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Uttalelse angående NOU 2010:5 Aktiv deltakelse likeverd 
og inkludering - et helhetlig hjelpemiddeltilbud - høring 
 
Arbeidsdepartementet har sendt til høring NOU 2010: 5, Aktiv deltakelse, likeverd og 
inkludering – et helhetlig hjelpemiddeltilbud. 
 
Høgskolen ser positivt på at temaet om hjelpemiddelformidling blir belyst i en NOU. 
Det er et viktig bidrag for å nå målene i politikken angående velferd og 
funksjonshemmede i Norge, og der ”hovedmålet med hjelpemiddelsystemet er å 
bidra til aktiv deltakelse, likeverd og inkludering for personer med 
funksjonsnedsettelse i arbeid, utdanning og dagligliv” (NOU 2010:5 s. 11).  Utvalget 
mener at dette hovedmålet ikke kan nås uten et hjelpemiddelsystem der brukernes 
behov og sikring av tilgang til riktige hjelpemidler og nødvendig tilrettelegging til rett 
tid, er sentrale hensyn. Høgskolen støtter dette synet og de fem hovedutfordringene 
som er identifisert.  
 
Systemet bør være robust og fleksibelt, og utvalget har listet opp følgende 
reformbehov som de viktigste: 

 økt brukermedvirkning, større valgfrihet og forenkling 
 et mer robust og fleksibelt system sett i lys av den demografiske utviklingen, 

endring i sykdomsbildet og den teknologiske utviklingen 
 en harmonisering av virkemidler for å oppnå mer helhetlige løsninger 
 en bedre arbeidsretting av virkemidler på hjelpemiddelområdet for å få flere 

personer med funksjonsnedsettelse i arbeid og utdanning 
 et kompetanseløft, satsing på forskning, utvikling og innovasjon 

Dette er alle områder som høgskolen møter i egen organisasjon og som vi kan gi vår 
tilslutning til. 
 
Utvalget legger sektoransvarsprinsippet til grunn for å nå de nevnte målene. 
Ansvaret legges til den sektor der hjelpemidlet skal brukes, som helsevesen, skole 
og arbeidsliv. Høgskolen mener at dette kan føre til en oppdelig av ansvar og 
ressurser, noe som kan føre til at brukerne kan få en ulik behandling og videre at de 
må forholde seg til flere instanser. Vi er spesielt opptatt av at brukerne skal møte 
tilstrekkelig kompetanse i formidlingsprosessen av hjelpemidler. De helse- og 
sosialfaggruppene som har spesialkompetanse på formidling av hjelpemidler, er en 
liten gruppe i kommunesammenheng og nærmest fraværende i skole og arbeidsliv. 
Det blir derfor avgjørende å få på plass en modell for samarbeid mellom de instanser  



 
 
 
 

 
 
 

 
 
brukerne må forholde seg til og avklaring om hvor grenseflaten mellom dem skal 
være. 
 
Høgskolen merker seg at utvalget trekker spesielt frem behovet for et 
kompetanseløft, satsing på forskning og innovasjon, og at det skal utarbeides en 
nasjonal strategi. Som utdanningsinstitusjon for de fleste profesjoner innen helse- og 
sosialfag, vurderer vi oss som en aktuell bidragsytrer til et kompetanseløft i form av 
forsknings og innovasjon på hjelpemiddelfeltet. 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Audun Rivedal 
Høgskoledirektør 

 

 Margareth Haagensen 
 utdanningsdirektør 
 
 
 
 
 
 
 


