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         Oslo, 19.5.2017 

 
 
Høringsuttalelse: En mer effektiv og fremtidsrettet 
hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og mestring 
 

SAFO er en paraplyorganisasjon for Norges Handikapforbund, Norsk Forbund for 
Utviklingshemmede og Foreningen Norges Døvblinde. Vi viser til Arbeids- og 
sosialdepartementets høring på rapporten fra ekspertutvalget om 
hjelpemiddelformidlingen. 
 
SAFO vil understreke at dagens hjelpemiddelordning er et sentralt virkemiddel i 
arbeidet for å fremme likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med 
nedsatt funksjonsevne. Andre diskrimineringsgrunnlag har andre virkemidler, og 
det er viktig også å vurdere hjelpemiddelordningen i et likestillingsperspektiv. Å 
beholde denne som en statlig ordning hjemlet i folketrygden er sentralt. 
 

Kapittel 1.3 Ansvar for enkle og høyfrekvente hjelpemidler, 1.4 
Tilrettelegging av bolig og 1.5 Velferdsteknologi 

SAFO mener at hjelpemiddelordningen må videreføres som statlig finansiert, der 
den individuelle rettigheten reguleres i folketrygden. Bare slik kan vi effektivt 
bidra til at likestillingen blir ivaretatt uavhengig av bosted.  
 

Hjelpemiddelformidlingen vil videre på den måten sikre helheten for brukerne, 

der retten til hjelpemidler gjelder alle livsområder, og at brukeren slipper å 

forholde seg til flere instanser for hjelpemidler. Spesielt er det viktig med en rask 
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og effektiv formidling av hjelpemidler for barn. Ombygginger og tilpasninger i 

bolig kan ofte gjelde barn med funksjonsnedsettelser eller være situasjoner der 

det er viktig å få raskt avklart muligheter. Slike hjelpemidler må også fortsatt 

hjemles i folketrygdloven, og sammen med resten hjelpemiddelbehovet utgjøre 

en helhet for den enkelte bruker.    

Det må ikke være kommunens økonomi som i årlige budsjettprosesser skal 

avgjøre hvilket nivå det skal ytes hjelpemidler.  

SAFO mener derfor hjelpemiddelordningen må videreføres som i dag, under 

folketrygden og statlig finansiering.  

 

Kapittel 1.8 Tiltak for kompetanse- og kunnskapsutvikling 

Det vil være store muligheter for å forbedre hjelpemiddelområdet ved hjelp av 

forskning og utvikling. Dette kan også være potensiale for næringsutvikling. 

Kunnskap om hvilke muligheter som finnes, og tilrettelegging for den enkelte kan 

stadig utvikles.  

SAFO støtter forslaget om videre satsing på flere ergoterapeuter i kommunene. 

SAFO støtter også utvalgets forslag om å stimulere til forskning, og at det 

etableres et eget program for hjelpemiddelområdet, eller at dette området blir en 

del av et større forskningsprogram.   

 

1.11 Utlån/ tilskudd og egenandeler 

SAFO er enig med utvalgets mindretall, som ikke støtter innføring av mulige 
prinsipper for bruk av tilskuddsordninger i hjelpemiddelformidlingen. Mindretallet 
mener at bruk av tilskuddsordninger på hjelpemiddelområdet er prinsipielt 
uønsket fordi det kan true vesentlige sider av hjelpemiddelformidlingens formål, 
og fordi slike ordninger vil få svært negative effekter for de mest sårbare grupper 
av hjelpemiddelbrukerne. Dette er SAFO enig i.  
 

 

Med vennlig hilsen 
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner  
 

Vigdis Endal 
Daglig leder 


