
Invitasjon: Møteplass Karasjok – kommunevalget 2011

Likeverdige helsetjenester: 
Fra velvilje til handling 
Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til idédugnad med politikere, enkeltpersoner 
og organisasjoner der brukerne presenterer både konkrete utfordringer og gode erfaringer 
i møte med  kommunale helsetjenester.   
 
Med utgangspunkt i disse eksemplene spør vi hvordan strukturer, rutiner og praksis kan endres 
slik at kommunen tilbyr likeverdige helsetjenester til alle. På bakgrunn av idédugnader flere 
steder i landet vil ombudet fremme noen krav til de politiske partiene foran høstens kommunevalg.

Helsevesenet skal møte alle med respekt og gi alle et like godt tilbud, uavhengig av kjønn, 
hudfarge, språk, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet, alder og 
funksjonsevne. Fra henvendelser til Likestillings- og diskrimineringsombudet, mediesaker og 
forskning vet vi at ikke alle opplever dette. 

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik leder idédugnaden.

Sted: Sametinget, Karasjok
Dato: Mandag 29. august
Tid: 18.00 – 21.00

Påmelding til pamelding@ldo.no eller www.ldo.no/arrangementer

Arrangementet er gratis og åpent for alle. 

Har du spørsmål, vennligst skriv til oss på post@LDO.no



Likestillings- og diskrimineringsombudet
Postboks 8048 Dep
0031 Oslo
Mariboes gt. 13, 4 etg. (besøk)

Telefon:  23 15 73 00
E-post: post@LDO.no

Kommunene har ansvar for disse helsetjenestene: 
• Legevakt 
• Fastlegeordningen 
• Tannhelsetjeneste 
• Helsestasjoner 
• Skolehelsetjeneste 
• Psykisk helsearbeid 
• Offentlig fysioterapitjeneste
•   Sykehjem 
• Helsetjeneste til innsatte i fengsel 
• Helsetjeneste til asylsøkere i mottak
• Habilitering og rehabiliteringstilbud.

Hvordan unngå eksempler som dette? 

Mange gamle får for dårlig hjelp - Statens helsetilsyn har funnet lovbrudd i om 
lag to tredeler av tilsynene med kommunenes sosial- og helsetjenester til eldre. 
(NTB)

”Uansett hva jeg prøvde å ta opp: migrene, hetetokter, utmattelse, anemi, ville 
legen bare snakke om hvor vanskelig det må være å være lesbisk”. 
(Bjørkman, Malterud 2009)

”Helsepersonell har for lite kunnskap om hjertesykdommer hos kvinner, og hvilke 
symptomer kvinner har når de får hjerteinfarkt”. 
(Landsforeningen for hjerte og lungesyke - LHL)

Rullestolbrukere må ha hjelp for å komme til legen – sliter med å komme inn på 
legesenteret. 
(dt.no)

Av samisktalende pasienter innenfor forvaltningsområdet for samisk språk, er en 
tredel ikke fornøyd med den kommunale legetjenesten.
(tidsskrift.no om Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk 
bosetting)




