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Innspill til melding om livslang læring 

Vi har et innspill som gjelder voksne som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet eller som har falt 

ut, jf. 

https://www.regjeringen.no/nb/tema/utdanning/voksnes_laering_og_kompetanse/innsiktsartikler/g

i-innspill-til-ny-stortingsmelding/id2343654/  

Dere nevner personer med svak utdanning og svake grunnleggende ferdigheter som en risikogruppe, 

men dette er ikke den eneste gruppen som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet. Mange 

studenter på høyskoler og universiteter har psykiske lidelser, og disse er i stor fare for å falle utenfor 

arbeidslivet hvis de ikke klarer å fullføre studiene. Dette er personer med gode evner, som kunne 

klart å fullføre studiene hvis de hadde fått tilrettelegging og hjelp; og da ikke bare behandling hos 

psykolog, men også hjelp til motivasjon og tiltak for tilrettelegging i undervisningen og hjemmearbeid 

i det aktuelle faget. 

Siden det er så mange studenter som sliter psykisk, vil samfunnet ha mye å tjene på å gi slik hjelp og 

støtte, fordi det er helsebringende for den enkelte student å få bruke sine evner i studier og arbeid, 

og fordi alternativet kan bli et helt liv utenfor arbeidslivet. 

Det som lett kan skje slik det er i dag, er at denne gruppen blir satt til å brette papp i lag med 

utviklingshemmede, noe som mentalt er sykdomsfremkallende og sementerer depresjoner. Dette er 

sløsing med menneskelige ressurser, som kunne bidratt langt sterkere i samfunnet om de fikk 

sjansen. 

Så vi vil sterkt oppfordre Kunnskapsdepartementet å sette i gang med tiltak som gir studenter med 

psykiske lidelser hjelp og tilrettelegging i forbindelse med undervisningen på høyskoler og 

universiteter, med skreddersydde løsninger for den enkelte student. Det bør også være slike tiltak for 

personer med psykiske lidelser som allerede er falt ut av arbeidslivet, når disse vil og kan gjøre et nytt 

forsøk på å ta høyere utdanning. 

Vennlig hilsen 

Arve Kirkevik, 

Styremedlem i Informasjonssenteret Hieronimus 
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