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Høringsuttalelse NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak. 

Kreftforeningen er en landsdekkende frivillig organisasjon. Våre hovedmål er at færre skal få kreft, at flere skal 
overleve sin sykdom og at kreftrammede og deres pårørende skal få best mulig livskvalitet. I dag lever 
nærmere 200 000 personer i Norge som har eller har hatt kreft. Årlig rammes over 27 000 personer av kreft. 
Prognoser viser at antall nye krefttilfeller vil øke sterkt i årene fremover. 

Kreftforeningen har lest utredningen med interesse og vil benytte sjansen til å komme med noen innspill til 
forslagene fra utvalget. 

Valg av modell 

Kreftforeningen støtter utvalgets modell 2. Langt flere kreftpasienter overlever sin kreftsykdom og vil trenge 

bistand til å returnere til jobb. Mange pasienter opplever seneffekter av behandling som kan gi økt tretthet, 

smerter eller andre fysiske og psykiske effekter. Det å kunne få støtte til å prøve ut sin arbeidsevne i det 

ordinære arbeidsliv er viktig for kreftpasienter. Modell 2 kombinerer individuell tilpasning, god oppfølging og 

utprøving i det ordinære arbeidsliv. Kreftforeningen mener at deltakelse i det ordinære arbeidslivet både er et 

godt mål for pasienter og også et egnet virkemiddel for høynet livskvalitet. Vi tror at flere kreftpasienter ville 

lykkes med å komme tilbake til jobb dersom de fikk nødvendig oppfølging og bistand i ordinært arbeidsliv. Vi 
er usikre på om deltakelse i de skjermede tiltakene på samme måte virker målrettede og har ønsket effekt. 

Større innovasjon i tiltaksbruk 

Ingen pasienter er like, hverken når det gjelder de helsemessige utfordringene eller hva de trenger for å kunne 

komme i jobb/forbli i jobb. Kreftforeningen mener at det er for få av tiltakene som finnes i dag som 

kombinerer arbeidsmarkedskunnskap med opplæringstiltak eller mestringstiltak der fysisk aktivitet, ernæring 
og ny livssituasjon med fysiske, psykiske og sosiale konsekvenser av sykdom står i fokus. For kreftpasienter er 

dette helt sentralt. Kreftforeningen støtter derfor modell 2 fordi vi mener denne gir en innovasjonsmulighet. Vi 

presiserer også at samarbeid mellom helsesektor og arbeidssektor bør være sentralt og at det finnes flere 
kompetente aktører som kan bidra konstruktivt til dette. 

Tidsdimensjonen 

Utredningen synliggjør at det går lang tid fra sykdom inntreffer til et yrkesrettet arbeidsmarkedstiltak er på 

plass. Kreftforeningen mener at rehabiliteringen av pasienter i dag skjer langs to akser: helseaksen og 

arbeidsaksen. Dette betyr at pasienter ikke får tilbud om arbeidsrettede tiltak på et tidlig nok tidspunkt og at 
helsevesenet, Nav og tiltakstilbyderne ikke godt nok integrerer helsemessige tiltak med arbeidsrettede tiltak. 
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Dette er et punkt som utvalget i liten grad berører, men som godt kan forklare tidspunktet fra sykmelding til 

tiltak. Våre pasienter er eil gruppe som trenger en rehabiliteringsprosess, der arbeids- og helseperspektivet 

integreres. 

Vi ønsker Arbeidsdepartementet lykke til med den videre oppfølgingen av utredningen. 

Med vennlig hilsen 

Kreftf eningen 

Anne Lise Ryel 

Generalsekretær 
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