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FORSØK MED TIDSUBESTEMT LØNNSTILSKUDD - HØRING AV FORSKRIFT

Vi viser til høring av ovennevnte forskrift, og ønsker med dette å gi våre innpill.

Kreftforeningen er en landsdekkende frivillig organisasjon. Vårt hovedmål er at flere skal unngå å
få kreft, at flere skal overleve sin sykdom og at kreftrammede og deres pårørende skal få best mulig
livskvalitet. Det lever om lag 170 000 personer i Norge som har, eller har hatt, kreft. Årlig får drøyt
24 000 personer diagnosen kreft, og prognoser tilsier at antall krefttilfeller vil øke med hele 30
prosent fram til 2020.

Vi vet at stadig flere lever med kreftsykdom i lang tid.  Dette stiller velferdssystemet generelt og
helseapparatet spesielt overfor store utfordringer, prioriteringer og valg .  Individuelt tilrettelagte
tjenester er viktig for kreftpasienter fordi mange har et svingende sykdomsforløp avhengig av hvor
de står i behandlingsopplegget og hvilke resultater behandlingen gir. Helt sentralt er et godt
rehabiliteringstilbud ,  herunder arbeidsrettet rehabilitering.  Å være i jobb ,  eller komme tilbake til
jobb,  er for de fleste i yrkesaktiv alder et ønsket og villet mål.  Da må det offentlige, i samarbeid
med arbeidsgiver og kreftpasient,  tilrettelegge for dette.  Ikke minst er et godt samarbeid mellom
NAV og  helseapparatet helt sentralt for å få dette til, herunder styrke bruken av individuell plan.

Kreftforeningen ser svært positivt på et forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd. Vi mener at
attføringstilbudet dermed vil styrkes for brukere med særlig nedsatt og variabel arbeidsevne som
følge av kroniske plager. For kreftpasienter og andre med alvorlig og langvarig sykdom, er dette et
viktig tiltak innenfor arbeidsrettet rehabilitering. Arbeidsrettet rehabilitering og tilpassede tiltak som
tidsubestemt lønnstilskudd vil kunne hindre at kreftsyke blir gående for lenge på andre passive
ytelser som ofte vil fjerne dem fra arbeidslivet i stedet for å hjelpe dem tilbake.

Avslutningsvis vil vi påpeke viktigheten av å se tiltak med til dels overlappende formål, målgruppe
og innhold i sammenheng, jf. allerede pågående reaktiviseringsforsøk, slik at ikke tilbudet framstår
som uoversiktlig og fragmentert for brukere og tjenesteapparat.
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