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HØRING PÅ NOU 2010:5 AKTIV DELTAGELSE, LIKEVERD OG INKLUDERING

Ønsker å kommentere tre forhold.

Fragmentering
Endringene som er foreslått representerer meget store endringer i forhold til hvorledes
hjelpemiddelforvaltningen har utviklet seg siden den startet opp på 80-tallet, og det gir grunn
til bekymring.

I henhold til vår vurdering har utviklingen gått fra fragmentert til samlet og helhetlig
formidlingsprosess og dette har vært meget positivt både for bruker men også økonomisk og
faglig.
For eksempel har hjelpemidler gått fra å være et anliggende i skolen til å bli formidlet
gjennom NAV, fordi det da ble mer helhetlig, langsiktig og økonomisk at hjelpemidlet som
ble tildelt fulgte brukeren til ulike skoler.
Slik NOU 2010:5 framstår, er vi på vei tilbake til fragmentert formidling mellom ulike etater
og nivåer som ikke naturlig samarbeider med hverandre i dag

Større ansvar for kommuner
De foreslåtte endringen frarådes.
Vi som jobber i sykehus er bekymret for kommunenes muligheter til å kunne ivareta et slikt
stort ansvar både uti fra økonomi og muligheten til å kunne bygge opp en god
formidlingsstruktur. Hvor skal skillet gå mellom hvilket hjelpemiddel som skal lånes ut av
kommunen og hva skal komme fra NAV?
Fra sykehusets ståsted er vi bekymret for at nødvendig tilrettelegging ikke kommer på plass
tidsnok i fht utskriving, samt at en kommer til å måtte bruke mye mer tid for å få
hjemmesituasjonen klar før utskriving fordi en må jobbe sammen med flere instanser for å få
ting på plass.

Heis i boliger
Det frarådes å skille dette ut og overlate det til Husbanken (eller annen instans) da dette
ytterligere vil komplisere vårt arbeid i forbindelse med utskriving, samt kommunale
helsearbeidere som jobber med rehabilitering.

Aktivitetshjelpemidler
Veldig bra at aldersgrensen oppheves her.

Ortopediske hjelpemidler
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Ortopediske hjelpemidler formidlet av spesialisthelsetjenesten vil kreve ressurser for å kunne
håndteres, så det er en forutsetning for etablering. Hvor blir det av den helhetlige
tankegangen?

Behandlingshjelpemidler formidlet av spesialisthelsetjenesten
Vi har erfart at omfanget har økt utrolig fra det ble etablert og det uten at de økonomiske
rammebetingelsen har blitt justert i takt med dette.
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