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Innspill til ny ordning for aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år 
 
Vi viser til pågående høring med forslag til utforming av ny ordning om 
aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år. Vi viser også til informativ og god samtale 
med saksbehandler i departementet. 
 
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. Vi støtter derfor regjeringens forslag om innføring av en ordning for 
aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år. Vi har også lest høringsnotatet og mener 
foreslått innretning av ordningen svært god.  
 
Vi har imidlertid en innvending mot den foreslåtte avgrensingen av ordningen. 
Definisjonen av aktivitetshjelpemidler, vil slik vi leser det, utestenger de mest alvorlige 
funksjonshemmede fra ordningen, f eks personer med alvorlige lammelser eller CP.  
 
Vi antar dette ikke er tilsiktet. Disse personene har et særlig behov for fysisk aktivitet 
med de helsegevinster dette innebærer. For disse brukerne bør derfor gå og stå-
treningshjelpemidler omfattes av ordningen. Innowalk er kategorisert som et gå og 
ståtreningshjelpemiddel, selv om det reelt sett er et individuelt tilpasset 
aktivitetshjelpemiddel.  
 
Vi har blitt kontaktet, og også selv tatt kontakt med det vi mener er relevante 
interessenter i denne saken, og opplever stor oppslutning om dette synspunktet. Vi har 
lest LFHs høringsuttalelse som er publisert på ASDs nettsider og støtter fullt ut deres 
høringssvar, herunder forslaget til avgrensing:  
«For personer med alvorlig nedsatt funksjonsevne, og som ikke kan nyttiggjøre seg 
aktivitetshjelpemidler, er gå- og ståtreningshjelpemidler likestilt med 
aktivitetshjelpemidler». 
 
En inkludering av gå og ståtreningshjelpemidler for disse brukerne vil ha en årlig kostnad 
på omlag 4-5 mill kr dersom samtlige av søkerne får innvilget hjelpemidlet. Med en 
budsjettramme på 55 mill. kr i 2014 bør dette være fullt ut mulig.  



 

 

Tallet baserer seg på et årlig behov på 15-20 personer og en enhetspris på ca 220 000 kr 
og at alle søkere får innvilget søknaden. Totalt regner vi med et årlig behov for Innowalk 
15-20 nye Innowalk årlig. 
 
Det er i dag 22 brukere av Innowalk over 20 år. De fleste brukere av Innowalk har 
medfødte funksjonshemminger og vil få produktet lenge før de fyller 26 år. Disse vil ikke 
ta midler fra den foreslåtte rammebevilgningen. I NAVs rammeavtale for Innowalk er 
service inkl. i produktprisen. Det vil derfor heller ikke medføre noen betydelig 
merkostnad for NAV at brukerne av Innowalk blir eldre enn 26 år. 
 
For brukere med ervervet funksjonshemming anslår Sunnås Sykehus, avd. for 
hodeskade, at det årlig vil være 5-6  pasienter over 26 år som vil ha bruk for Innowalk.  
 
Produktet har også en begrensning på brukers vekt og høyde, hhv. 75 kg og 180 cm, som 
gjør at mange brukere er for store til å bruke Innowalk, spesielt brukere med 
livsstilsrelaterte funksjonshemminger. 
 
Hjelpemidlet er for øvrig meg meget solid og har lang levetid, noe som er svært  
fordelaktig i en utlånsordning.  
 
Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker mer informasjon eller har spørsmål. Vi anbefaler 
forøvrig et besøk på vår hjemmeside www.madeformovement.com. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Birger Tufte Johansen 
Daglig leder 


