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Kommunale råd for funksjonshemmede ved sekretærer og ledere,
FFO har nylig publisert rapporten «Alvorlige langtidsvirkninger av covid‐19 for funksjonshemmede og kronisk
syke».

FFOs første undersøkelse viste at det var størst utfordringer med å få terapi, trening, behandling, kontroller og
oppfølging i helsevesenet. Svarene i denne undersøkelsen viser er at dette fortsatt er de mest utfordrende
konsekvensene og langtidsvirkningene av covid-19 for våre grupper.
34 prosent har opplevd forverring i fysisk helsetilstand, og økte smerter og ubehag.
24 prosent har opplevd forverring i psykisk helsetilstand
18 prosent har opplevd forverring i funksjonsgrad
Lenken til undersøkelsen finner du her. I rapporten kommer FFO med direkte anbefalinger om tiltak.
Vi anbefaler at kommunale råd for funksjonshemmede bruker undersøkelsen som et bakteppe for å kartlegge,
hvordan tjenestene er påvirket i egen hjemkommune.
FFO har i tillegg oppgradert sine politiske notater ;
Bolignotatet
Skolenotatet
Her er det flere tips, om hvordan man kan jobbe med skole og bolig i kommunen, hvor FFO kommer med direkte
anbefalinger.
Lenke til FFOs rapport om kommunale råd.
FFOs nylige rapport 18.11.2020 om Bruken av kommunale råd for funksjonshemmede, med anbefalinger.
Når det gjelder rådsarbeidet på generelt grunnlag anbefaler vi oppdatert veileder CRPD (FN‐konvensjonen for
alle) for kommunale råd, utarbeidet av Likestillingssenteret KUN og FFO Trøndelag.
FFO Vestland vil i 2021 prioriterer arbeidet med kommunale råd for funksjonshemmede i hele Vestland, og stiller
gjerne på rådsmøter digitalt .
Skriv da gjerne om hvilket tema, rapport dere ønsker mer informasjon om.
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