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Arbeidsdepartementet -  Høring - Endring av forskrift om stønad til høreapparat
og tinnitusmaskerer

Helsedirektoratet viser til brev av 17.12 2010 om endring av forskrift om stønad til
høreapparat og tinnitusmaskerer. I brevet hevdes det at rapporten "Å høre og bli hørt"
fra 2007, som Helsedirektoratet utarbeidet i samarbeid med en bredt sammensatt
arbeidsgruppe, blant annet foreslår at høreapparater blir brukers eiendom. Forslaget
om at høreapparater blir brukers eiendom er ikke fremmet i rapporten, men er fremsatt
i et vedlegg etter at det oppstod dissens mellom arbeidsgruppens flertall og
representantene fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Det er således Arbeids- og
velferdsdirektoratet som målbar dette forslaget i sitt vedlegg til rapporten. Vi ber om at
departementet tar dette til etterretning. Helsedirektoratet vil videre peke på at under
disse omstendighetene er høringsfristen alt for kort, spesielt for dem som ikke tidligere
har deltatt i arbeidet med revisjon av forskriften slik Helsedirektoratet har.

Brevet hevder videre at det ikke vil ha økonomiske konsekvenser av betydning at
høreapparater blir brukeres eiendom. Helsedirektoratet er sterkt uenig i dette, men ser
at det forenkler Arbeids- og velferdsetatens oppgaver i forbindelse med administrasjon
av en utlånsordning.

Ovennevnte brev inviterer til en høring på endringene som er foreslått i ny forskrift om
stønad til høreapparat og tinnitusmaskerer. Helsedirektoratet vil gjøre oppmerksom på
at forskriftens §2c og §10 ikke er i overensstemmelse med gjeldende rett. Stortinget
har vedtatt en lovendring som medførte at fra 1.1 2004 ble ansvaret for å dekke utgifter
til transport ved behandling i helsetjenesten (Lov om pasientrettigheter § 2-61) lagt til
de regionale helseforetakene. Høreapparattilpasning skal være en
spesialisthelsetjeneste. Det var en forutsetning gitt i oppdragsbrevet fra Helse- og

§  2-6. Rett til syketransport

Pasienten og ledsager har rett til dekning av nødvendige utgifter når pasienten må reise i
forbindelse med en helsetjeneste som omfattes av lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten
m.m. og som dekkes av et foretak etter lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. Det samme
gjelder helsetjenester som omfattes av lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19 kapittel 5, herunder
reise til familievernkontor og helsestasjon. (...)
Tilføyd ved lov 28 nov 2003 nr. 96 (ikr. 1 jan 2004), endret ved lover 11 feb 2005 nr. 8 (ikr. 1 mars 2005 ifIg. res. 11 feb 2005 nr. 126), 19 juni 2009 nr. 70 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 11 des 2009
nr. 1501).

Helsedirektoratet • Divisjon spesialisthelsetjenester
Avd. rehabilitering og sjeldne tilstander
Elin Østli,tlf.: 24 16 35 13
Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo • Tlf.: 810 20 050
Faks: 24 16 30 01 • Org. nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no



omsorgsdepartementet av 07.07 2006 som ble opprettholdt jf. brev til daværende
Arbeids- og inkluderingsdepartement av 13.02 2008 som ledsaget Omforent modell,
notat 11.02 2008 undertegnet av direktørene for henholdsvis Arbeids- og
velferdsdirektoratet og daværende Sosial- og helsedirektoratet. Det står
"Høreapparatformidlingen skjer i helseforetaksstrukturen som en
spesialisthelsetjeneste og er organisert som en spesialisthelsetjeneste."

Helsedirektoratet mener at §10 i forslaget til revidert forslag må endres, eller §§ 2c og
10 må bortfalle.
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