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Forord!

!
Formål!
Et prinsipprogram er en organisasjons nedfelte ideologi og grunnsyn, og sier noe om
hvilke standpunkter og hjertesaker organisasjonen har. Formålet med Landsforeningen
mot fordøyelsessykdommers prinsipprogram er dermed å konkretisere hva foreningen
ønsker å forandre på i samfunnet til fordel for våre medlemmer. Prinsipprogrammet er
således ment å være retningsgivende for organisasjonens påvirkningsarbeid opp mot
politikere og andre aktuelle aktører.

!
Om organisasjonen!
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer er en landsomfattende organisasjon for
personer som har en diagnose knyttet til fordøyelsessystemet og deres pårørende. LMF
arbeider for å:

!-

!

-

gi korrekt informasjon om fordøyelsessykdommer
hjelpe deg slik at du kan leve godt til tross for din diagnose gjennom akseptanse og mestring
informere om dine rettigheter
støtte opp om forskning og behandling av sykdommene
fremme medlemmenes interesser overfor myndighetene
fremme kontakt mellom medlemmene og delta i internasjonalt samarbeid

LMF er en pasientdrevet organisasjon og har 170 likemenn over hele landet. Gjennom
likemannsarbeid jobbes det med alt fra skravlekvelder og medlemsmøter ute i lokallagene,
til likemannstelefonen, medlemsmagasin, sosiale medier, filmer og webinarer. Hvert år
arrangerer LMF ungdomsturer, familiesamlinger, seminarer og IBS- og IBD-dagen. På
landsbasis har LMF ca. 4000 medlemmer fordelt på 13 lokalforeninger.
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1. Utdanning og arbeidsliv!
• LMF mener norske kommuner, fylke og stat må tilby relevante utdannings- og
arbeidstilbud til helt eller delvis uføre som ønsker å bruke restarbeidsevnen.
• LMF mener skoleeierne må gi alle ungdommer tilbud om undervisning under opphold på
sykehus eller rehabiliteringsinstitusjon.
• LMF mener alle arbeidsgivere må tilby adskilt dame- og herretoalett og eget
handikaptoalett som alle er godt lydisolert og tilbaketrukket.
• LMF mener det er behov for mer kunnskap om våre sykdommer blant lærere og
helsesøstre.
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2. Levekår og samfunnsdeltakelse!
• LMF mener kostnadene på allergivennlige produkter ikke skal være høyere enn andre
produkter.
• LMF mener tannhelse må inkluderes i folketrygden.
• LMF mener alt stomiutstyr med tillegg og faglig veiledning skal gis på blå resept.
• LMF mener det må lages flere offentlige toaletter.
• LMF mener det må bli offentlig akseptert at handikaptoaletter også kan brukes av
personer med fordøyelsessykdommer.
• LMF mener fordøyelsessykdommer ikke skal påvirke en persons livsforsikring.
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3. Diagnostikk og behandling!
• LMF mener alle pasienter må få mulighet til å medvirke i beslutninger knyttet til
behandling og diagnostisering.
• LMF mener kostnaden på medisinene og pasientens bostedsadresse verken skal være
avgjørende for valg av behandlingsform eller hvor raskt behandlingen starter.
• LMF mener nydiagnostiserte må få tilbud om å bli henvist til psykolog, klinisk
ernæringsfysiolog og lærings- og mestringssentere.
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• LMF mener fecalhjemmetester skal gis på blå resept.
• LMF mener alle sykehus må tilby inneliggende pasienter med fordøyelsessykdommer
tilrettelagt kosthold etter ønske og behov.

!
4. Hjelpemidler og informasjon!
• LMF mener alle sykehus må ha lærings- og mestringssentere og tilby IBD-, IBS og
pårørendekurs.
• LMF mener alle sykepleiere og gastroleger må informere om LMF til nydiagnostiserte
pasienter.
• LMF mener det skal være fri informasjonsflyt mellom fastlege og spesialist.
• LMF mener informasjon rundt rettigheter og tiltak som pasienter har krav på må bli
lettere tilgjengelig.
• LMF mener dokortet må bli mer allment kjent og at det skal være offentlig akseptert å
bruke dokortet ved behov.
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