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Høringsuttalelse til NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering – et helhetlig 
hjelpemiddeltilbud 
 
NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon – er landets største organisasjon for ingeniører og 
teknologer med over 66.000 medlemmer. Vi ser at mange av våre medlemmer vil bli direkte og 
indirekte berørt dersom endringer som foreslås av Holte-utvalget i NOU 2010:5 om 
hjelpemiddelforvaltningen i Norge tas til følge.  
 
NITO går i denne høringsuttalelsen imot at sektoransvarsprinsippet skal legges til grunn i forvaltningen 
av hjelpemidler. Etter vårt syn vil en forvaltning etter dette prinsippet føre til svekkede rettigheter for 
brukerne av hjelpemidler og en redusert kvalitet på tilbydersiden. Videre kommenterer vi de delene av 
dokumentet som omhandler kompetanse, forskning og innovasjon. Våre medlemmer er også opptatt 
av brukernes velferd og rettigheter, både privat og i arbeidslivet, og vil derfor forsvare dagens ordning 
som NITO mener fungerer godt. 
 
Vi kommenterer her våre tre hovedpunkter nærmere. 
 
Nei til sektoransvarsprinsippet 
NITO har en del medlemmer som vil bli direkte berørt dersom utvalgets forslag om at 
sektoransvarsprinsippet skal legges til grunn i hjelpemiddelforvaltningen tas til følge. Det er 
ortopediingeniørene som særlig har uttrykt skepsis til konsekvensene av de endringene som foreslås 
av utvalget. Mange av ortopediingeniørene jobber i ortopediverkestedene som igjen har NAV 
Hjelpemiddelsentraler som sin eneste kunde og næringsgrunnlag. NAV Hjelpemiddelsentral har i dag 
et helhetlig forvaltningsansvar og står dermed også for innkjøp av hjelpemidler til den enkelte bruker. 
Dette er en ordning som både brukerne og tilbyderne – her ortopediverkstedene – er godt fornøyde 
med. NITO støtter seg her til Ortopeditekniske virksomheters landsforbund (OVL) sin høringsuttalelse 
som vi har fått innsyn i, og stiller oss kritisk til å endre en ordning som fungerer godt. Ifølge OVL er 
over 80 % av brukerne fornøyde med ordningen slik den fungerer i dag.  
 
Våre medlemmer frykter at kvaliteten på tilbudet til brukerne blir dårligere dersom tilbyderne må 
forholde seg til en rekke ulike oppdragsgivere istedenfor det godt integrerte samarbeidet de har med 
NAV Hjelpemiddelsentral i dag. Det er en skepsis til at brukerne kan få oppleve at midler til ortopediske 
hjelpemidler ikke blir prioritert i en anstrengt økonomi dersom innkjøpsansvaret legges til 
spesialisthelsetjenesten. En slik utvikling vil naturligvis ramme også tilbyderne og potensielt svekke 
innovasjonsgraden, produktsortiment og kvalitet. 
 
NITO er kritisk til å endre en ordning som fungerer godt og støtter den argumentasjonen som ble rettet 
imot utvalgets konklusjoner fra brukerorganisasjonene på høringsmøtet den 15/9 d.å. i Oslo 
kongressenter. I likhet med disse mener også NITO at det er en berettiget bekymring for at brukernes 
rettsvern og rettigheter blir svekket dersom retten til hjelpmidler ikke lenger har hjemmel i 
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Folketrygdeloven. Det synes klart at en endring i hjelpemiddelforvaltningen etter sektorprinsippet vil 
medføre en uheldig fragmentering av tilbudet den enkelte bruker må forholde seg til. Det er også stor 
fare for at det kan oppstå geografiske ulikheter i kvaliteten på tilbudet brukerne opplever på ulike 
steder i landet beroende på de prioriteringer som gjøres av den lokale forvaltningsinstansen. NAV 
Hjelpmiddelsentral er under dagens system i praksis det nærmeste vi kommer en garantist for lik 
behandling av brukere over hele landet. NITO mener derfor at retten til hjelpemidler fortsatt skal ligge 
til Folketrygdeloven og være et statlig finansieringsansvar. 
 
Hjelpmidler - ingeniørene- og teknologenes arbeidsområde 
NITO er opptatt av de deler av dokumentet som omhandler kompetanse, forskning og innovasjon, fordi 
vi ser at dette går rett inn i ingeniørene- og teknologenes arbeidsområder. Vi er positive til utvalgets 
argumenter for en satsing på kompetanseløft, mer midler til forskning og økt fokus på overordnede 
strategier for innovasjon og produktutvikling.   
 
Våre medlemmer er realistiske teknologioptimister, og vi ser helt klart at hjelpemidler er et 
produktområde hvor norsk forskning og innovasjon kan bidra til en bedre hverdag og større 
arbeidsevne for mange brukere, samtidig som det vil gi ny verdiskaping i norske bedrifter. I denne 
sammenhengen mener NITO at utvalget peker på en svært viktig utvikling når det sier at grensene 
mellom ”mainstreamprodukter” og hjelpemidler stadig viskes ut. Fremtidige teknologiske løsninger vil 
ofte være både et kommersielt produkt for mange og et hjelpemiddel for noen. Med tanke på dette er vi 
positive til utvalgets forslag om at NAV oppretter en forsøksordning hvor nyutviklede produkter prøves 
ut systematisk med sikte på å skaffe god dokumentasjon og erfaring om nye hjelpemidler. Dette vil 
etter NITOs syn komme både brukerne og norske tilbydere til gode. 
 
Brukernes rettigheter og velferd 
Våre medlemmer er opptatt av brukernes velferd og rettigheter. De aller fleste av oss enten kjenner 
noen som bruker hjelpemidler, har hatt behov for et hjelpemiddel selv, eller kommer til å få det på et 
tidspunkt i livet. Utvalget gjør det helt klart at den demografiske utviklingen gjør at vi kommer til å få 
mange flere brukere av hjelpemidler i Norge ettersom eldrebefolkningen vokser. Ca 2/3 av 
hjelpemiddelbrukerne er over 67 år gamle, og ca 1/3 er over 80. Denne utfordringen angår oss alle og 
må møtes. 
 
NITO mener at denne utfordringen best møtes ved å ivareta og videreutvikle dagens ordning. Norge er 
et lite land der vi er opptatt av at det er like muligheter og lik behandling for alle innbyggere. Dette er 
særlig viktig i velferds- og sosialpolitikken. Med andre ord er brukerne viktigst, ikke organiseringen. Vi 
mener at kritikken fra brukerorganisasjonene med FFO og SAFO i spissen, mot konsekvensene av 
utvalgets forslag for brukerne er tydelig og overbevisende. Vi kan ikke risikere en forvaltningsreform 
som gjør at tilbudet blir mer fragmentert, hjelpemidlene av dårligere kvalitet og brukernes rettigheter 
svekket.  
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