsetjeneste vil bli enda mer 

presset, og at de som vil ha nytte av tettere oppfølging vil drukne i mengden. Vi er veldig for 

å styrke skolehelsetjenesten og også å følge opp de med høyt fravær, og tenker de to tiltakene 

kan stå som to selvstendige punkter på tiltakslisten. 

I tillegg vil vi under tiltak for inkludering påpeke at fra 2020 er livsmestring og folkehelse tatt 

inn som tema i læreplanen for ungdomsskolen. Et prøveprosjekt med livsmestring på 

timeplanen gjennom faget UPS! (Utdanning i PSykisk helse) ved en ungdomsskole i 

Trondheim har fått gode tilbakemeldinger; i en rapport sier elevene at de håndterer stress og 

utfordringer i livet bedre.  

Et lavterskeltilbud med fokus på livsmestring for unge voksne kan også bidra til å forebygge 

at noen faller utenfor. 
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