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Vi viser til høringsbrev av 7.7.2010. Arbeidsgiverforeningen Spekter har medlemsbedrifter som er
sentrale aktører innen produksjon av ortopediske hjelpemidler. Våre kommentarer til derfor være
knyttet til den delen av NOU 2010:5 som gjelder forslag om ansvar for ortopediske hjelpemidler.

Det følger av innstillingen at utvalgets forslag til endringer i hjelpemiddelforvaltningen bygger
på sektoransvarsprinsippet. Det innebærer at ansvaret for hjelpemidler legges til den myndighet som
har ansvaret for den sektoren hvor hjelpemiddelet kommer til anvendelse, herunder at
spesialisthelsetjenesten skal få et større ansvar for behandlingshjelpemidler. Det følger også av dette at
utvalgets flertall foreslår at finansieringsansvaret for ortopediske hjelpemidler overføres fra
folketrygden til spesialisthelsetjenesten.

Utvalgets mindretall (utvalgsleder Arnt Holthe) støtter ikke dette forslaget, etter det vi forstår fordi det
kan føre til at det primært legges til grunn en vurdering av den helsemessige effekten av
hjelpemiddelet. Denne kan tenkes å avvike fra en vurdering der en legger hovedvekt på hvorvidt
hjelpemiddelet vil redusere funksjonsnedsettelsen for eksempel i en yrkessammenheng eller
utdanningssituasjon.

Spekter er enig i mindretallets vurdering. Vi mener at ortopediske hjelpemidler bør finansieres over
folketrygden på linje med tekniske hjelpemidler. Det er viktig at et helhetsperspektiv legges til grunn
ved vurdering av ortopediske hjelpemidler. Dette er hjelpemidler som skal fungere i alle situasjoner,
ikke bare i forbindelse med behandling. Fra vårt ståsted vil det være særlig viktig at det er fokus på
hjelpemidler som kan redusere funksjonsnedsettelser i arbeidslivet. Som det fremgår av innstillingen
så er økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne et av tre hovedmål i den nye IA-
avtalen.

I tillegg vil vi peke på behovet for en stabil finansieringsmodell som gir brukerne trygghet for at de får
de tjenester de har behov for. Dagens ordning gir alle en lik rettighet, men ved å innføre det som
foreslås vil denne rettigheten bortfalle og risiko for forskjellsbehandling oppstår. Ved å flytte ansvaret
fra folketrygden vil finansieringen i større grad være del av en prioriteringsdiskusjon innen allerede
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hardt pressede økonomiske rammer i helsesektoren. Etter det vi forstår er det i Sverige blandede
erfaringer med en slik modell som nå foreslås.

I utvalgets begrunnelse for endringer i finansieringsmodellen for ortopediske hjelpemidler er det nevnt
at "Arbeids- og velferdsetaten i liten grad har mulighet til å faglig å overprøve søknadene eller
rekvisisjonene, noe som medfører at det er svak kontroll knyttet til utbetalingene". I dette ligger en
antydning om at det er et overforbruk av denne type tjenester. Vi ser at det er viktig med gode
kontrollrutiner også på dette området. Samtidig begrenser etterspørselen seg selv. Ortopediske
hjelpemidler er ikke noe man benytter uten at det er strengt tatt nødvendig.

Med vennlig hilsen
ArISeidsgiverfreningen Spekter

ty/d,
Lars Haukaas
Administrerende direktør
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