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FFOs merknad til høring om endring i bestemmelsene om fornyelse av
rekvisisjoner om dekning av utgifter til ortopediske hjelpemidler
Vi viser til brev av 21. januar 2005, med invitasjon til å komme med merknader til forslag om
endring i bestemmelsene om fornyelse av rekvisisjoner om dekning av utgifter til ortopediske
hjelpemidler. FFO har følgende kommentar;
FFO er positive til departementets forslag om å ta inn et nytt tredje ledd i forskrift om stønad
til dekning av utgifter til dekning av ortopediske hjelpmidder § 3 nr. 3, som gir fastlege
adgang til forlenge gyldighetstiden for spesialisters rekvisisjoner med inntil 5 år.
I høringsbrevet viser departementet til at det er mangel på legespesialister på feltet og at det
derfor kan ta lang tid å få fornyet rekvisisjon. En endring som foreslått vil kunne endre dette,
ved at pågangen fra brukere som trenger fornyelse reduseres. En reduksjon i ventetid er et
gode for alle parter, og aller mest for bruker som er avhengig av sitt hjelpemiddel. FFO
ønsker imidlertid å understreke at tidsbesparelser ikke må gå på bekostning av kvalitet i

formidlingen.
Når det gjelder punktet om at fastlege skal kunne forlenge rekvisisjonen, så kan det være flere
grunner enn ventetid som støtter dette. FFO har fått innspill fra Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen, som viser til at brukere sliter med å få de rette attestene fra
spesialister for å få ortoser og spesial sko. Man orker ikke å sette i gang med prosessen og
resultatet er at brukerne bruker ustyr de egentlig burde ha byttet ut, noe som igjen kan føre til
sårproblematikk. For brukere som har et behov som er rimelig statisk, oppleves det også som
unødvendig å stadig måtte "dokumentere" sitt behov. En forenkling av systemet som ikke går
ut over kvaliteten for bruker, støttes derfor av FFO.
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