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NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering - et helhetlig 
hjelpemiddeltilbud - høring 

Det vises til ”hjelpemiddelutvalgets” vurderinger og forslag til kvalitets- og 
kompetanseforbedringer i systemet for formidling og forvaltning av hjelpemidler med sikte 
på å gi brukere av hjelpemidler økt mestring og livskvalitet. 

Samfunnet har et ansvar for å legge til rette for at alle skal kunne leve et mest mulig 
selvstendig liv og kunne ta del i daglige aktiviteter, uansett alder og helse. Statens 
seniorråd er således spesielt opptatt av at tiltak, tjenester, ordninger og regelverk gir 
samme muligheter til alle uansett bosted og livsfase. 

Kommunenes ansvar for alle ledd i formidlingsprosessen, uavhengig av livsarena og 
varigheten av behovet, er nedfelt i ”Forskrift om habilitering og rehabilitering”. Sammen 
med hjelpemiddelsentralenes oppbygde ressurser med forvaltningsansvar for 
folketrygdens hjelpemidler, der ansvar for rådgivning overfor brukere og kommuner og 
ansvar for resirkulering av hjelpemidler inngår, er ordningen et eksempel på samhandling 
som kommer enkeltmennesker til gode.  

For de som har et varig behov for hjelpemidler, er det viktig at det foreligger et regelverk 
for tildeling og formidling som blir fulgt over hele landet, og som er med på å hindre store 
forskjeller i forhold til prioritering av ressurser og oppgaver. 

Utvalget foreslår endringer med sektorvise ansvar for finansiering og forvaltning av 
hjelpemidlene. Statens seniorråd er skeptisk til at den sentrale funksjonen 
hjelpemiddelsentralene har opparbeidet seg som en viktig ressurs og bindeledd mellom 
sektorer og forvaltningsnivåer, reduseres med dette forslaget. Etter vårt syn fungerer 
sentralene i dag som et bindeledd mellom stedlig og personlig behovskunnskap. 
Sentralenes spesialkompetanse på hjelpemiddelområdet er således et godt eksempel på 
samhandling som kommer brukerne til gode. 

Vi støtter utvalgets forslag om at enkeltmennesker gis rettskrav på ytelsene og mener at 
det best ivaretas med ett felles regelverk for tildeling av hjelpemidler og ikke mer 
oppdeling av finansieringsansvar. 
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Vi er av den oppfatning at hjelpemiddelsentralenes spesialkunnskap bør spille en vesentlig 
rolle i formidlingen, tilpasningen og forvaltningen av personlige hjelpemidler i fremtiden og 
tror at det er viktig for brukerne. Kommunene og deres fagfolk er avhengig av god 
rådgivning i valg av riktig hjelpemiddel. Behovet for kompetanseutvikling ved 
hjelpemiddelsentralene vil dekkes godt gjennom en nasjonal strategi for kompetanse, 
forskning og innovasjon for hjelpemidler.  

Med våre betenkninger om større oppdeling av regelverk og ansvar for 
hjelpemiddelområdet, anbefaler vi at det foretas en gjennomgang og evaluering av de 
hjelpemiddelområdene som allerede er overført kommuner og helseforetak før det tas 
stilling til nye omlegginger i ansvar og forvaltning av hjelpemidler. På den måten får man 
dokumentert om det har vært en negativ eller positiv utvikling av prioriteringer, innsats og 
samhandling til beste for brukerne. Vi anbefaler dermed en grundig gjennomgang av 
virkningene av dagens organisering med tanke på behovet for samhandling for å oppnå 
likhet for alle uansett alder og helse.  
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