
Foreløpeig høringsuttalelse til NOU 2010:5 Fra Vestvågøy kommune 
 
1 Generelt 
 
I sin vurdering av utvalgets innstilling tar Vestvågøy kommune utgangspunkt i 
kjernepunktene i utvalgets mandat. Utvalgets anbefalinger vurderes således ut ifra 
følgende kriterier. 

- Fleksibilitet, individuelt tilpassede løsninger 
- Kvalitet, tilgjengelighet, rettssikkerhet og likebehandling 
- Kostnadskontroll og effektivitet 
- Avstemme brukernes forventninger, nivå service og kvalitet på ytelser og 

tjenester. 
 
2 Vestvågøy kommune sin vurdering 
 
2.1 Mulige positive effekter 
Vestvågøy kommune er i all hovedsak enig i utvalgets anbefalinger slik de 
framkommer i kapittel 16. Vi ser at de anbefalte løsningene kan bidra til å oppfylle 
alle kjernepunktene som er nevnt i mandatet. 
 
Det er Vestvågøy kommune sin oppfatning at utvalgets anbefalinger muliggjør at det 
tas hensyn til alle kjernepunktene i mandatet. Vi ser muligheter for; 

- Redusert saksbehandlingstid. Flere ledd i saksbehandlingsprosessen 
forsvinner. 

- Større presisjon i saksbehandling. Det er vår erfaring at gode 
hjelpemiddelløsninger ofte forutsetter nærhet til bruker, noe som oftest er 
synonymt med kommunal prosesstyring. 

- Bedre, mer helhetlig, oversikt over pågående prosesser.  
- Større muligheter for gjenbruk og rullering av hjelpemidler. 

 
2.2 Mulige utfordringer 
a) Finansiering 
Et helhetlig kommunalt ansvar innebærer at kommunene også har 
finansieringsansvaret. For å legge til rette for formåls- og kostnadseffektive løsninger 
anbefaler utvalget at de hjelpemidler som blir et kommunalt ansvar legges inn i 
kommunenes rammefinansiering. 
 
For at intensjonene i utvalgets anbefalinger skal kunne oppfylles, er det en 
forutsetning at kommunens rammefinansieringen økes tilstrekkelig. Spesielt med 
tanke på rettsikkerhet og likebehandling er fremtidige finansieringsmodeller av 
betydning. 
 
I forbindelse med nye, mer omfattende oppgaver i tilknytning til 
hjelpemiddelområdet, vil kommunens i en overgangsfase ha økte utgifter på 
systemnivå. Dette vil være kostnader i forhold til følgende funksjoner: 

- Lokaler. Lager, verksted, rengjøringsfasiliteter. For Vestvågøy kommune, 
(med ca 11 000 innbyggere), vil det dreie ca.400 m/3. 

- Personale. For Vestvågøy kommune vil en omlegging av systemet i tråd med 
intensjonene i utvalgets innstilling medføre et behov for en økning fra 2 til 5 
årsverk som jobber utelukkende med hjelpemiddelområdet. 



- Transport. For Vestvågøy kommune vil en økning fra 1 til 3 kjøretøy til bruk i 
hjelpemiddeltjenesten være realistisk. 

- Verktøy og utstyr 
- Opplæring og kompetanseheving 

 
b) Kompetanseutvikling 
Slik Vestvågøy kommune opplever det innebærer utviklingen på hjelpemiddelområdet 
en økning i; volum, utvalg, og teknisk kompleksitet. Det er vår erfaring at helsefaglig 
kompetanse stadig oftere er utilstrekkelig for å finne fram til gode 
hjelpemiddelløsninger for brukere. Vår erfaring er at teknisk kompetanse ofte er  
hensiktsmessig og nødvendig for å få til gode prosesser i forbindelse med 
hjelpemiddelløsninger. Inntrykket er at hjelpemiddelområdet er i ferd med å utvikle 
en egen ”faglighet” i grenselandet mellom helsefag og tekniske fag. Vestvågøy 
kommune mener at begrunnere og bestillere i hjelpemiddelsystemet ikke 
nødvendigvis må ha en helsefaglig bakgrunn, det kan være like hensiktsmessig med 
en ”teknisk” bakgrunn. Vår oppfatning er at det vil være hensiktsmessig med 
begrunnere og bestillere med teknisk kompetanse, men at det må utvikles 
obligatoriske kurs som formelt kvalifiserer til oppgaven. Kursene NAV HMS 
gjennomfører for ansatte i kommunesektoren er et godt utgangspunkt. 
  
c) Behandlingstekninske hjelpemidler 
I 16.2.8 slås det fast at det er nødvendig med en snarlig opprydding og en 
tydeliggjøring i spesialisthelsetjenesteloven med hensyn på behandlingshjelpemidler. 
I kommunen finnes det personale med spesialistkompetanse innen sitt felt, dette 
gjelder blant annet fysioterapeuter. Fagutviklingen og spesialiseringen innen flere 
profesjoner gjør at det finnes spesialister innen flere helsefaglige profesjoner. Det er 
Vestvågøy kommune sin oppfatning at det vil være hensiktsmessig at fagpersonale 
med spesialistkompetanse kan søke om behandlingshjelpemidler. Dette gjelder for 
eksempel følgende: 

- Fysioterapeut med spesialisering i onkologi, vidreutdanning i lymfedrenasje 
bør kunne søke på utstyr ifm lymfødembehandling 

- Fysioterapeut med spesialisering (generelt), bør kunne søke på TENS-
apparater 

 
Slik Vestvågøy kommune oppfatter det vil en slik ordning være i tråd med 
intensjonene i samhandlingsreformens. 
 
d) Ortopediske hjelpemidler 
I  16.2.10 foreslås at spesialisthelsetjenesten skal overta hele ansvaret for ortopediske 
hjelpemidler. Det vil være hensiktsmessig at fysioterapeut med spesialisering i 
ortopedi kan søke om ortopediske hjelpemiddel. 
 
3 Konklusjon 
Vestvågøy kommune synes utvalgets anbefalinger er velfunderte og tror at en 
implementering av anbefalingene kan være hensiktsmessig. 
 
Nødvendig finansiering er en kritisk suksessfaktor for å få implementert et nytt 
system. Det er nødvendig med grundige undersøkelser av hvilke merkostnader 
innføringen av et nytt system vil medføre for kommunene. 
 



 
Kjersti Holand 
Saksbehandler 
 
 
 
 


