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Intern høring - Inkluderingsutfordringer – Utvikling av ny politikk i 

Akademikerne 
 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 29. desember 2018. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøtet 14. desember 2018. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

Styret anerkjenner arbeidet som Akademikerne har påbegynt for å sette fokus på unge voksne 

som faller utenfor arbeidslivet samt forebygging av dette. Vi anbefaler at setningen «Vi må 

skille mellom de som faller utenfor og de som av forskjellige grunner «skal være» utenfor» 

strykes, da vi ikke anser dette som en god eller nødvendig setning da målgruppen allerede er 

gjort rede for. 

 

Of ser også at Akademikerne har en unik mulighet til å bidra i dette arbeidet da flere av våre 

medlemmer møter unge voksne på flere arenaer, samt i ulike faser av livet. Of mener at 

forebygging må påbegynnes tidlig, og derfor synes vi at forslagene om å styrke skolene, 

skolehelsetjenesten samt en styrking av fastlegene er en god begynnelse i dette langsiktige 

arbeidet. Vi tror heller ikke man skal utelukke arbeidet som gjøres i barnehagene med å fange 

opp forhold som kan ha negativ innvirkning senere i livet.  

 

Helseministerens store fokus på å styrke psykisk helsetjeneste, både i kommunene og i 

spesialisthelsetjenesten vil også være et bidrag inn for å begrense andel unge voksne som ikke 

finner seg til rette i arbeidslivet.  

 

Når vi leser høringsnotatet, er det vår vurdering at det fremstår for snevert å tenke kun 

Akademikerne i det offentlige. Akademikerne i det private bør føle på et like stort ansvar for å 

bidra i dette arbeidet som offentlig ansatte. Et godt samarbeid mellom det private og det 

offentlige må til, for at vi skal lykkes i dette viktige arbeidet for enkeltmennesket og samfunnet 

for øvrig.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

Jon Helle (sign.) 
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