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Horing — NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering — et 
helhetlig hjelpemiddeltilbud 

E,2= Vi viser til høringsbrev datert 16. juni 2010 vedr. ovennevnte. Kreftforeningen er ikke egen 
høringsinstans, men vi ønsker likevel å gi noen overordnede innspill og kommentarer da dette 
også omfatter mange kreftpasienter. 

Kreftforeningen er en landsdekkende frivillig organisasjon. Vårt hovedmål er at flere skal 
unngå å få kreft, at flere skal overleve, og at kreftrammede og deres pårørende skal få best 
mulig livskvalitet. Det lever om lag 190 000 personer i Norge som har, eller har hatt, kreft. 
Årlig får drøyt 26 000 personer diagnosen kreft. Antall krefttilfeller øker jevnt, og det gjør 
også antall kreftoverlevere. Mange tidligere og nåværende kreftpasienter opplever 
bivirkninger, skader og langtidsfølger etter kreftbehandling, og vil ha behov for ulike typer 
hj elpemidler. 

Vi har notert oss at mange av høringsinstansene er sterkt kritiske til økt sektoransvar på 
hjelpemiddelområdet. Også Kreftforeningen er opptatt av at oppdeling i sektoransvar kan 
medføre flere kontaktpunkter, mindre oversikt og gjøre det mer krevende for den enkelte 
bruker å få tilgang til de hjelpemidlene som trengs. Kommende lovendringer må ta hensyn til 
dette. I sammenheng med dette er vi opptatt av at tilgangen til hjelpemidler ikke må bli 
avhengig av den enkelte kommunes økonomi, da det betyr ulik behandling avhengig av 
geografi. Videre må de som skal vurdere søknader om tildeling av hjelpemidler ha nødvendig 
kunnskap og kompetanse. Dette forutsetter fagmiljø av en viss størrelse. Like viktig som 
hvem som avgjør og tildeler hjelpemidler, er det at den det gjelder mottar riktig hjelpemiddel 
til riktig tidspunkt. 

Utvalget foreslår å gi brukerne større valgfrihet og åpne for fleksible løsninger gjennom økt 
bruk av tilskudd til hjelpemidler. Dette støtter vi, men vi påpeker samtidig at det blir viktig å 
gi mottakere av hjelpemidler god og tilrettelagt informasjon slik at også de som av ulike 
årsaker ikke er i stand til, eller ønsker, å velge, skal motta de hjelpemidlene de har bruk for. 
Dette er særlig viktig sett i forhold til sosial ulikhet. 

Vi støtter forslag om tilretteleggingstilskudd til alle arbeidsgivere, uavhengig av IA-
tilknytning, muligheten for å gi tilretteleggingstilskudd av ansettelser av personer med 
funksjonsnedsettelser, samt lovfesting av funksjonsassistent i arbeidslivet, og arbeids- og 
utdanningsreiser. Dette mener vi er viktig for å fremme "normalisering" og et inkluderende 
arbeidsliv. Videre støtter vi forslaget om at aldersgrensen på 26 år for aktivitetshjelpemidler 
og utstyr til trening, stimulering og lek oppheves. 
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Utvalget foreslår å opprette et rådgivende ekspertorgan som kan følge utviklingen på 
hjelpemiddelområdet, og at brukerorganisasjonene er representert i dette organet. Vi støtter 
forslaget. 

Kreftforeningen ser fram til departementets videre oppfølging av dette viktige arbeidet. Vi ber 
om bli høringsinstans når forslag til konkrete lovendringer etter hvert sendes på høring. 
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