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Høringssvar: Invitasjon til å komme med kommentarer til Norges 7. rapport til FNs menneskerettskomité - FRIST 8. 
mars
Norsk Sykepleierforbund viser til høringen vedrørende Norges 7. rapport til FNs menneskerettighetskomité. 
Rapporten tar for seg en rekke områder som berører viktige områder i arbeidsliv, helsetjenesten og i det 
sivile liv. Blant annet rett til arbeid, retten til gode helsetjenester og retten til et sted å bo, for alle. 

Rapporten tydeliggjøre at Norge stiller seg bak intensjonen om at ingen skal diskrimineres  på bakgrunn av 
kjønn, etnisitet, religion eller livssyn, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering, kjønnsidentitet og 
kjønnsuttrykk. NSF stiller seg bak det arbeidet som gjøres for å utjevne og likestille forhold som bidrar til at 
enkeltmennesker og grupper inkluderes i samfunnet på likeverdige premisser. 

NSF mener at regjeringen i Norge ikke har gjort nok for å sikre «papirløse» som oppholder seg i landet rett til 
nødvendig helsehjelp, basert på medisinske vurderinger, yrkesetiske retningslinjer og menneskerettslige 
prinsipper.

NSF avgrenser øvrige kommentarer til tre punkter i utkastet til rapport.

Punkt 6. Bolig
Staten forplikter seg til at mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, hvor 
og med hvem de vil bo, på lik linje med andre og ikke bo i en bestemt boform.  (Artikkel 19, bokstav a) 
Dette berører blant annet utviklingshemmede og mennesker med psykisk helsesvikt og rusproblemer. 
I 2014 ble en nasjonal, langsiktig og tverrsektoriell strategi for boligsosialt arbeid "Bolig for velferd 
(2014–2020)" lansert. Strategiens mål er at alle skal ha et godt sted å bo, at alle med behov for tjenester 
skal få hjelp til å mestre boforholdet, og at den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv. 

Samtidig forteller en NOU (På lik linje - 2016:17), som er i på høring i disse dager, at det er et utydelig 
ansvar på boligområdet. «En utydelig forankring i lov av ansvaret for å skaffe boliger til vanskeligstilte 
kan gjøre det lett for kommunene å nedprioritere denne oppgaven», (s.151).

NSF har en bekymring knyttet til om retten til bolig er godt nok ivaretatt.

Punkt 9 Om vold mot kvinner (og barn) og ivaretagelse av helsa til enslige mindreårige på flukt.
Som følge av Barnekonvensjonen har alle barn rett til å bli behandlet og fulgt opp på linje med barn med fast 
opphold i Norge. Dette innebærer at barna skal følges opp med helseundersøkelse i helsestasjons- og 
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skolehelsetjeneste. Dette skjer så snart barnet er registrert ved helsestasjonen, dvs. etter at barnet/familien 
er kommet til et ordinært mottak.

Videre skal helsestasjonene og skolehelsetjenesten tilby samtaler for å forebygge kjønnslemlestelse. Videre 
fange opp de som trenger helsehjelp, samtale og tilby underlivsundersøkelse til jenter med bakgrunn fra 
aktuelle land. 

NSFs Landsgruppe av helsesøstre har overfor nasjonale politiske myndigheter fremmet en bekymring knyttet 
til barns rett til helsehjelp. NSF mener det er behov for en fortsatt styrking av en allerede presset 
helsestasjons- og skolehelsetjeneste for å kunne ivareta denne viktige og arbeidskrevende oppføling av barn 
og unge. 

Punkt 11 Rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012 – 2015) har ikke gitt ønskede 
resultater med hensyn til reduksjon i tvangsbruken. NSF slutter seg derfor til rapportens bekymringen om 
at det fremdeles er for høy bruk av tvang innen psykisk helsevern.  

NSF støtter de nasjonale myndigheter sin innsats gjennom er rekke tiltak for å oppnå reduksjon i 
tvangsbruk over for pasienter i psykisk helsevern. NSF mener at pasienter skal ha en reel mulighet til å 
velge et medikamentfritt behandlingstilbud og at det i enda større grad bør satses på å styrke 
kompetansen i tjenestene. NSF mener videre at tiltakene for å redusert tvang  bør understøttes av 
finansielle, juridiske, organisatoriske og faglige virkemidler.

Merknad til punkt 11. 
NSF mener det er grunn til å ha eget punkt / bokstav som tilkjennegir de åtte løftene for å realisere 
grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming. NOU 2016: 17 - På lik linje.

Eli Gunhild By           Kari Elisabeth Bugge

Forbundsleder            Fagsjef
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