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helhetlig hjelpemiddeltilbud

Nedenfor følger noen kommentarer til NOU 2010:5

1. Generelt
Det foreslås store omlegginger av et tjenesteområde som er svært viktig for mange
mennesker. Det er en svakhet ved høringsnotatet at det er mange forslag som ikke er
ferdig utredet. Dette medfører at høringsinstanser ikke har fullstendige forslag til
endring av tjenesten å forholde seg og dermed vanskelig kan uttale seg om disse
forslagene.
Konsekvensutredninger knyttet til de mest sentrale forslagene forventes lagt fram.
Analyse av kommunens muligheter for å overta enkelte ansvarsområder savnes. Det
samme gjelder synliggjøring av hvordan brukermedvirkning skal ivaretas bedre med
en ny organisasjonsmodell.
Forbedringspotenisale, herunder forenklinger, i dagens system er lite berørt.

2. Om sektoransvarsprinsippet
Utvalget legger til grunn at ansvaret for ulike typer hjelpemidler skal legges til den
myndighet som har ansvaret for den sektoren hvor hjelpemiddelet skal anvendes.
I dag skjer formidling av hjelpemidler i hovedsak via kommunens tjenesteapparat og
kommunen har en sentral koordineringsrolle overfor brukerne.
Slik sektoransvarsprinsippet beskrives i forslaget, oppfattes det som en kilde til økt
fragmentering med uoversiktlighet og flere gråsoner - først og fremst for brukerene
men også for tjenesteapparatet.
Når utvalget foreslår at kommunen skal ha ansvar for basishjelpemidler og staten
ha ansvar for mer komplekse og sammensatte hjelpemidler, vil det kreves helt klart
definerte retningslinjer for hva som anses for komplekse og sammensatte hjelpemidler.
Det samme vil være nødvendig hvis utvalget legger til grunn en ansvarsfordeling
mellom aktivitetshjelpemidler (statlig ansvar) og utstyr til trening og lek (kommunalt
ansvar).
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I dag har Hjelpemiddelsentralen oversikt over alle typer hjelpemidler. Dette sikrer
samlet kompetanse i en etat som både kommuner og brukere forholder seg til.
Konsekvensen ved realisering av utvalgets forslag vil innebære at brukerne må
forholde seg til mange instanser gjennom livsløpet når det gjelder ulike kategorier
hjelpemidler: kommune, spesialisthelsetjeneste, hjelpemiddelsentral, NAV lokalt,
Husbanken.
Når utvalget også foreslår spredning av hjelpemiddelområdet i mange lover, øker
fragmenteringen.

Sektoransvarsprinsippet vil gi kommunene nye utfordringer. Dersom kommunene skal
håndtere flere typer hjelpemidler innen helsetjenesten, pleie-og omsorgstjenesten og
skole- og oppveksttjenesten, må kommunene tilføres økonomiske ressurser og gis tid
til å bygge opp kompetanse i de ulike virksomhetene. Bemanningen må økes for å
kunne håndtere både økte faglige og administrative oppgaver knyttet til
hjelpemiddelformidlingen.
Kommunene vil få behov for større lagerkapasitet for tekniske hjelpemidler
og må etablere kompetanse innen logistikk. Større bredde i lagerbeholdningen vil også
kreve utvidet kompetanse for å kunne foreta reparasjoner av et mangfold av
hjelpemidler.
Stordriftsfordeler vil forsvinne når den enkelte kommunene skal bygge opp en
"hjelpemiddelsentral" og selv gjøre egne anskaffelser.

3. Utvikling og forenkling av dagens modell?
Det har de senere årene skjedd forenklinger i hjelpemiddelformidlingen gjennom bl.a
bestiller- og brukerpassordningen. Fortsatt er det imidlertid mye byråkrati både på
statlig- og kommunalt nivå. Eksempelvis avkreves kommunens ergoterapeuter mange
vurderinger og begrunnelser for brukernes hjelpemiddelbehov. Her utøver
Hjelpemiddelsentralen mye ressurskrevende kontrollvirksomhet.
Det bør ligge et forenklingspotensiale i dagens system, med færre nivåer for kontroll
og dermed mindre byråkrati. Kommunene besitter bred kompetanse på dette området.
Dette burde gjøre kontroll / overprøving fra Hjelpemiddelsentralene noe mer
overflødig. Konsekvens: kortere saksbehandlingstid og kortere ventetid for brukerne?

Med hilsen

Et signal til utvalget: dypere vurdering av dagens situasjon og flere
konsekvensvurderinger?
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