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Til  Arbeidsdepartementet 
 

 

HØRINGSSVAR: ”Aktiv deltagelse, likeverd og 
inkludering – et helhetlig hjelpemiddeltilbud” 
 
 
Foreningen for Kroniske Smerter (FKS)har lest forslaget til endringer som foreligger 
og ønsker med dette å gi sitt svar på denne høringen 
 
Punkt 16.1: Utvalgets overordnede vurderinger: 
FKS deler utvalgets synspunkter om at det er behov forforbedringer i dagens ordning. 
Vi mener allikevel at denne vurderinger har lagt for stor vekt på å flytte det 
økonomiske ansvaret fra stat til kommuner. Vi i FKS tror ikke vi som brukere er tjent 
med at det blir større overføringer av økonomisk ansvar for hjelpemidler til 
kommunene. Vår erfaring ar at kommunen allerede i dag sliter med å oppfylle sine  
forpliktelser overfor mennesker med behov for hjelpemidler/ hjelpetiltak. At man vil 
legge disse midlene inn i rammene er ingen garanti fro at disse midlene kommer ulike 
brukergrupper til gode. Da erfaring viser at midler gitt kommunene og tiltenkt 
spesielle formål ofte blir brukt til andre ting. 
Skal dette være et virkemiddel så må disse midlene være øremerket hjelpemidler. 
 
FKS støtter at ansvaret for hjelpemidler som angår mer komplekse og sammensatte 
behov fortsatt skal være statlig. 
 
Støtter utvalgets syn og konklusjon på behovet for en mer forsterket innsats når det 
gjelder å inkludere personer med funksjonsnedsettelse i arbeidslivet 
 
Støtter utvalgets syn på at det fortsatt må være samfunnets oppgave å kompensere for 
nødvendige merutgifter til hjelpemidler. 
FKS er uenig i uttalelsen fra utvalget om den teknologiske utviklingen. FKS mener at 
det er positivt at teknologien utvikler nye hjelpemidler og at disse må være 
tilgjengelige for brukere etter hvert som de kommer på markedet. Vi mener at har 
man ut i fra sin sykdom eller funksjonshemming et behov for hjelpemidler som 
finnes, så skal dette sees på som et hjelpemiddel, ikke et forbruksgode. Og er det å 
regne som et hjelpemiddel så skal det dekkes av det offentlige, ikke av den enkelte. 
Skal man ha slike skiller som dette kan føre til, så kan man risikere at mennesker med 
reelle behov ikke har råd til å nyttiggjøre seg av moderne hjelpemidler som kommer 
på markedet.  
 
Punkt 16.2.1: Forslag om lovendringer og å sette ned et lovutvalg. 



FKS støtter utvalgets forslag jf. vurderingen i kapittel 11.10. om at det settes ned et 
lovutvalg som utreder framtidig lovgivning. 
 
Punkt 16.2.2: Tilråding om økt bruk av tilskudd til hjelpemidler 
FKS støtter utvalget i tilrådingen om økt bruk av tilskudd for at brukerne skal få større 
valgfrihet og fleksible løsninger. Støtter også at brukerne fortsatt skal kunne låne 
hjelpemidler. 
 
Punkt 16.2.3 Forslag om å opprette et rådgivende ekspertorgan. 
FKS støtter forslaget om et rådgivende ekspertorgan med representanter fra 
brukerorganisasjonen.  
 
Punkt 16.2.4: Forslag om økt kommunalt ansvar for basishjelpemidler i 
dagliglivet 
FKS støtter ikke utvalgets forslag til økt kommunalt ansvar ut i fra grunner anført i 
punkt 16.1. 
 
Punkt 16.2.5: Forslag som gjelder aktivitetshjelpemidler og utstyr til trening, 
stimulering og lek. 
FKS ser det som viktig at aldersgrensen på 26 år for ulike hjelpemidler oppheves. 
Mange med ulike funksjonshemminger vil ha behov for hjelpemidler og utstyr både til 
aktiviteter, trening, stimulering og lek hele livet for å kunne ha god livskvalitet. Skal 
dette etter fylte 26 år være avhengig av egen økonomi, så er det mange som av 
økonomiske grunner ikke ser seg i stand til å anskaffe og gjøre bruk av nødvendige 
hjelpemidler. 
 
Punkt 16.2.6: Forslag til opprydding på området tilskudd til opplæringstiltak. 
FKS støtter utvalgets forslag og synspunkter i dette punktet. Det er etter vårt syn helt 
nødvendig å tydeliggjøre kommunene og spesialhelsetjenestenes ansvar for 
opplæring, habilitering og rehabilitering. Vi ser i dag mange tilfeller med 
ansvarsfraskrivelse mellom sektorene, så her trengs en opprydning. 
 
Punkt 16.2.10: Forslag om opprydding i ansvaret for ortopediske hjelpmidler og 
høreapparater. 
Foreningen for Kroniske Smertepasienter støtter mindretallet i deres synspunkter i 
dette forslaget. Vi mener at disse hjelpemidlene skal finansieres over folketrygden på 
lik linje med andre tekniske hjelpemidler. Vi ønsker ikke at det  lages et regelverk 
som åpner for en vurdering slik mindretallet her skisserer. 
 
Punkt 16.2.12: Sterkere og mer tilgjengelige kompetansemiljøer – arbeidsliv 
FKS gir sin fulle støtte til utvalgets forslag i dette punktet. Vi tror også at 
tilretteleggingsgarantier kan være et viktig virkemiddel for å få til gode løsninger for 
den enkelte bruker. 
 
Punkt 16.2.13: Forslag om tilretteleggingstilskudd til alle arbeidsgivere. 
FKS støtter utvalgets synspunkter om økonomiske støtteordninger til arbeidsgivere 
ved ansettelser av personer med funksjonsnedsettelser. Som vi alle har observert er alt 
for mange personer med ulike funksjonshemminger satt utenfor et arbeidsliv de sterkt 
ønsker å delta i grunnet mangel på tilrettelegging. Ved å gjøre bruk av gode 



økonomiske støtteordninger kan man få arbeidsgivere til å bli flinkere til å ansette 
disse. 
 
             Mvh 
             Foreningen for Kroniske Smertepasienter 
 
             ved/ nestleder Hildur Larsen 
 
 
 
 


