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Høringssvar – NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd, og inkludering – et 
helhetlig hjelpemiddeltilbud 

Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta (NFOI) viser til Hjelpemiddelutvalgets utredning samt 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) sitt høringssvar datert 12. oktober 2010.  

Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta slutter seg til FFOs høringssvar, men ønsker samtidig å 
understreke et par områder som er særlig viktig for oss.  

Behov for styrking av fagkompetanse om hjelpemidler – ikke sektorisering  
NFOI er imot en oppsplitting av lovverk og sektoransvar på hjelpemiddelområdet, og deler FFOs 
bekymring med hensyn til konsekvenser av en eventuell sektorisering. Ønsket om en sektorisering av 
hjelpemiddelområdet viser mangel på forståelse av brukernes behov, og går på tvers av tankegangen 
i de andre store reformene som NAV og Samhandlingsreformen.  

Personer som er født med en funksjonshemning (for eksempel medfødt benskjørhet) er ikke 
funksjonshemmet deler av livet, men er avhengige av hjelpemidler som krykker, rullestoler, 
høreapparater, ortopediske hjelpemidler m.v hele livet. Det er derfor viktig med et sterkt fagmiljø 
som kan hjelpemidler, og som kan se behovet i et livsløpsperspektiv. De må også ha kapasitet og 
kompetanse til å samhandle med brukerne på en god måte.  

Vi mener at forslagene som dreier seg om å overføre mer ansvar til kommunene er svært dårlige. 
Hjelpemiddelområdet er komplekst, og et område i stadig utvikling. Vi har mange tilbakemeldinger 
fra våre medlemmer som viser at kommunene i dag har dårlig og svært variabel kompetanse når det 
gjelder personer som er født med en funksjonsnedsettelse, og at hovedfokus i kommunene ligger på 
gruppen eldre. Enda verre blir det fordi medfødt benskjørhet er en sjelden diagnose. Mange ganger 
virker kommunal ergoterapeut/vaktmestertjeneste som et unødvendig ledd i verdikjeden, da de er 
avhengige av kompetanse hos Hjelpemiddelsentralen og leverandører av hjelpemidler.  

NFOI er svært bekymret for at personer med funksjonsnedsettelser vil få et dårligere tilbud, dersom 
disse forslagene får gjennomslag – og at dette i ytterste konsekvens kan føre til at personer som er i 
fulltids ordinært arbeid vil måtte slutte, fordi de ikke vil få den bistanden de trenger på 
hjelpemiddelområdet.  



En studie av voksne med diagnosen viser at personer med osteogenesis imperfecta (medfødt 
benskjørhet) statistisk sett, har høy yrkesdeltakelse. Dette selv om mange har betydelige 
funksjonsnedsettelser. Dette mener vi delvis er på grunn av en forholdsvis godt fungerende 
hjelpemiddelformidling, samt et godt utbygd likemannstilbud. Vi skulle imidlertid ønske oss en enda 
større fleksibilitet i tjenestetilbudet, større bruk av ordninger som brukerpass, et bredere utvalg av 
hjelpemidler samt større grad av brukermedvirkning. 

Offentlige anskaffelser  
Vi er enige med FFO med hensyn til at bruken av offentlige anskaffelser på hjelpemiddelområdet har 
bidratt til et svekket tilbud, og at de faglige hensynene blir satt til side pga økonomiske hensyn. Det 
er bekymringsfullt hvis personer med store funksjonsnedsettelser på grunn av innkjøpspraksis ikke 
får det hjelpemiddelet som vil gi dem den beste livskvaliteten og muligheten til å fungere i 
arbeidslivet.  

Et eksempel fra våre medlemmer er noe så banalt som propper til høreapparater. På grunn av 
anbudsordninger ble antall leverandører ble kraftig redusert på høreapparatområdet, noe som i en 
periode førte til dårligere produkter fordi de med lengst kompetanse ikke fikk være med lenger. 
Dette førte igjen til at mange av våre medlemmer fikk problemer med høreapparatene sine, piping i 
øret, ubehag pga dårlig tilpassede propper, mange turer til hørselssentral, psykiske påkjenninger og 
vansker med å delta i arbeidsliv og sosiale sammenhenger. Dette er bare ett lite eksempel av mange 
på hvordan det kan gå når økonomiske hensyn går foran de faglige, og når brukermedvirkning ikke er 
et ledd i prosessen med innkjøp og valg av nye hjelpemidler.  

Et annet problem for personer med høreapparat ekstrautstyr (for eksempel FM-system) er at de i dag 
må kontakte tre ulike instanser når dette systemet trenger reparasjon: HMS, høreapparatfirma og 
audiolog. Og ingen av disse er helt sikker på hvem som kan gjøre hva. 

Statlig styring av hjelpemiddelområdet  
Det er vårt inntrykk at hjelpemiddelområdet i mange år har vært fragmentert, og at det er behov for 
å styrke den sentrale styringen med hjelpemiddelområdet. Vårt inntrykk er at ansvaret har vært 
fordelt mellom fagkontor og innkjøpskontor i Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV drift og utvikling 
(nå NAV IKT) og spesialenhetslinja i NAV, og at ingen har hatt det helhetlige ansvaret. Hvem har 
ansvar for retningslinjer? Hvem har ansvar for hjelpemiddelsentralene? Hvem har ansvar for 
kompetanseoppbygging? Det er behov for å styrke kompetansen og fagmiljøene rundt 
hjelpemiddelområdet, ikke svekke dem slik en sektorisering vil innebære.  

 
Med vennlig hilsen  
Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta  
v/ Ingunn Westerheim (sign .) 
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