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Høringsuttalelse vedrørende NOU 2010:5

Bransjeforeningen Ovl representerer 20 medlemsbedrifter som produserer og
tilpasser alle ortopediske hjelpemidler som brukes i Norge. Vår høringsuttalelse
verdrører kun de punkter i NOU en som omhandler bransjen og våre
pasientgrupper. Vi er ikke viet stor plass men det som står er viktig og vil
svekke et godt utbygget tilbud til utsatte grupper om forslagene gjennomføres.

Vi har kommentarer til innhold i følgende kapitler/avsnitt:

Kapittel 1.4.10 Forslag om opprydding i ansvaret for ortopediske
hjelpemidler og høreapparater.

Kapittel 4.2.6 Avsnittet om ortopediske hjelpemidler

Kapittel 11.10.3 Ortopediske hjelpemidler, delt ansvar

Kapittel 16.2.10 Forslag om opprydding i ansvaret for ortopediske
hjelpemidler og høreapparater

Kapittel 17 Økonomiske og administrative konsekvenser
(Forslaget om å overføre  
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Norske ortopeditekniske virksomheter, her representert ved bransjeforeningen OVL
(Ortopeditekniske virksomheters landsforbund), har følgende betraktninger til NOU 2010:5.

Svekker brukernes rettssikkerhet og vern

Et rammefinansiert system med sektoransvar, slik hjelpemiddelutvalget foreslår i NOU
2010:5, vil svekke dagens rettsvern for brukere og pasienter. Dermed svekker det også et
godt utbygd tilbud som dekker viktige behov for utsatte grupper.

Etter vår mening må derfor ortopediske hjelpemidler fortsatt forankres hos NAV. Ved å
beholde formidlingen gjennom folketrygdsordningen, får brukerne en helhetlig vurdering og
et likeverdig tilbud over hele landet.

Kort om OVL
Ortopeditekniske virksomheters landsforbund representerer 20 medlemsbedrifter spredt over
hele landet, med en samlet årlig omsetning på cirka 700 millioner kroner. Bedriftene
produserer og tilpasser alle ortopediske hjelpemidler som brukes i Norge, og drives av både
private og offentlige aktører. Virksomhetene fremstiller og tilpasser ortopediske hjelpemidler
til mennesker med fysisk funksjonshemming til et bedre liv med proteser, ortoser og
ortopedisk fottøy.

Dagens ordning sikrer en helhetlig vurdering
Utvalgets flertall mener at:  hensynet til kostnadseffektivitet og mest mulig helhetlig ansvar der
beslutningene i realiteten treffes, tilsier at vedtaks- og finansieringsansvaret for ortopediske
hjelpemidler og høreapparater legges til spesialisthelsetjenesten. Man vil da få én instans
med et helhetlig og faglig ansvar for området, som også i større grad kan ta ansvar for at det
foretas kvalifiserte vurderinger ved tilståelse av ulike produkter.

Utvalgets mindretall støtter ikke forslaget, og mener at: forslaget kan føre til at det primært
legges til grunn en vurdering av den helsemessige effekten av hjelpemiddelet — på bekostning
av hvorvidt hjelpemiddelet vil redusere funksjonsnedsettelsen i for eksempel
yrkessammenheng eller utdanningssituasjoner.

OVL støtter mindretallet, og mener at det å legge formidlingen over til spesialisthelsetjenesten
vil  være  en klar svekkelse av det helhetlige brukerperspektivet. Spesialisthelsetjenesten gir en
helsefaglig vurdering av pasientene. En omorganisering vil derfor etter vår vurdering være en
klar reduksjon av det helhetsperspektivet som tilrettelegger for en brukervennlig hverdag, ut
over de helsemessige behovene. En bruker skal fungere i hverdagssituasjoner, i arbeid, med
familien og i fritiden. Dette krever helhetskompetanse, ikke sektorkompetanse. Denne
helheten er NAV, våre medlemmer og spesialisthelsetjenesten i fellesskap eksponenter for
gjennom lang erfaring og tett samhandling. Å dele opp dette ansvaret slik utvalget foreslår, vil
være å reversere denne viktige kunnskapen og sette pasienten til side.

Dagens ordning har fornøyde brukere
Over 80 prosent av brukerne svarer at de er godt fornøyde med det totale hjelpemiddeltilbudet
i dag.
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Vår bransje gjennomfører også årlig kundetilfredshetsundersøkelser. Vi oppnår her en
gjennomgående høy score fra brukerne. Det som i stor grad oppleves negativt er den lange
ventetiden i spesialisthelsetjenesten som nye pasienter må gjennomfør de kommer til oss.

Dagens ordning sikrer brukerne rette hjelpemidler
I NOUen står det:  kvaliteten på hjelpemidlene er gode og leveringstidene korte. Det er i
verkstedenes egeninteresse å yte god service overfor brukere, rekvirerende legespesialister og
helsepersonell. Gjennom denne kontakten skapes nye behov og oppdrag.

Det er viktig å understreke at vår bransje ikke skaper behov hos brukerne - ingen benytter
ortopediske hjelpemidler med mindre dette er helt nødvendig. Det bør derfor være liten frykt
for bruk av samfunnets ressurser ut over det faktiske behovet til den enkelte. Ortopediske
hjelpemidler er en behovsstyrt rettighet hvor det er viktig at brukerne får nødvendig
tilrettelagte tjenester. Et tjenesteområde uten sikker finansiering, vil på sikt gi reduserte tilbud
og avvikling av nødvendige tjenester. Erfaringer fra blant annet Sverige, viser at manglende
trygghet for finansiering svekker brukerens rettigheter fordi tilbudssiden ikke har nødvendige
rammevilkår.

Dagens ordning gir gode, faglige vurderinger
I NOUen står det også at:  arbeids- og velferdsetaten i liten grad har faglig mulighet til å
vurdere hva som er et nødvendig nivå på kvalitet og teknologi og hvor ofte hjelpemidlene bør
fornyes. Videre har de i liten grad faglig mulighet til å overprøve søknadene som medfører
svak kontroll knyttet til utbetalingene.

Etter at saksbehandlingen hos NAV nå foregår på forvaltningskontorer, har kompetansen økt
og tilfeldighetene blitt mindre. Denne organiseringen krever også et forholdsvis lite offentlig
apparat. En forflytting av ansvaret til spesialisthelsetjenesten vil etter vårt skjønn måtte bety
en større omstillingsperiode, både for NAV og spesialisthelsetjenesten. Brukerundersøkelser
viser at 80 prosent av brukerne er godt fornøyd med dagens tilbud. Dette stemmer godt med
våre erfaringer og tilbakemeldinger fra brukerne. I neste omgang vil det være et spørsmål om
helsetjenesten vil være villig til, og ikke minst har evne til, å bygge opp en tilsvarende
kompetanse som forvaltningskontorene i dag faktisk besitter. Man må da investere midler fra
et allerede presset helsebudsjett på en ny virksomhet som ikke naturlig faller inn under
spesialisthelsetjenestens kjernevirksomhet. Vi tror en slik omorganisering vil forsterke de
kompetanseproblemene utvalget påpeker, framfor å redusere dem.

I forhold til kostnadsrutiner vil vi for vår bransje vise til at den er godt regulert og med mange
omfattende kontrollrutiner.

• Ingen uten avtale kan levere og fakturere NAV
• Elektronisk fakturering gjennom Ortok med et omfattende kontrollsystem
• En begrensning av antall timer som kan faktureres trygden til full timepris
• Alt arbeid utføres i henhold til avtalt timeforbruk.
• Ingen materialfortjeneste
• Offentlig autorisert fagpersonale
• NAV har fullt innsyn i papirer og selskapsrutiner
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Det er viktig å påpeke som nevnt ovenfor i vår høringsuttalelse, at ortopediske hjelpemidler
ikke er noe man benytter med mindre man strengt tatt trenger det.

Tilsvarende ordning har ikke fungert i Sverige
Den svenske organiseringen av de ortopediske hjelpemidlene har flere paralleller til den
modellen som anbefales i NOUen. Erfaring fra Sverige kan tyde på at i situasjoner hvor
ressursknapphet oppstår, prioriteres helsetjenestens primæraktiviteter og de som har behov for
proteser og andre ortopediske hjelpemidler må vente. Dette er også en kjent problemstilling i
både Finland og England, som har tilsvarende systemer. Slike systemer fører til at ortopediske
hjelpemidler er i konkurranse med annen behandling, og når finansieringen er brukt opp er
brukerne prisgitt omprioriteringer innen spesialisthelsetjenestens øvrige virksomhet før de får
sine hjelpemidler.

En annen viktig konsekvens av det svenske systemet er store forskjeller fra lån til lån. Disse
forskjellene handler blant annet om:

• Hvilke hjelpemidler man får dekket og om disse er ideelle for brukeren
• Hvilke hjelpemidler det må betales egenandel på
• Hvor høy egenandelene er på de ulike hjelpemidlene
• Variasjoner i løsninger og utvalg av modeller og typer
• Prisforskjeller
• Variasjon på tjenester

Dagens ordning er en garanti for tilgjengelighet over hele landet
Norge har i forhold til befolkningsgrunnlaget svært mange lokalsykehus og andre
desentraliserte rehabiliteringsinstitusjoner. Som en følge av dette, har de store virksomhetene
innen den ortopeditekniske bransjen en utstrakt reisevirksomhet til disse institusjonene.

Dagens avtalesystem med NAV ivaretar brukerne ved at de ulike aktørene leverer ortopediske
hjelpemidler over hele landet. Dette er et krav NAV kan stille til leverandørene fordi de har et
nasjonalt ansvar og et nasjonalt perspektiv på for sin virksomhet. Gjennom avtaleverket
"pålegger" man et likeverdig tilbud over hele landet. Ved en overføring av ansvar til
spesialisthelsetjenesten vil denne muligheten for pålegg forsvinne. Det er etter vår vurdering
en høy risiko for at de ortopediske tilbudene sentraliseres til de større byene, og at tilbudet
reduseres eller forsvinner i distriktene.

Konklusjon
1. Hjelpemiddelutvalgets konklusjon om å organisere ortopediske hjelpemidler i

spesialisthelsetjenesten vil medføre en svekkelse av helhelhetsperspektivet rundt
brukeren på bekostning av helseperspektivet.

2. Det vil medføre en stor omorganisering av et system som brukeren i dag er svært godt
fornøyd med, og som vil  være  vanskelig å erstatte.

3. Omorganisering av tilbudet vil ha en betydelig omstillingskostnad fordi
spesialisthelsetjenesten i dag mangler kompetanse og ressurser til å ivareta denne type
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oppgaver. Det vil også bli en ordning med forskjellig praksis som følge av ulike
prioriteringer i spesialisthelsetjenesten.

4. Svenske erfaringer med en tilsvarende modell tilsier at NOUens forslag til
organisering vil føre til en svekket faglig utvikling, og en større kamp om ressursene
med spesialisthelsetjenestens primæroppgaver.

5. NAVs arbeid med å samordne felles fortolkning av reglene gir en likebehandling av
alle brukere over hele landet

6. Forvaltningskontorene til NAV har i dag en unik innsikt i hele brukerperspektivet.
Dette gir brukeren et bedre og mer tilrettelagt tilbud enn en sektororganisering vil
kunne gjøre.

7. Det er en stor risiko for at tilbudet sentraliseres og samles i de større byene

Høringsbrev OVL-2
oyL


