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Høring – NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd, og inkludering – et helhetlig 
hjelpemiddeltilbud 
 
Norsk Revmatikerforbund (NRF) har følgende innspill til høringsdokumentet. NRF hadde 
dessverre ikke anledning til å delta på høringsmøtet den 15. september, men vi støtter 
FFOs  innspill på dette møtet samt deres høringssvar.  
 
For Revmatikerforbundet er rett hjelpemiddel til rett bruker og til rett tid av stor viktighet. 
Hjelpemiddelformidlingssystemet slik det praktiseres i dag har bidratt til at svært mange 
mennesker har fått løst sine praktiske problemer. At den individuelle retten til hjelpemidler 
er hjemlet i folketrygden har gitt og gir den enkelte med behov for hjelpemidler en trygghet 
på at de får det hjelpemiddel de har behov for. Slik vi forstår høringsnotatet, er denne 
lovfestede retten nå truet. NRF mener bestemt at hjelpemidler fortsatt må være hjemlet i 
folketrygden.  
 
Utvalget har kommet med forslag om å flytte ansvaret til henholdsvis kommunene og de 
enkelte samfunnssektorer. Dette vil i praksis bety at for eksempel husbanken får ansvar 
for trappeheis og løfteanordninger. Kommunen for finansiering, forvaltning og formidling 
av basishjelpemidler og at vedtaks- og finansieringsansvaret av ortopediske hjelpemidler 
overføres fra folketrygden til spesialisthelsetjenesten. Et annet forslag er å gi brukeren et 
tilskudd slik at hver enkelt kan skaffe seg et hjelpemiddel. Dette er forslag NRF ikke kan 
støtte og vi kan heller ikke se at utvalget har utredet konsekvensene av sine forslag.   
 
NRF stiller seg undrende til at utvalget foreslår sektorisering og oppsplitting av et 
tjenestetilbud som i dag fremstår som helhetlig. Dette er helt på tvers av målene om 
helhetlige tjenester som er grunnpilaren i Samhandlingsreformen som nå utvikles og 
iverksettes for fullt fra og med januar 2012 
 
NRF mener konsekvensene av utvalgets forslag vil gi et mer fragmentert og uoversiktlig 
formidlingssystem som gjør det vanskeligere for brukerne.  Dette kan igjen føre til at den 
enkelte brukers rettssikkerhet forringes.  
 
En annen konsekvens av løsningen utvalget foreslår, er at det vil være den enkelte sektor 
og kommunens økonomi som avgjør om du får det hjelpemiddel du har behov for. Dette i 
motsetning til dagens ordning der det er den enkeltes behov som avgjør om du får et 



hjelpemiddel. En rammefinansiering av hjelpemidlene i NAV vil også kunne bli ustabilt for 
den enkelte bruker. Vår erfaring er at når midlene er oppbrukt får den enkelte ikke den 
hjelp de har behov for.  
 
Skepsisen til det forslaget som nå er lagt fram er stor i Revmatikerforbundet. NRF har om 
lag 40.000 medlemmer og tilbakemeldingene våre medlemmer gir oss er at de overhodet 
ikke ønsker et mer fragmentert formidlingssystem. Deres ønske er en formidlingstjeneste 
som er kompetent og som forstår betydningen av en helhetlig tilnærming for å løse deres 
praktiske problemer i hverdagen. Det kan synes som om utvalget har hatt liten kontakt 
med brukernes behov og erfaring. NRF mener derfor at utvalgets forslag må avvises. 
  
Det er av stor viktighet at revmatikere får de hjelpemidler som er nødvendig for 
opprettholdelsen av aktiv deltakelse, likeverd og inkludering i arbeid, utdanning og 
dagligliv. Hjelpemidlene skal gi brukerne muligheter til personlig utvikling, aktiv deltakelse 
og livsutfoldelse på linje med andre samfunnsborgere, og legge til rette for at den enkelte 
ut fra sine forutsetninger får like muligheter til å skaffe seg gode levekår. For mange er 
hjelpemidler svært viktig for å kunne leve et selvstendig liv. Det er også viktig at dette ses 
i et livsløpsperspektiv.  
 
Brukertilfredsheten med hjelpemiddelsentralen slik den er i dag er forholdsvis høy, men 
det er allikevel områder som kan forbedres, som for eksempel hjelpemidler i skole, arbeid 
og fritid. Dagens system må derfor videreutvikles framfor å endres.  
 
NRF ber om at forslaget om sektoransvarsprinsippet avvises, og at 
hjelpemiddelformidlingen forblir i folketrygden.  
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