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HØRINGSUTTALELSE Rammestyrt ordning for 
aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år 
 
Arbeid- og sosialdepartementet (ASD) har i brev av 23.5 2014 foreslått utforming av ny rammestyrt 
ordning med aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år. LFH -Bransjeorganisasjonen for helse- og 
velferdsteknologi  er svært tilfreds med at det i statsbudsjettet for 2014 er vedtatt å innføre denne 
ordningen. Fysisk aktivitet er et viktig folkehelsetiltak som gir mange positive helsegevinster. Det er 
derfor viktig at det tilrettelegges for at også voksne funksjonshemmede kan være fysisk aktive.  
 
LFH er også fornøyd med hovedelementene i ASDs forslag til innretning av ordningen, herunder at 
det legges opp til en utlånsordning, egenbetaling, samt at hjelpemiddelsentralenes med sin 
betydelige kompetanse gis en sentral rolle i gjennomføringen av ordningen.  
 
Når det gjelder definisjonen av aktivitetshjelpemidler ønsker vi imidlertid å knytte noen merknader til 
det foreliggende forslaget.   
 
Aktivitetshjelpemidler defineres som «hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med 
nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Aktivitetshjelpemidler skal direkte avhjelpe 
en funksjonsnedsettelse slik at bruker skal kunne delta i de ønskede fysiske aktivitetene (…)».Det 
følger videre at aktivitetshjelpemidler avgrenses mot «hjelpemidler til trening, stimulering og 
aktivisering i forskriftens § 2 tredje ledd første punktum».  
 
En slik definisjon gjør at ordningen primært vil omfatte tradisjonelle sesongpregede hjelpemidler 
som tilpassede sykler, kjelker, ski mv. Ikke alle voksne med alvorlige funksjonshemminger eller 
komplekse funksjonstap kan nyttiggjøre seg slike aktivitetshjelpemidler. Det gjelder selv om det 
foretas en individuell tilpasning av hjelpemiddelet.  
 
Personer som er hardt rammet av for eksempel Cerebral Parese eller andre alvorlige 
funksjonshemminger, utgjør en gruppe brukere som har et særlig behov for fysisk aktivitet med de 
helsegevinster dette innebærer. For disse brukerne bør derfor gå og stå-treningshjelpemidler 
omfattes av ordningen. For dem vil bruk av gå- og ståtreningshjelpemidler muliggjøre fysisk aktivitet 
og gi store helsemessige gevinster, som økt respirasjon og sirkulasjon, tøying av stramme muskler, 
økt muskelstyrke og bedret balanse. Samtidig opplever brukerne mulighet for økt sosial deltakelse, i 
tillegg til velværet ved å være fysisk aktive.  
 

Forslag til endring i forskriftens § 2 
LFH antar at det ikke er tilsiktet at gruppen alvorlig funksjonshemmede skal ekskluderes fra 
ordningen. Vi foreslår derfor at det i forskriftens § 2 andre ledd presiseres at «For personer med 
alvorlig nedsatt funksjonsevne, og som ikke kan nyttiggjøre seg vanlige aktivitetshjelpemidler, er gå- 
og ståtreningshjelpemidler likestilt med aktivitetshjelpemidler». 
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Vi legger til grunn at Hjelpemiddelsentralen vurderer om hjelpemidlene er nødvendige og 
hensiktsmessige til de ønskede aktivitetene for den enkelte bruker. 
 

Økonomiske konsekvenser av vårt forslag 
Det antas at årlig vil om lag 15-20 nye personer ikke kunne nyttiggjøre seg tradisjonelle 
aktivitetshjelpemidler, men sikres fysisk aktivitet og helsemessige gevinster gjennom bruk av gå og 
ståtreningshjelpemidler. De produkter som tilbys innenfor denne hjelpemiddelkategorien i dag, har 
en pris opp til om lag 220.000 kroner. Den årlige kostnaden for å inkludere alvorlige 
funksjonshemmede i ordningen vil derfor beløpe seg til om lag 5 mill kroner. Produktene er meget 
solide og har lang levetid. Da det legges opp til en utlånsordning, vil disse produktene ha en meget 
høy kost-/nytteverdi innenfor ordningen. 
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