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HØRINGSSVAR NOU 2010:5 ”Aktiv deltakelse, likeverd 

og inkludering –et helhetlig hjelpemiddeltilbud” 
 

Leverandørforeningen for helsesektorene (LFH) viser til brev fra departementet om 

høring for foran nevnte innstilling med svarfrist 15.oktober 2010, og vil i det følgende gå 

igjennom våre standpunkter og vurderinger. 

 

 

Behov for et sterkt Nav 

 
LFH mener at: 

 

 Rollen til Nav og hjelpemiddelsentralen må tydeliggjøres for å opprettholde en 

helhetlig og rettferdig formidling av hjelpemidler i Norge  

 Viktig å sikre at offentlige anskaffelser ivaretar sunn konkurranse i markedet, 

sortimentsbredde og innovasjon også over tid 

 Nødvendig med forenkling av rutiner og saksbehandling både i forbindelse med 

anskaffelsesprosessene og ved tildeling av hjelpemidler 

 Videreføring av dagens formidlingssystem med lovhjemling i folketrygdloven på 

alle livsområder er en forutsetning for å oppfylle målene for hjelpemiddelområdet 

(ref St.meld. nr. 40 (2001-2002)) 

 26-årsgrensen for fritidshjelpemidler bør fjernes  

 Rehabiliteringstjenesten i kommunene bør styrkes. Ergoterapitilbudet må styrkes 

gjennom lovpålegg 

 Det må satses mer på forskning og utvikling. En strategi for samlet innsats på 

nasjonalt nivå er nødvendig. 

 

LFH erkjenner at det er behov for forbedringer også i eksiterende systemer for 

anskaffelser og tildeling av hjelpemidler.  Imidlertid er det vår oppfatning av den 

kompetanse som er bygget opp i Nav og på deres hjelpemiddelsentraler, samt hos 

leverandørene bør være det sentrale elementet også i den fremtidige formidlingen av 

hjelpemidler i Norge.  
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Samfunnsøkonomisk gevinst ved 

aktiv bruk av hjelpemidler 

 
Utvalget har fått utarbeidet en samfunnsøkonomisk betenkning av professor Victor D. 

Norman som underbygger at kostnadene ved alternativene til hjelpemidler – større 

passivitet for personer med nedsatt funksjonsevne eller flere personer i pleie- og 

støtteapparat rundt dem – etter alt å dømme er langt høyere enn kostnadene ved 

hjelpemidlene i seg selv; og alternativkostnadene vil sannsynligvis over tid stige relativt 

til hjelpemiddelkostnadene. Herunder kommer verdien av å være i arbeid for den 

enkelte. Arbeid gir i tillegg til lønn også mulighet til å forsørge og bruke seg selv, 

identitet, deltakelse og sosial tilhørighet.  

LFH stiller seg fullt og helt bak vurderingene til Norman om at: 

 Tekniske hjelpemidler er viktige for den enkelte selv, for pårørende og ansatte i 

helse-,pleie- og omsorgstjenestene og for arbeidsgivere og arbeidskolleger av 

syke eller funksjonshemmede. 

 Den samfunnsøkonomiske verdi av hjelpemidlene er summen av verdien for disse 

enkeltindividene. I de fleste tilfeller er denne verdien høyere – og i mange tilfeller 

langt høyere – enn kostnaden ved hjelpemidlene. 

 

 

Nødvendig med forbedringer av Navs 

anskaffelsesregimer 

 
LFH mener at det er behov for en gjennomgang av dagens system for 

hjelpemiddelformidling i forhold til Lov om offentlige anskaffelser. 

 

 Egner Lov om offentlige anskaffelser seg for hjelpemiddelområdet? Er lovens 

intensjon oppfylt gjennom den praktisering som i dag skjer på 

hjelpemiddelområdet? En for snever tolkning fører til en innkjøpspolitikk som 

utraderer kompetanse hos leverandørene, som begrenser valgmuligheten for 

brukerne og som på sikt kan føre til monopollignende forhold i markedet. 

 

Dagens anskaffelsespraksis i NAV må endres for å ivareta sortimentsbredde, tilgang til ny 

teknologi og innovasjon framover. 

 

LFH støtter for øvrig de anbefalingene som PWC gir i sin delutredning om at: 

 
• NAV bør videreføre arbeidet med å utvikle hjelpemiddelsentralene som en 

organisasjon for å styrke likebehandling og effektivitet, ved bl.a. å utvikle god 

praksis i tråd med ”benchmark” mellom sentralene. 

 

• NAV bør videreutvikle sine anskaffelsesstrategier – ikke minst med analyser av 

posisjonen som ”monopolkunde” og effekten på leverandørmarkedet. Det vil 

kunne innebære en større differensiering i innkjøpsstrategiene i henhold til et mer 

differensiert syn på markedet og langsiktige virkninger av anskaffelsesprosessene.  

 

• NAV bør i den forbindelse vurdere nærmere bruken av parallelle rammeavtaler for å 

sikre gode anskaffelsesprosesser, og sikre innkjøp av beste egnede produkter 

(kvalitet/pris).  



 

3 
 

En helhetlig hjelpemiddelformidling 

 
Målene for hjelpemiddelområdet er formulert i St.meld. nr. 40 (2001-2002): 

 

Brukeren skal ha riktig løsning, til rett tid, brukeren skal bli møtt av fagfolk med 

tilfredsstillende kompetanse, og få det samme tilbudet uavhengig av bosted. 

 

Dersom Hjelpemiddelutvalgets forslag blir gjeldende politikk vil det etter LFHs vurdering 

være umulig å tilfredsstille dette målet. 

 

Før hjelpemiddelsentralene ble opprettet for 30 år siden var hjelpemiddelformidlingen i 

Norge fragmentert, ansvarsforholdene uklare og forskjellsbehandling var mer regelen 

enn unntaket.  For brukeren var det nærmest umulig å finne frem i systemet for å få de 

hjelpemidler de hadde rett til.  Monopolpreget marked og fravær av formidlings-

kompetanse var kjennetegnene ved situasjonen. 

 

Det var denne situasjonen man valgte å gjøre noe med gjennom opprettelsen av 

hjelpemiddelsentralene i hvert fylke.  Etter hvert fikk vi også et statlig formidlingssystem 

i Norge.  Målet var å få et system som var så robust at det kunne ivareta et helhetlig 

ansvar for hjelpemiddelformidlingen, basert på faglig kompetanse.  Hensikten var å bidra 

til forutsigbarhet for alle involvert i formidlingsprosessen; Nav og hjelpemiddelsentralene, 

leverandørene og brukerne.  Etableringen av Nav var i sin tid også ment som et grep for 

å oppnå mer helhetlige løsninger. 

 

Hjelpemiddelsentralene skulle være, og bør etter vår vurdering fortsatt være: 

 

 Et ressurs- og kompetansesenter for ulike offentlige etater og samtidig ha en 

rådgivnings- og veiledningsfunksjon på hjelpemiddelområdet overfor 

helsetjenesten i kommunene 

 

Alle offentlige utredinger relatert til hjelpemidler har i de siste 10-15 år forsøkt å finne 

gode løsninger på helhetlige tjenester og tiltak for funksjonshemmede.  Nå sist gjennom 

regjeringens forslag til Samhandlinsgreformen. 

 

Dette prinsippet vil bli forlatt dersom man velger å følge utvalgets anbefalinger om å 

legge sektoransvarsprinspippet til grunn og å overføre store deler av ansvaret for 

hjelpemiddelformidlingene til 430 kommuner med ulik økonomi og ulik faglig 

kompetanse. 

 

Sosialdepartementet utredet i 1992 en desentralisert modell med overføring av ansvaret 

for hjelpemiddelområdet fra staten til fylkeskommune/kommune. Konklusjonen var at 

funksjonshemmedes rettigheter til hjelpemidler ikke vil kunne opprettholdes i et 

desentralisert system – hjelpemidler vil da bli en budsjettavhengig fylkeskommunal 

ytelse.1  

Vårt formidlingssystem for hjelpemidler har vært enestående i nordisk sammenheng, og 

er det fortsatt. I Folketrygdloven er hjemmelen om individuell rett til hjelpemidler 

nedfelt.  Dette sammen med et godt utviklet formidlingssystem har gjort Norge unik i 

verdenssammenheng.   

                                                 
1
 Utredning av alternativ modell for organisering og finansiering av hjelpemiddelformidling, 

Sosialdepartementet 1992. 
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Større ansvar til hjelpemiddelsentralene 

 

Utvalget baserer sine forslag på at hjelpemiddelområdet ikke er et eget spesialfelt og 

derfor kan inngå som del av de enkelte sektorenes generelle ansvar. Utvalget mener 

dette vil gi tydeligere ansvar og helhet innen hver sektor. Utvalget mener 

hjelpemiddelsentralene skal ha et ansvar for ”kompliserte og sammensatte behov” uten 

at dette er nærmere definert.  LH er uenige i dette og mener at Nav og 

hjelpemiddelsentralene heller bør styrkes. 

 

LFH mener at: 

 

 Utvalgets forslag er et brudd med forståelsen som ligger til grunn for etableringen 

av formidlingssystemet i Norge og vil føre til en nedbygging av kompetansen. 

 Hjelpemiddelsentralene er etablert som ressurs- og kompetansesenter på 

hjelpemiddelområdet ut fra den erkjennelsen at anvendelse av teknologi for å 

fremme funksjonshemmedes deltakelse i samfunnet er et spesialfelt. 

 Målet for hjelpemiddelsentralene er å gi et brukernært tilbud – både ved at 

funksjonshemmede kan ta direkte kontakt, og ved at sentralene samarbeider med 

lokale krefter gjennom ambulant virksomhet samt opplæring på området. 

 Formidlingssystemet bygger på et unikt konsept for organisering av offentlige 

tjenester; en organisasjonsmodell egnet til å løse oppgaver som går på tvers av 

fag-, etat, - og nivågrenser. Dette er i tråd med rehabiliteringsideologi. 

 Det er uklart hva som skal være hjelpemiddelsentralenes ansvar framover 

forutsatt at utvalgets forslag legges til grunn.  

 Det er også uklart hvordan ulike departementer skal forvalte sitt nye sektoransvar 

for hjelpemiddelområdet og sørge for kompetanse og helhet for 

hjelpemiddelbrukerne. 

 

Dårlig utnyttelse av kompetanse 

 

LFH er bekymret for at den kompetanse som er bygget opp i hjelpemiddelsentralene over 

tid ikke blir tatt vare på dersom utvalgets forslag til å basere formildingen på 

sektorprinsippet og overføring av mye av ansvaret til kommunene blir gjeldende politikk. 

 

Navs innkjøpspolitikk med et ensidig fokus på pris har bidratt til at faglig kompetanse om 

hjelpemidler hos leverandørene gradvis har blitt bygget ned.  I perioden fra november 

2008 til november 2010 (prognose) er antallet ansatte blant leverandørene av 

hjelpemidler redusert med 14% eller 170 personer. Blant leverandørene av 

hørselstekniske hjelpemidler er nær 1/3 av alle ansatte sagt opp eller permittert, mens 

tallet for bilomyggerne er 21% reduksjon i staben.  

 

Nedbyggingen av kompetanse og kapasitet hos leverandørene av hjelpemidler har først 

og fremst skjedd på grunn av Navs lite fleksible praktisering av anskaffelseslovgivningen 

med å velge en vinner.  I tillegg kommer en ønsket utvikling hvor NAV og 

hjelpemiddelsentralene har ønsket å overta en større del av ansvaret for både 

tilrettelegging og opplæring samt service på hjelpemidler. 
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Dersom hjelpemiddelsentralenes rolle blir svekket, slik utvalgets forslag vil innebære, er 

det LFHs holdning at brukere ikke får den hjelp de har rett til.   

 

Dersom utvalgets forslag blir realisert vil nye oppgaver legges på kommunene. 

Oppgavene kommer i tillegg til det ansvaret kommunene i dag har gjennom 

rehabiliteringsforskriften og i sektorlovgivningen. Kommunene får ansvaret for både 

finansiering og faglig formidling av hjelpemidler i barnehage, skole, bolig og dagligliv. 

Kommunene får ansvaret for vedtak, innkjøp, lagerhold, reparasjoner, resirkulering og 

markedsoversikt.  

 

Ved at anbefalingene til Hjelpemiddelutvalget blir fulgt vil kommunene miste bistand fra 

hjelpemiddelsentralen når det gjelder spesialkompetanse, produktoversikt, 

kvalitetssikring, informasjonsvirksomhet, faglig rådgiving, reparasjoner, kursvirksomhet 

og bestillingsordningen for enkle hjelpemidler.  

 

Det er i dag ikke lovpålagt for kommunene å ha egen ergoterapeut. Nesten 40 % av 

kommunene har ikke ergoterapeut og en overføring av ansvaret for formidlingen av 

hjelpemidler til kommunene vi ha som konsekvens at mange brukere ikke får den 

veiledning de har krav på.  Dersom utvalgets anbefaling om et sterkere kommunalt 

ansvar for hjelpemiddelformidlingen gjøres gjeldende er det nødvendig med en plikt for 

kommunene til å ha ergoterapitjenester tilgjengelig. 

 

 

Mer resirkulering og bedre service hvis Nav eier hjelpemiddelet 

 

Hjelpemiddelsentralene i Norge har sammen med leverandørene bygget opp gode 

systemer for service og resirkulering av hjelpemidler. Gjenbruk er god 

samfunnsøkonomi.  Omfanget av resirkulering av hjelpemidler vil etter LFHs vurdering 

reduseres dersom hjelpemidler gis som tilskudd, og ikke utlån som i dag, og den enkelte 

skal eie hjelpemidlene selv. Gjenbruk vil trolig også reduseres når 

hjelpemiddelsentralenes rolle svekkes. I 2008 resirkulerte sentralene for over 760 

millioner kroner. Det er sannsynlig at utgiftene til saksbehandling, innkjøp og logistikk vil 

øke når hver sektor skal forvalte ”sine ”hjelpemidler.   

 

 

Angrepet på folketrygdloven innebærer et systemskifte  

 

LFH forstår brukerorganisasjoners bekymring for at rettigheten til hjelpemidler nedfelt i 

Folketrygdloven vil forsvinne dersom anbefalingene til Hjelpemiddelutvalget blir fulgt. 

 

Utvalgets hovedgrep er først å svekke brukernes rettighet gjennom Folketrygdloven (s. 

178), for deretter å flytte ansvaret fra staten til ulike sektorer i kommunen; 

helse/omsorg/rehabilitering, barnehage, skole og bolig. I tillegg foreslås 

arbeidshjelpemidler lagt til arbeidsmarkedsloven/ NAV lokalt. Forslaget innebærer at 

hjelpemiddelområdet går fra dagens statlige ansvar med overslagsbevilgning til 

rammefinansiering på den enkelte sektor. Ansvarsoverføringen berører både rettigheter, 

fagansvar og finansiering, og innebærer et systemskifte i forhold til den ordning som 

utvalget dokumenterer er formålseffektivt. (ref delutredning fra PWC og Victor Norman) 

 

PricewaterhouseCoopers viste i sin delutredning for utvalget at dagens system er 

formålseffektivt og at kommunene har stor nytte av hjelpemiddelsentralene.2 

 

 

                                                 
2
 PWC -rapport ”Organisasjonsanalyse av hjelpemiddelområdet”, april 2009 
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LFHs kommentarer til utvalgets forslag 

 
Fra hjelpemidler til forbruksvarer – fra utlån til tilskudd 

 

Utvalget vil gi brukerne større valgfrihet og åpne for fleksible løsninger, og mener økt 

bruk av tilskudd er et formålstjenlig virkemiddel. Et annet virkemiddel er å omdefinere 

hjelpemidler til forbruksvarer den enkelte kjøper selv. Utvalget uttaler at: ”Et mer 

tilskuddsbasert system gir flere muligheter til å kunne betale ekstra for et bedre produkt 

med flere spesifikasjoner enn det offentlige vil kunne gi stønad til.” (pkt 10.2) 

 

 

LFH mener at: 

 Funksjonshemmede er avhengig av et godt offentlig tilbud fordi dette vil sikre like 

muligheter, uavhengig av den enkeltes økonomi. Det offentlige tilbudet må sikre 

tilgang til de hjelpemidlene som er nødvendige og hensiktsmessige for den 

enkelte. 

 Fritt valg innebærer at det offentlige kun tar delvis økonomisk ansvar og 

fraskriver seg faglig ansvar. Dette vil føre til økt sosial ulikhet i helse og i 

samfunnsdeltakelse. 

 Evaluering av ”Fritt valg” i Sverige viser at funksjonshemmede må betale 

betydelige egenandeler. 57 % av brukerne som fikk rekvisisjon betalte egenandel. 

I snitt betalte brukerne 4500 kroner mer enn rekvisisjonsbeløpet, med en 

spredning på 760 kr for rollatorer og 11 500 kr for høreapparater. 3 

 Faglig bistand til utprøving, valg, opplæring samt reparasjoner svekkes. 

 Omdefinering til forbruksvarer vil svekke retten til hjelpemidler. Det er 

funksjonsnedsettelsen og hjelpemidlet funksjon for å leve et selvstendig liv som 

må avgjøre om det er et hjelpemiddel som folketrygden skal dekke.  

 Hjelpemiddelsentralene resirkulerte for kr 760 millioner i 2008. Gjenbruk av 

hjelpemidler er god samfunnsøkonomi. Folketrygden må derfor eie hjelpemidlene. 

 

 

 

Styrking av forskning og utvikling 

  

LFH er enige med utvalget når de mener at det er behov for å styrke forskning og 

utvikling på hjelpemiddelområdet. 

 

Utvalget påpeker at dagens resultatindikatorer for å måle aktivitet og resultater i stor 

grad er rettet mot forvaltningsoppgaver, og at det derfor er behov for å utvikle en mer 

helhetlig kvalitetsstrategi for formidlingsområdet. Utvalget peker på behovet for å 

fremme innovasjon gjennom offentlige anskaffelser og øke tilgjengligheten til nye 

produkter. 

 

                                                 
3
 Fritt val. Delaktighet ökar livskvalitet, Hjälpmedelsinstitutet, Stockholm 2010 
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Når det gjelder nasjonalt kompetansemiljø viser utvalget til at da Rådet for tekniske 

tiltak for funksjonshemmede med sekretariatet på SINTEF ble lagt ned ved overføringen 

av hjelpemiddelsentralene til Rikstrygdeverket i 1994, ble det opprettet et statlig senter 

for tekniske hjelpemidler og tilgjengelighet (Deltasenteret). Senteret skulle være 

kunnskapsbase og drive utviklingsarbeid, mens forskning på hjelpemiddelområdet skulle 

ivaretas i eksisterende forskningsinstitusjoner. Utvalget slår fast at Deltasenteret ikke 

har hatt hjelpemidler som sitt hovedområde og at det er behov for en samlet satsing på 

kompetanse, forskning og innovasjon. Utvalget mener Arbeids- og velferdsetatens 

kompetanse på nasjonalt nivå må samordnes, og at behovet for spesialistkompetanse 

også kan imøtekommes ved at sentralene fordeler utvalgte spesialområder. 

 

 
LFH mener at: 

 
 Det må utredes nærmere hvordan kompetansen på nasjonalt nivå skal forankres. 

Lundutvalget anbefalte i 1994 en sentermodell, og ikke en forvaltningsmodell, for 

å sikre faglig utvikling til nytte for både NAV, hjelpemiddelsentraler, kommuner og 

funksjonshemmede. Det bør derfor utredes om Norge skal etablere et 

Hjelpemiddelinstitutt med ansvar for utvikling av teknologi og metodikk, testing 

og kunnskapsformidling, samt om det skal satses på bestemte forskningsmiljøer. 

 Hjelpemiddelsentralene skal være spesialister på hele hjelpemiddelområdet. Vi 

mener det er en nasjonal oppgave å utvikle fagområdet til nytte for alle 

sentralene. Vi støtter forslaget om bedre samordning av kompetanse på nasjonalt 

nivå i NAV, men støtter ikke anbefalingen om spesialisering/regionalisering av 

enkeltsentraler. 

 

 

 

Basishjelpemidler i dagliglivet 

 
Utvalget foreslår å overføre juridisk, økonomisk og faglig ansvar for basishjelpemidler til 

kommunene. Det er uklart hvilke hjelpemidler det dreier seg om, men det vises til 

dagens bestillingsordning. Dette gjelder i hovedsak hjelpemidler som koster under 10 % 

av folketrygdens grunnbeløp. I tillegg inngår senger, personløftere og enkle rullestoler. 

Produktene i bestillingsordningen utgjør ca 41 % av mengden og ca 11 % av verdiene 

folketrygden finansierer til bedring av funksjon i dagliglivet. 

 

LFH  mener at: 

 For brukerne utgjør basishjelpemidlene en stor andel av hjelpemiddelområdet, 

med mange hjelpemidler som er viktige i dagliglivet. Formidlingen krever 

fagkunnskap.  

 Overføring til kommunene vil føre til et ulikt tilbud til funksjonshemmede, alt etter 

den enkelte kommunes økonomi og kompetanse.  

 Hjelpemiddelsentralene holder i dag oversikt over markedet, kvalitetssikrer 

produktene og foretar innkjøp. Dette har både brukere og kommuner nytte av. 

Iflg PWCs rapport til utvalget fungerer ordningen godt. 

 Bestillingsordningen må ikke føre til sortimentsbegrensninger, men brukes til det 

som er ordningens hensikt: effektiv håndtering av lagervare det går mye av. 

 Kommunene må opprettholde sine lagre for utlån ved kortvarig behov. 
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Ansvaret for vedtak om og finansiering av høreapparater 

 

Utvalgets flertall foreslår å flytte vedtaks og finansieringsansvaret over på 

spesialhelsetjenesten (helseforetakene) med kostnad som begrunnelse. 

 

LFH mener at:  

 Ansvaret for vedtak og finansiering av høreapparater bør fortsatt ligge hos NAV. 

 

LFH støtter mindretallets synspunkter med at en overføring av finansieringsansvaret til 

helseforetakene vil føre til at det blir den helsemessige effekten av hjelpemidlene som 

blir avgjørende for valg av behandling.  

 

For brukere av høreapparater er det den opplevde reduksjon av funksjonsnedsettelsen 

avgjørende, og det vil tilsi at det fortsatt bør være finansiert over folketrygden på lik linje 

med andre tekniske hjelpemidler. 

 
 

Avsluttende kommentar 
 

I utvalgets mandat fremgår det at de ”skulle foreta en helhetlig gjennomgang av 

forvaltning, organisering og finansiering av hjelpemiddelområdet.”   

 

LFH etterlyser en nærmere konsekvensutreding av de forslagene utvalget foreslår, 

spesielt målt mot enkeltbrukere og utvalgets beskrivelse av grunnleggende verdier og 

mål. 

 

Det er LFHs oppfatning at utvalgets forslag vil gi et mer fragmentert formidlingssystem 

fordi brukere må forholde seg til ulike instanser avhengig av hvilken type hjelpemidler de 

har behov for. 

 

Prinsippet om en helhetlig løsing blir forlatt dersom utvalgets anbefaling om at 

sektorprinsippet legges til grunn og ved at ansvaret for flere hjelpemidler overføres til 

kommunene blir gjeldende politikk. 

 

Ingen vil være tjent med den fragmentering av kompetanse som vil skje med den modell 

som utvalget forslår.  Det er LFHs holdning at et styrket Nav med tilstrekkelige ressurser 

på hjelpemiddelsentralene er den mest hensiktsmessige løsingen også for den fremtidige 

formidlingen av hjelpemidler i Norge. 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 
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