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Svar på høring  -  Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering  -  et helhetlig hjelpemiddeltilbud

Sunnaas sykehus HF har noen innspill til høringen av NOU 2010:5.

Inniedning
Sunnaa.s sykehus HF har ansvar for rehabilitering av pasienter med ervervede hjerneskader,
ryggmargskader, multi-trauma, pasienter med ulike former av nevrologiske lidelser og CP, yrkes- og
førerkortvurderinger. I rehabilitering er hjelpemiddelformidling i nært samarbeid med bruker og
brukers kommunehelsetjeneste, en viktig del av rehabiliteringen ved sykehuset.

Spesielle forhold for pasienter innlagt ved Sunnaas sykehus
Sykehusets målgrupper er pasienter med sjeldne, sammensatte og komplekse funksjonshemminger.
Dette medfører ulike former for fysiske og kognitive funksjonsproblemer. Mange av pasientene vil ha
behov for hjelpemidler hele livet, og er helt avhengig av god samordning og langsiktig planlegging.

Forslaget med sektoransvar vil medføre at ansvar for hjelpemiddelformidling viI fordeIes på fiere
fagpersoner/rniliøer, noe som kan komplisere både samordning og planlegging. Ergoterapeutene ved
sykehuset erfarer i dag til dels store forskjeller i forhold til hvilke hjelpemidler det gis støtte til, og ulik
kvalitet ved formidling ved de ulike fylkes hjelpemiddelsentralene. Det er i tilegg ulik kompetanse i
kommunene, og ulik personell som formidler. Ved en ytterligere desentralisering vil de geografiske
forskjellene sannsynligvis forsterkes, og brukerne vil kunne oppleve enda større forskjeller i formidling
av hjelpemidler.

Når det gjelder forslag om ytterligere sentralisering av noen spesialiserte tjenester, som for eksempel
bilsaker og omfattende IKT, ser vi at dette kan være hensiktsmessig. Ved at et mindre antall
fagpersoner handterer disse sakene, vil det bli mindre forskjeller fra fylke til fylke enn det er i dag.

Sunnaas erfarer også at det er viktig med hjelp til opplæring i forhold til IKT, for å sikre at pasientene
kan benytte seg av denne typen hjelpemidler.

Krav til hjelpemiddelformidling for pasienter med sjeldne, sammensatte og komplekse
funksjonshemminger

• Fagpersoner som skal bistå i formidlingsprosessen, må ha kjennskap til de spesieIle forholdene
som følger av filstanden

• Hjelpemiddelformidlingen må ses i et livsløpsperspektiv
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• Hjelpemiddelformidlingen må være en integrert del av tjenestene som til enhver tid ytes.
• Hjelpemiddelbehovet må samordnes slik at nødvendige og hensiktsmessige hjelpemidler er på

plass både i barnehage/skole/arbeidsliv og i hjem/fritid.
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Med hils

Hje es Marie Berg
Fagdirektør Fagsjef i Ergoterapi
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