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Sammendrag 

Helsedirektoratet fikk i 2007 i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å 
nedsette en arbeidsgruppe for å avklare spørsmål knyttet til behandlings-
hjelpemidler. Arbeidsgruppen som har vært sammensatt med representanter fra de 
fire regionale helseforetakene, fra KS, NAV, Legeforeningen og fra FFO, er i 
mandatet gitt i oppgave å kartlegge uklarheter når det gjelder hvem som har ansvar 
for behandlingshjelpemidler og forbruksmateriell, og om det er hjelpemidler og/eller 
forbruksmateriell som ingen har ansvar for. Det heter i mandatet at arbeidsgruppen 
skal foreslå prinsipper som kan bidra til å klargjøre uklarheter når det gjelder 
finansieringsansvar. Videre skal arbeidsgruppen foreslå prinsipper for å sikre 
pasientenes rettigheter når det gjelder tilgang til hjelpemidlene. Arbeidsgruppen skal 
også vurdere behovet for et permanent faglig sakkyndig råd, særlig i forhold til nye 
produkter på markedet.  
 
Arbeidsgruppen har kommet til at løsningen på de problemer og uklarheter som er 
avdekket med praktiseringen av ordningen for en stor del ligger i det rettsgrunnlag 
og de prinsipper vi allerede har, både når det gjelder organisering og fordeling av 
ansvar. Arbeidsgruppen foreslår derfor ingen store endringer i organiseringen av 
ordningen med behandlingshjelpemidler og forbruksmateriell. 
 
Tildeling av behandlingshjelpemidler skal være en del av den helsehjelp som ytes, 
og helsetjenestens rettsregler vil således få anvendelse på tildelingen. Det 
innebærer at pasientrettighetsloven kommer til anvendelse, og eventuelle klager skal 
således rettes til Helsetilsynet i fylket, slik systemet er når det gjelder behandling i 
helsetjenesten for øvrig.  
 
Tildeling av behandlingshjelpemidler må sikres en sterkere forankring i de avdelinger 
i sykehusene som er ansvarlige for behandlingen. Beslutningen om hvilket 
hjelpemiddel med tilhørende forbruksmateriell som skal tildeles bør ligge i den enhet 
som behandler pasienten.   
 
Arbeidsgruppen har også vurdert det slik at det ansvaret kommunene har for 
beboere i kommunale institusjoner, ikke omfatter behandlingshjelpemidler. Etter at 
ansvaret for behandlingshjelpemidler ble overført til spesialisthelsetjenesten 
foreligger ikke lenger rettslig grunnlag for å pålegge kommunene et ansvar for 
behandlingshjelpemidler. Spesialisert medisinsk behandling er ikke, og har aldri 
vært, et ansvar for den kommunale helsetjenesten.  

 
Det er arbeidsgruppens vurdering at det i utgangspunktet må være 
spesialisthelsetjenesten som har ansvar for å utvikle ordningen og ta beslutninger 
når det gjelder nye hjelpemidler. Behandlingshjelpemidler er en del av behandlingen, 
og det er ikke behov for en særlig godkjenningsordning for at nye 
behandlingshjelpemidler skal kunne tas ibruk.  
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De regionale helseforetakenes ansvar bør begrenses til de 
behandlingshjelpemidlene som er endel av spesialisert medisinsk behandling.  
Arbeidsgruppen har vurdert det slik at NAV’s finansieringsansvar med tiden bør 
kunne utvides. Det kan være aktuelt å flytte ansvaret for enkelte utvalgte 
hjelpemidler fra spesialisthelsetjenesten til den kommunale helsetjenesten, med 
finansiering fra NAV fordi behandlingen ikke lenger trenger en forankring i 
spesialisthelsetjenesten. Prinsippet om at helsehjelpen skal tilbys på lavest mulig 
behandlingsnivå bør gjelde også her. (LEON-prinsippet).  
 
Når det gjelder innføring av nye behandlingshjelpemidler som krever større faglige 
utredninger, og som innebærer store kostnader for foretakene, foreslår 
arbeidsgruppen at det opprettes en nasjonal rådgivende gruppe som kan bidra i 
beslutningsprossen. Gruppen vil også kunne bidra til en mer enhetlig nasjonal 
praksis. Gruppen skal også behandle spørsmål om hvilket nivå i helsetjenesten 
behandlingshjelpemidlet bør høre hjemme.  
 
Arbeidsgruppen foreslår at den rådgivende gruppen forankres i Helsedirektoratet, og 
at den settes sammen av representanter for helsetjenesten, Kunnskapssenteret, 
NAV og brukerrorganisasjonene. Gruppen bør knytte til seg et nettverk av 
fageksperter avhengig av den enkelte sak. Gruppens oppgaver må avgrenses mot 
Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten.  

 
Arbeidsgruppen foreslår at det utarbeides et rundskriv for å klargjøre ansvar og 
grunnlag for tildeling av behandlingshjelpemidler.  
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1   Oppdrag  og  manda t                              

1.1 Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet 

Sosial- og helsedirektoratet er i brev av 26.6.2007 bedt om å nedsette en 
arbeidsgruppe med mandat til å vurder og foreslå prinsipper som kan bidra til å løse 
de problemstillinger som forvaltningen av behandlingshjelpemidler reiser. 
Arbeidsgruppen forutsettes å ha representanter fra regionale helseforetak, Arbeids- 
og velferdsdirektoratet, kommunesektoren og brukerorganisasjoner.  
 

1.2 Mandat 

1. Arbeidsgruppen skal kartlegge områder der de regionale helseforetakene, 
kommunene eller Arbeids- og velferdsdirektoratet mener at ansvaret for 
behandlingshjelpemidler og /eller forbruksmateriell er uklart. 

2. Arbeidsgruppen skal avklare om det finnes utstyr eller forbruksmateriell som 
ingen av partene mener at de har et ansvar for å dekke. 

3. Arbeidsgruppen skal foreslå prinsipper som kan bidra til å klargjøre uklarheter om 
finansieringsansvar, for eksempel i forhold til forbruksmateriell. 

4. Arbeidsgruppens skal foreslå prinsipper for hvordan pasientrettighetsloven kan 
tolkes på dette området i forhold til den enkelte brukers ønske. 

5. Arbeidsgruppen skal vurdere hvordan en kan sikre likeverdige tilbud og enhetlig 
praksis uansett hvor i landet brukeren bor. 

6. Arbeidsgruppen skal foreslå hvordan en skal sikre likhet for pasientene i forhold 
til nye produkter som kommer på markedet. 

7. Arbeidsgruppen skal foreslå hvordan uklarheter i forhold til nye produkter kan 
løses. 

8. Arbeidsgruppen skal vurdere om det er behov for endringer i folketrygdens 
regelverk, evnt. foreslå endringer.  

9. Arbeidsgruppen skal vurdere behovet for et permanent faglig sakkyndig råd, 
særlig i forhold til nye produkter som kommer på markedet, men også i forhold til 
spørsmål som gjelder produkter som er i bruk, dersom det skulle oppstå behov 
for en sakkyndig vurdering.  

 
Sosial- og helsedirektoratet skal lede arbeidsgruppen og ivareta 
sekretariatsoppgaver. Arbeidsgruppen skal legge fram en rapport innen 1.1.2008.  
 

1.3 Arbeidsgruppens sammensetning 

Arbeidsgruppen har fått følgende sammensetning: 
 

Helse Nord RHF Knut Tjeldnes, rådgiver 
Helse Vest RHF Ingvill Skogseth, seniorrådgiver 
Helse Midt-Norge RHF Bård Skage, kontraktssjef 
Helse Sør-Øst RHF Inger Marie Tofthagen, juridisk rådgiver 
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KS Odd Ivar Øvregård, Helse- og sosialsjef 
Ørsta kommune 

Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV 
 

Hans O. Lien, rådgiver 
Erling Bøckmann, seniorrådgiver 

Funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon 
 

Bjørnar Allgot, generalsekretær  
Norges Diabetesforbund 
Magnar Sortåsløkken, spesialrådgiver, LHL 

Legeforeningen Svein Høegh Henrichsen 
Helsedirektoratet Bjørg Halvorsen, seniorrådgiver 

Anne Christine Breivik, seniorrådgiver  
 

     
SAFO’s representant i arbeidet måtte trekke seg pga sykdom. 

 

1.4 Arbeidsgruppens arbeid 

Arbeidsgruppen har fått et omfattende og noe uklart mandat, og det har tatt tid å få 
analysert og klarlagt de ulike problemstillingene. I mandat fra Helse- og 
omsorgsdepartementet sendt i juli 2007, ble direktoratet gitt i oppgave å levere 
rapport fra arbeidet innen 1. januar 2008. Ny frist ble i brev av 31.10.2007 satt til 1. 
mai. Siste møte i arbeidsgruppen ble avholdt 23.5.2008, og etter avtale med 
departementet leveres rapporten i månedsskiftet juni/juli.   
 
Arbeidsgruppen vurderte det også som nødvendig med en representant fra 
Allmennpraktiserende legers forening for å styrke arbeidsgruppens kompetanse. 
Legeforeningens Svein Høegh Henrichsen deltok første gang på møtet 28.2.  
 
Arbeidsgruppens medlemmer har bidratt med innspill til møtene, og det er fremlagt 
en rekke dokumenter som drøfter/berører problemstillinger knyttet til ordningen. 
Videre har alle både skriftlig og i møtene, bidratt til avklaring av faktum og 
rettsgrunnlag. Utkast er behandlet i møter, og e-post er benyttet utenom møtene.  
 
Arbeidsgruppen har hatt til sammen 7 møter. 
 
Etter siste møte i arbeidsgruppen har representant for Helse Midt-Norge varslet at 
han ikke kan slutte seg til rapporten. For øvrig er det full enighet i arbeidsgruppen 
om rapportens innhold og konklusjoner.  

 

1.5 Arbeidsgruppens tilnærming til mandatet 

Arbeidsgruppen har valgt sin egen tilnærming til mandatet, og har således ikke 
behandlet spørsmålene i den rekkefølge og den form som mandatet presenterer. 
Den forholdsvis korte tiden og et komplekst og omfattende saksområde har gjort det 
nødvendig å konsentrere utredningen hovedsakelig til overordnede og prinsipielle 
problemstillinger. Arbeidsgruppen har funnet det nødvendig både å klargjøre hva 
som omfattes av begrepet behandlingshjelpemidler, hva som hører inn under de 
regionale helseforetakenes ansvar og hvilken avgrensning som gjelder mot den 
kommunale helsetjenesten og NAV. Mandatets pkt. 1, 2, 3 og 8 besvares etter 
arbeidsgruppens vurdering her.  
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Videre har arbeidsgruppen sett behov for å klarlegge hvilken rettslig regulering 
behandlingshjelpemidlene er underlagt. Etter arbeidsgruppens vurdering har dette 
vært helt nødvendig for å få en forståelse av sentrale problemstillinger, særlig for å 
kunne vurdere og foreslå de tiltak og endringer som arbeidsgruppen har vurdert som 
nødvendige. Mandatets pkt. 4 og 5 besvares med dette.   
 
Når det gjelder mandatets pkt.6, 7 og 9 besvares disse med forslag om en nasjonal 
rådgivningsgruppe.  
 
Når det gjelder mandatets fokus på prinsipper for å løse uavklarte problemstillinger, 
mener arbeidsgruppen at det som hovedregel må være de prinsipper som gjelder for 
helsetjenesten for øvrig som må få anvendelse også når det gjelder 
behandlingshjelpemidler. Arbeidsgruppen fremmer således ikke forslag om egne og 
særlige prinsipper for denne ordningen.  
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2  Behand l i ngsh je lpemid le r  –  RHFenes  ansvar  

 

2.1 Overføring til spesialisthelsetjenesten 

Ansvaret for visse behandlingshjelpemidler med tilhørende forbruksmateriell ble 
overført fra Rikstrygdeverket til de regionale helseforetakene med virkning fra og 
med januar 2003. I St. prp. nr. 1, 2002-2003 gis følgende begrunnelse:  
 
”Formidlings- og finansieringsansvaret for behandlingshjelpemidler og tilhørende 
forbruksmateriell er i dag delt mellom folketrygden, de regionale helseforetakene og 
kommunene. Ansvarsdelingen er tilfeldig, historisk betinget og delt 
finansieringsansvar skaper gråsoner for pasienten. Behandlingshjelpemidler er en 
del av et aktivt medisinsk behandlingsopplegg som tilbys av spesialisthelsetjenesten. 
Disse hjelpemidlene brukes som en del av det medisinske behandlingsopplegget i 
hjemmet og bidrar ofte til å opprettholde livsviktige funksjoner…. 
 
…bruker har krav på behandlingshjelpemidler dersom dette er nødvendig i 
forbindelse med medisinsk behandling. Det foreslås at ansvaret for 
behandlingshjelpemidler og tilhørende forbruksmateriell overføres fra folketrygden til 
de regionale helseforetakene fra 1.1.2003.”  
 
I brev av 31.8.2004 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Regionale helseforetak 
ble det presisert fra departementets side at ”de regionale helseforetaks ansvar for 
behandlingshjelpemidler og tilhørende forbruksmateriell, inngår som del av 
tilgjengelig behandlingsmetodikker i medisinsk behandling. Det innebærer at de 
regionale helseforetakene må sørge for at tilgjengelige hjelpemidler og 
behandlingsmetodikk til enhver tid må vurderes i forhold til gjeldende 
pasientrettigheter og prioriteringsforskrift for spesialisthelsetjenesten.”  
 
Når det gjelder hvem som omfattes av ordningen, heter det videre: 
”Med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a skal de regionale 
helseforetakene sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted innen 
helseregionene tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon. 
Helseforetakenes ansvar for spesialisthelsetjenesten omfatter også 
spesialistbehandling som foregår i hjemmet.”. Det er ikke satt noen formelle 
begrensninger når det gjelder hvem som har rett til spesialisthelsetjenester i 
hjemmet. 

 

2.2 Hva er behandlingshjelpemidler og hva omfattes av RHFenes ansvar? 

Det har vært og er fremdeles usikkert hva de regionale helseforetakene egentlig fikk 
ansvar for med den overføring som fant sted i 2003. Videre er det uklart hva som 
ligger i begrepet behandlingshjelpemidler. Overføringen gjaldt innledningsvis visse 
behandlingshjelpemidler med tilhørende forbruksmateriell, og det ble vist til lister 
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som identifiserte hvilke hjelpemidler som ble tatt ut av folketrygdordningen. Det har 
vært uklart i hvilken grad de listene som lå til grunn ved overføringen fra 
folketrygdloven fortsatt utgjør en begrensning for det ansvaret foretakene har.  

 
For å kunne si noe om hvilket ansvar de regionale helseforetakene skal ha er det 
behov for en opprydning i begrepsbruken. Det foreligger ingen definisjon og 
avgrensning av hva som omfattes av ”behandlingshjelpemidler”. Det kan synes som 
om det med overføringen legges til grunn at behandlingshjelpemidler kun er det 
spesialisthelsetjenesten nå har fått ansvar for, men etter arbeidsgruppens vurdering 
stemmer ikke dette helt.  Folketrygdloven har fortsatt bestemmelser som omfatter 
hjelpemidler/forbruksmateriell, både i kap. 5 og i kap. 10, og dette er hjelpemidler 
som også benyttes til behandling. Videre har NAV ansvar for forbruksmateriale som 
også kan benyttes ifm behandlingshjelpemidlene.  

 
En naturlig forståelse av begrepet behandlingshjelpemidler er at det omfatter alle 
hjelpemidler som benyttes i forbindelse med medisinsk behandling, ikke bare 
behandling i spesialisthelsetjenesten.  

 
De regionale helseforetakenes ansvar skal i utgangspunktet omfatte bare de 
behandlingshjelpemidler som benyttes i spesialisert medisinsk behandling samt det 
forbruksmateriell som er nødvendig for å benytte hjelpemidlet.  Ansvaret er en del av 
sørge-for ansvaret, og det foreligger ingen nærmere regulering av hva som omfattes.  
 
NAVs ansvar er klart definert enten i lov eller forskrift, eller i de listene som NAV har 
utarbeidet for å identifisere ansvar og fastsette vilkårene.  
 
Det ble ifm overføringen vist til et historisk delt ansvar mellom folketrygden og de 
regionale helseforetakene og kommunene, og det ble presisert at denne 
ansvarsdelingen ”skaper gråsoner for pasienten”. Et formål med overføringen var 
bl.a. å bidra til en avklaring av disse gråsonene.  
 
En ansvarsfordeling hvor spesialisthelsetjenesten kun har ansvar for de hjelpemidler 
som er identifisert som en del av spesialisert medisinsk behandling løser ikke 
gråsoneproblemet. Med en slik tilnæring vil ingen ta ansvar for utviklingen av 
ordningen, og for innføring av nye hjelpemidler. 

 

2.2.1 Arbeidsgruppens vurdering 

Finansieringsansvar for behandlingshjelpemidler er i dag i all hovedsak lagt til 
spesialisthelsetjenesten. Noen behandlingshjelpemidler er imidlertid fortsatt 
finansiert av NAV, og det er også behandlingshjelpemidler som pasientene må 
dekke selv.  
 
Arbeidsgruppen vurderer det slik at spesialisthelsetjenesten bør ha overordnet 
ansvar for ordningen med behandlingshjelpemidler, og alle behandlingshjelpemidler 
må defineres som spesialisthelsetjenestens ansvar med mindre de er regulert i 
folketrygdloven. Dette er også i tråd med forutsetningene for overføringen i 2003.1 
Det er nødvendig med en slik ansvarsplassering for å hindre at hjelpemidler, særlig 

                                            
1
 Se pkt. 2.1. 
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nye hjelpemidler, faller utenfor begge ordninger. De økonomiske konsekvensene av 
denne ansvarsplasseringen må vurderes, for å unngå en underfinansiering av 
tjenestene.  

 
Det bør i utgangspunktet bare være de behandlingshjelpemidlene som er knyttet til 
spesialisert medisinsk behandling som skal tilbys i spesialisthelsetjenesten. 
Arbeidsgruppen legger derfor til grunn at flere behandlingshjelpemidler som i dag 
forvaltes av de regionale helseforetakene bør kunne overføres til folketrygdloven og 
NAV. Det faglige ansvaret for denne helsehjelpen bør ligge hos den kommunale 
helsetjenesten. Arbeidsgruppen bygger her på at spesialisthelsetjenesten skal ha 
ansvar for å tilby spesialisert medisinsk behandling, og at også 
behandlingshjelpemidler skal forankres på lavest mulig nivå i helsetjenesten, LEON 
– prinsippet.   
 
Arbeidsgruppen vurderer det slik at både helsemyndighetene og foretakene har 
behov for bistand ved innføring av nye behandlingshjelpemidler, og foreslår at det 
opprettes en nasjonal rådgivende gruppe. Denne gruppen vil kunne bidra til å sikre 
en forsvarlig utvikling av ordningen. Vi viser til forslag om oppretting av en 
rådgivende gruppe for behandlingshjelpemidler i kap. 7.  
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3  Organ ise r i ngen  i  f o re takene  

 

3.1 Nasjonal kompetansegruppe – nasjonale retningslinjer 

Helse Midt-Norge RHF fikk i oppgave å koordinere arbeidet med innføring av 
ordningen i spesialisthelsetjenesten, og Nasjonal kompetansegruppe ble opprettet, 
ledet av dette foretaket. Gruppen har hatt som hovedoppgave å utarbeide felles 
retningslinjer for å sikre like rettigheter, samt en faglig og økonomisk forsvarlig 
praktisering av ordningen. Kompetansegruppen har utarbeidet ”Retningslinjer for 
behandlingshjelpemidler og tilhørende forbruksmateriell for spesialisthelsetjenesten”. 
Disse er tilgjengelig på en nettbasert informasjonsside som er opprettet. 
 
Retningslinjene omtaler rettsgrunnlaget for ordningen, spesialisthelsetjenesteloven  
§ 2-1 a ”sørge for ansvaret”, og pasientrettigheter knyttet til ordningen. Også 
spørsmål om rett til fritt sykehus er behandlet, og forholdet til anskaffelsesreglene og 
spørsmål om pasientenes rett når det gjelder å velge særskilt utstyr. Hvem som 
omfattes av ordningen omtales, samt også hva som omfattes av det kommunale 
ansvaret.  

 
Retningslinjene har som del 2 en liste over de behandlingshjelpemidler som ble 
overført fra folketrygdloven, med anbefalinger når det gjelder diagnose, behandling, 
opplæring og anvendelse av forbruksmateriale.  

 

3.2 Organisering, forvaltning og kostnader i de regionale helseforetakene 

I de regionale helseforetakene er ordningen med behandlingshjelpemidler overført til 
enkelte av helseforetakene, som på landsbasis har opprettet til sammen 17 enheter 
for å håndtere dette. Det er åtte enheter i Helse Sør-Øst, fire i Helse Nord, fire i 
Helse Vest og en enhet i Helse Midt-Norge. Enhetene er i hovedsak knyttet til de 
medisinsk tekniske avdelingene. Det er til sammen ansatt rundt 100 personer med 
helsefaglig eller medisinsk teknisk kompetanse i disse enhetene. I tillegg har de 
fleste enhetene inngått avtaler med underleverandører, for eksempel til transport og 
utlevering av medisinsk oksygen. 
 
Behandlingshjelpemiddelenhetene har til sammen rundt 70 000 - 80 000 pasienter. 
Det utgjør på landsbasis 15-17 pasienter pr. 1000 innbygger. Det medisinsk tekniske 
utstyret består til sammen av rundt 80 000 – 90 000 enheter. Det er helseforetakene 
som eier utstyret og pasientene låner dette.  
 
Behandlingshjelpemiddelenhetene mottar søknader/rekvisisjoner på utstyr og 
forbruksmateriell fra i all hovedsak sykehusleger. De som behandler 
søknadene/rekvisisjonene i hjelpemiddelenhetene gir veiledning om valg av utstyr og 
materiell før det leveres ut. Kjøp av utstyr og materiell gjennomføres etter 
regelverket om offentlige anskaffelser. Det kan gjøres unntak fra utstyrssortimentet 
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når det er nødvendig.  
 
Hvert år mottar behandlingshjelpemiddelenhetene anslagsvis rundt 20 000 
søknader. Antall reelle avslag er svært lite og er mindre enn 1 % av alle søknader. 
Med reelle avslag menes søknader om utstyr der pasientene allerede vurderes å ha 
fått oppfylt sin rett til nødvendig helsehjelp i henhold til vilkårene i 
pasientrettighetsloven og prioriteringsforskriften. 
 
Kostnadene til behandlingshjelpemidlene er i underkant av 500 millioner kroner pr. 
år. Det utgjør rundt 100 kroner pr. innbygger i gjennomsnitt på landsbasis. 
Kostnaden pr. pasient er i gjennomsnitt 6000-8000 kroner, men det er store 
variasjoner i dette beløpet. Et fåtall pasienter medfører kostnader på flere hundre 
tusen kroner pr. år. Det gjelder eksempelvis respiratorpasienter og enkelte pasienter 
som bruker medisinsk oksygen..  
 
Finansieringen av behandlingshjelpemidlene skjer gjennom basisbevilgningen til de 
regionale helseforetakene og er ikke øremerket. I forbindelse med overføringen av 
ansvaret i 2003 ble det erkjent at området var underfinansiert, men dette ble ikke 
kompensert. I 2007 utgjorde finansieringen til sammen 320 millioner kroner for de 
regionale helseforetakene. Dette er i underkant av 70 kroner pr. innbygger på 
landsbasis. I femårsperioden fra 2003 til og med 2007 er den akkumulerte 
underfinansieringen rundt 700 – 800 millioner kroner.  
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4  Re t t s l i g  g runn lag  fo r  o rdn ingen  

4.1 Problemstillinger 

Departementet har bedt om at ”arbeidsgruppen foreslår prinsipper for hvordan 
pasientrettighetsloven kan tolkes på dette området i forhold til den enkelte brukers 
ønske.” Pkt. 4 i mandatet. Utover denne problemstillingen er det ikke gitt 
arbeidsgruppen å foreta en gjennomgang av hvilke rettsregler som kommer til 
anvendelse på ordningen.  
 
Spørsmål om pasientrettighetslovens anvendelse har gjort det nødvendig å se på 
hvilken måte beslutning om tildeling av behandlingshjelpemidlene er forankret i 
foretakene. Spørsmål om pasientrettighetslovens anvendelse på ordning er i 
realiteten et spørsmål om tildeling av behandlingshjelpemidler er helsehjelp eller 
ikke. Arbeidsgruppen har i den sammenheng funnet det nødvendig å vurdere 
betydningen av at departementet i 2006 har besluttet at tildeling av hjelpemidler er å 
betrakte som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.  

 
En problemstilling som er reist av foretakene er i hvilken grad pasientrettighetene blir 
bestemmende for foretakenes beslutninger om hvilke hjelpemidler som skal tilbys, 
herunder om pasientene har rett til å velge hvilket hjelpemiddel de skal få.  

 

4.2 Spørsmål om helselovgivningens anvendelse  

Spørsmål om rettsgrunnlag er reist av helsetilsynet i Sør-Trøndelag ifm 
klagebehandling på vedtak om tildeling av behandlingshjelpemidler, og 
Sivilombudsmannen har i 2005/2006 behandlet spørsmålet. I denne saken har 
departementet kommet til at beslutning om tildeling av behandlingshjelpemidler er 
enkeltvedtak som reguleres av forvaltningsloven og ikke av helselovgivningen.  
 
Departementet har i brev til Sivilombudsmannen uttalt at til tross for at 
behandlingshjelpemidler anses som en del av foretakenes ”sørge for ansvar” så får 
ikke helselovgivningen anvendelse på tildelingen av hjelpemidler. Saken gjaldt i 
utgangspunktet klageadgang, og saken var gjenstand for forholdsvis grundig 
utredning, særlig av spørsmål om helselovgivningens anvendelse.   

 
I brev av 22. 09.2005 drøfter departementet forholdet til pasientrettighetsloven, og 
spørsmål om klagerett, og det uttales at en forutsetning for at klagereglene i 
pasientrettighetsloven skal komme til anvendelse, er at beslutningen er truffet med 
hjemmel i noen av de bestemmelsene som er nevnt i pasientrettighetsloven § 7-1.   
 
Den bestemmelse som kan være aktuell er § 2-1, og for at denne bestemmelsen 
skal komme til anvendelse, må tildelingen anses som helsehjelp. De forutsetter 
videre at helsehjelpen er en handling som har behandlende formål og som er utført 
av helsepersonell. Til dette uttaler de: 
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”Etter overføringen av behandlingshjelpemidlene, fattes det beslutninger om 
tildeling av behandlingshjelpemidlene av annet enn helsepersonell.  
§ 2-1(pasientrettighetsloven) kommer derfor ikke direkte til anvendelse på disse 
beslutningene”.  

 
Det heter videre: 
 

”en mulig tilnærming kunne derfor være å se legens medisinske vurdering og 
helseforetakets beslutning om tildeling av hjelpemiddel som et hele. En 
konsekvens av dette kunne være at den samlede beslutningen om tildeling av 
hjelpemiddel kunne anses som helsehjelp, og at Helsetilsynet i fylket ville vært rett 
klageinstans også for den delen som gjelder tildeling av hjelpemiddel og som 
normalt ikke utføres av helsepersonell”.  

 
Når det gjelder legens vurdering av behandlingen, og søknaden om hjelpemiddel 
kommer imidlertid departementet til at:  

 
”legens befatning med tildelingen av behandlingshjelpemiddel har mer karakter av 
en forvaltningsmessig vurdering og beslutning enn en medisinsk handling”. 

 
Departementet konkluderer på dette grunnlag med at beslutning om tildeling av 
behandlingshjelpemidler ikke er helsehjelp. Til spørsmål om klagerett uttaler 
departementet at det er: 
 

”vanskelig å trekke begrepet helsehjelp og bestemmelsene i pasientrettighetsloven 
§ 2-1 så langt at klagereglene i pasientrettighetsloven kapittel 7 kan ses å gi rett til 
klage over tildeling av behandlingshjelpemiddel”.  

 
Sivilombudsmannen er i sin uttalelse svært kritisk til den lovforståelse som 
departementet bygger på. Han drøfter departementets skarpe skille mellom 
vurderingen hos legen og søknaden om et behandlingshjelpemiddel, og de 
beslutninger om tildeling som finner sted. Han etterlyser relevante rettskilder som gir 
støtte for et slikt skarp skille mellom ”forutgående handlinger og den etterfølgende 
tildeling av hjelpemiddelet til pasienten”. Han uttaler at han ikke kan se at 
organiseringen av formidlingen av slike hjelpemidler er regulert i lov- eller 
forskriftsverket, eller i andre kilder, og etterlyser en problematisering av dette fra 
departementets side. Avslutningsvis etterlyser han hvilke konsekvenser denne 
rettslige vurderingen skal ha for pasientenes rett til en hensiktsmessig klageordning.  
 
Departementet har i brev av 28,11,2006 til Sivilombudsmannen, med kopi til 
helsetilsynet i fylkene, fulgt opp saken med å fastholde de rettslige vurderinger som 
brev av 22.09.2005 gav uttrykk for. Departementet opplyser i brevet at i henhold til 
helseforetaksloven § 5 er klagemyndigheten lagt til departementet. De uttaler videre 
at de vil vurdere om denne kompetansen skal delegeres til enten Helsedirektoratet 
eller til helsetilsynet i fylket. De uttaler imidlertid også at de har til hensikt å foreta en 
samlet vurdering av spørsmål om helsehjelpsbegrepet og spørsmål om tildeling av 
behandlingshjelpemidler er forvaltningsvedtak. 
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4.3 Arbeidsgruppens vurdering 

Det er arbeidsgruppens vurdering at spørsmål om helselovgivningens anvendelse 
på beslutninger om behandlingshjelpemidler må vurderes på grunnlag av den 
faktiske ordning som er etablert i foretakene. Beslutningen om tildelingen av 
hjelpemidler er i dag lagt til en egen enhet i helseforetaket. Innkjøp av hjelpemidler 
skjer i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser, og bygger på en avveining 
mellom kostnader og funksjonelle krav. Det er behandlingsenheten som beslutter 
hvilke behandlingshjelpemidler som skal kjøpes inn, og det er behandlingsenheten 
som beslutter hvilket hjelpemiddel pasienten skal få. Enheten vurderer søknaden fra 
spesialisten, og tildeler hjelpemiddel på grunnlag av denne.  
 
Arbeidsgruppen ønsker imidlertid å påpeke at det ikke uten videre medfører riktighet 
slik departementet har forutsatt at det kun er merkantilt personell som fatter 
beslutninger om behandlingshjelpemidler. Enhet for behandlingshjelpemidler er 
bemannet med både helsepersonell og teknisk personell. Arbeidsgruppen deler 
likevel departementets vurdering om at det kan være vanskelig å se at spørsmål om 
pasientrettighetsloven får anvendelse på behandlingsenhetenes beslutning om 
tildeling.  
 
Når det gjelder de medisinske vurderingene som ligger i forkant av tildeling av 
hjelpemiddel, selve søknaden, så har arbeidsgruppen, i motsetning til 
departementet, vurdert det slik at dette må betraktes som helsehjelp. Den beslutning 
som her tas gjelder vurdering og beslutning om medisinsk behandling. At 
departementet har vurdert denne beslutningen som en ”forvaltningsmessig 
vurdering” har arbeidsgruppen vanskelig for å forstå. Etter arbeidsgruppens 
vurdering kommer helselovgivningen til anvendelse på de vurderinger og 
beslutninger om behandling som utløser behov for et behandlingshjelpemiddel.  
 
Etter arbeidsgruppens vurdering kan det skillet som er etablert mellom behandlende 
lege og de som tildeler behandlingshjelpemiddel være årsaken til flere av de 
problemer som er avdekket og som ligger til grunn for oppdraget fra departementet.  
 
De rettssikkerhetsmekanismer og virkemidler som er lagt inn i folketrygdloven og 
forvaltningen av denne ivaretar pasientenes/brukernes interesser. Det er utarbeidet 
klare vilkår når det gjelder rettighetene, og det er saksbehandlingsregler og 
klageordninger forankret i lovverket. Dette er et mangeårig og godt innarbeidet 
system som sikrer en enhetlig praksis.  
 
Behandling i spesialisthelsetjenesten er i utgangspunktet ikke egnet for 
forvaltningsbeslutninger. Forvaltningslovens bestemmelser passer etter 
arbeidsgruppens vurdering dårlig på beslutninger som angår behandling. Viktigst er 
imidlertid at det ikke foreligger noe regelverk som gir rett og plikt når det gjelder 
tildelingen, slik som i folketrygdloven med forskrifter.  

 

4.4 Arbeidsgruppens forslag  

Arbeidsgruppen foreslår at tildeling av behandlingshjelpemidler får en annen 
organisering i foretakene. Vi foreslår at beslutningen om tildeling av hjelpemidler 
foretas i den avdeling som har behandlingsansvaret. Hensikten med reformen var 
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bl.a. å sikre en faglig forankret beslutning om behandlingshjelpemiddel. Videre var 
det uttalt, både i St.prp. 1 og i etterfølgende dokumenter fra Helse- og 
omsorgsdepartementet at behandlingshjelpemidler skulle omfattes av foretakenes 
”sørge for” ansvar, og at pasientrettighetsloven kom til anvendelse, også med 
prioriteringsforskriften. 2 
 
Det skillet som er etablert mellom de medisinske vurderinger som ligger til grunn for 
søknad om tildeling av hjelpemiddel, og beslutningen om å utlevere et hjelpemiddel 
er etter arbeidsgruppens vurdering uheldig og bør opphøre. Det er arbeidsgruppens 
vurdering at dersom beslutning om tildeling av behandlingshjelpemidler med 
tilhørende forbruksmateriell knyttes nærmere opp mot behandlingen vil tildelingen bli 
en del av helsehjelpen.   
 
Det må være samsvar mellom medisinsk behandling og valg av hjelpemidler, og 
innkjøp og beslutninger om valg av behandlingshjelpemidler må sikres en faglig 
forankring. Legen må vurdere hvilket hjelpemiddel som skal tilbys den enkelte 
pasient, men må samtidig følge de beslutninger som helseforetaket har tatt når det 
gjelder hvilke behandlingshjelpemiddel som skal kunne tilbys. Helseforetakets 
beslutninger om hvilken helsehjelp som skal tilbys bør være styrende når det gjelder 
innkjøp av hjelpemidler. Forslaget presenteres nærmere i kap. 6. 
 

4.5 Helselovgivningens anvendelse 

Med arbeidsgruppens forslag om en endret organisering, hvor beslutningen om 
tildeling trekkes inn i behandlingen, følger det at ordningen må vurderes rettslig på 
annen måte enn departementet har gjort. Med en klar forankring av 
behandlingshjelpemidlene i behandlingen, vil også tildeling av 
behandlingshjelpemidler reguleres av helselovgivningen. Pasientrettighetsloven får 
da anvendelse på ordningen. Spørsmål om rett til behandling skal ikke vurderes 
særskilt på tildeling av hjelpemidler, men skal vurderes samlet for behandlingen som 
tilbys.  
 
Videre kommer kap. 7 med bestemmelser om klagerett til anvendelse.3 Det vil være 
helsetilsynet i fylket som eventuelt behandler pasientenes klage, slik de vurderer 
behandlingstilbudet forøvrig.  

 

4.6 Brukermedvirkning 

Brukermedvirkning vil si å sette brukerens behov i fokus. Dette gjelder særlig i 
forhold hvor brukeren er klient, pasient eller på annen måte gjør seg nytte av 
offentlige tjenester, spesielt innen helse, sosial, arbeid og trygd. Dette innebærer at 
mottakere av tjenester og ytelser (brukere) selv aktivt skal medvirke og ta 
beslutninger i forhold som angår dem. Brukermedvirkning skjer når brukeren på 
individnivå og brukerorganisasjonene på systemnivå får delta i planleggingen, 
gjennomføringen og evalueringen av tiltak. Medvirkning lar også brukeren ta ansvar 
for eget liv og egne valg (eller mangel på sådanne). 
 

                                            
2
 Brev av 31.8.2004 til de regionale helseforetakene 

3
 Pasientrettighetsloven kap. 7  
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Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet 
kan velge å forholde seg til eller ikke. Dette er blant annet nedfelt i 
pasientrettighetsloven, helseforetaksloven og i vedtekter for helseforetakene. 
Departementet har gjennom styringsdokumentene slått fast at brukermedvirkning 
også skal være gjennomført for helseforetakene.  

 

4.6.1 Brukermedvirkning i valg av behandlingshjelpemidler 

Brukermedvirkning når det gjelder behandlingshjelpemidler bør skjer både på 
systemnivå og på individnivå.  
 
Behandlingshjelpemidler er knyttet til en behandling og må ses på som en del av 
behandlingen. I samsvar med pasientrettighetsloven § 3-1 har pasienten rett til å 
medvirke i valg av behandling. En følge av dette er at den enkelte også har rett til å 
medvirke i valg av behandlingshjelpemidler. Det betyr ikke at pasienten har rett til å 
velge hvilket hjelpemiddel som skal utleveres, men at pasienten skal tas med i 
diskusjonen med legen om valg av hjelpemiddel. Det betyr også at pasienten har rett 
til informasjon om hvilke alternativer som finnes. 
 
Det er arbeidsgruppens vurdering at det er behov for brukermedvirkning også på 
systemnivå når det gjelder innkjøp av behandlingshjelpemidler. Videre også i 
forbindelse med fastsetting av standarder for bruk, og ved innføring av nye 
hjelpemidler/endringer. Dette betyr at brukerrepresentanter bør delta i tilrettelegging, 
anbud og gi råd i valgene ved innkjøp.  

 

4.6.2 Fritt sykehusvalg 

Fritt sykehusvalg gjør det mulig for pasientene å velge et annet sykehus dersom det 
sykehus de geografisk tilhører ikke tilbyr den behandling de etter en faglig medisinsk 
vurdering mener seg å ha mest nytte av eller at ventetiden er kortere. 4 Fritt 
sykehusvalg vil også være et tilbud til de pasienter som får behandling med 
behandlingshjelpemiddel til bruk i hjemmet. Det er behandlingsstedet pasienten kan 
velge, og det er behandlingsstedet som bestemmer hvilken behandling med 
tilhørende hjelpemidler de kan tilby. Behandlingshjelpemidlet følger den 
behandlingen som tilbys. Ordningen innebærer ikke at pasientene kan velge hvilket 
hjelpemiddel de skal få. Det er behandlingssted som er gjenstand for valg. De 
ordinære regler for fritt sykehusvalg gjelder også ved valg av behandlingssted for 
tildeling av behandlingshjelpemiddel.  
 
 

 
 

 

                                            
4
 Pasientrettighetsloven § 2-4 
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5  Avgrensn inger  mo t  andre  o rdn inger  

5.1 Problemstillinger 

Overføringen av ansvaret for behandlingshjelpemidler til de regionale 
helseforetakene hadde bl.a. til hensikt å bidra til en opprydning i de gråsoner som 
den tidligere organiseringen medførte. I all hovedsak var det forholdet mellom 
folketrygden og spesialisthelsetjenesten som ble berørt av omorganiseringen. Det er 
fortsatt uklarheter knyttet til ansvar her.  
 
Kommunen har et utvidet ansvar for helsetjenester til beboere i kommunale 
institusjoner, og dette utvidede ansvaret har vist seg vanskelig å definere når det 
gjelder behandlingshjelpemidler og tilhørende forbruksmateriale.  
 
Det ble fra departementets side lagt til grunn at det ansvaret kommunen hadde for 
behandlingshjelpemidler før omorganiseringen skulle videreføres. Det kommunale 
ansvaret for beboere i kommunale heldøgnsinstitusjoner skulle fortsatt omfatte 
behandlingshjelpemidler. I brev av 17.11.2006 til Oslo kommune behandles 
spørsmålet. Det vises til kommunehelsetjenesteloven og vederlagsforskriften, og det 
slås fast at dette ansvaret også omfatter behandlingshjelpemidler.  

 
Det kommunale ansvaret reiser en rekke spørsmål både når det gjelder hvilke 
institusjoner som omfattes, hvem som anses som beboere, og hvilket ansvar 
kommunen faktisk har. Det gjelder både det rettslige grunnlaget for kommunens 
ansvar og forpliktelser, men også det rettslige grunnlag for at 
spesialisthelsetjenesten eventuelt skal fritas for sitt ansvar.  

 

5.2 Kommunens ansvar for helsetjenester  

Det kommunale ansvaret for helsetjenester er i henhold til § 1-1 annet ledd i 
kommunehelsetjenesteloven: ”offentlig organisert helsetjeneste som ikke hører 
under stat eller fylkeskommune, og privat helsevirksomhet som drives i henhold til 
avtale med kommunen”. 
 
Det kommunale ansvaret organiseres og finansieres ulikt for beboere i institusjon og 
for hjemmeboende. Som hovedregel finansieres helsetjenestene for hjemmeboende 
dels gjennom folketrygdloven kap. 5, og dels ved egenbetaling. 
Finansieringsordningen omfatter også legemidler og medisinsk forbruksmateriell. 
Beboere i kommunale institusjoner hvor beboerne betaler husleie regnes som 
hjemmeboende. Helse- og omsorgsdepartementet har i brevet til Oslo kommune 
uttalt at barn som oppholder seg deler av tiden i hjemmet og deler av tiden i 
avlastningsbolig må regnes som hjemmeboende. 
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5.2.1 Særlig ansvar for beboere i heldøgsinstitusjoner 

Beboere i institusjoner hvor det er heldøgnsomsorg og pleie skal få dekket sine 
behov for helsehjelp, pleie og omsorg direkte av institusjonen. Den ordinære 
finansieringsordningen hvor pasienten selv betaler, og hvor det ytes refusjon fra 
NAV opphører. NAV fritas for sitt ansvar i den grad andre har et tilsvarende ansvar.5  
 
Forskrift 26.4.1995 nr. 392 om vederlag for opphold i institusjon m.v. 
(vederlagsforskriften) regulerer kommunenes ansvar, og § 1 regulerer hvilke 
institusjoner som er omfattet. Litt grovt kan virkeområdet for dette utvidede ansvaret 
sies å omfatte heldøgnsinstitusjoner som nevnt i sosialtjenesteloven kap. 7 og 
kommunehelsetjenesteloven § 1-3 annet ledd nr. 6. Det skilles ikke mellom 
langtidsbeboere og de med korttidsopphold. Avlastningsbolig regnes som 
heldøgnsinstitusjon, og omfattes av det utvidede kommunale ansvaret når det 
gjelder helsetjenester.  

 
Beboere i slike institusjoner har en betalingsplikt overfor kommunen, samtidig som 
de har rett til helsehjelp m.m. i institusjonen. Vederlaget skal iht. § 7 omfatte kost, 
losji, nødvendig tannbehandling, medisiner m.v. samt helsetjenester som kommunen 
organiserer etter lov om helsetjenesten i kommunen § 1-3 andre ledd.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i brev av 31.8.2004 til Regionale 
helseforetak at det kommunale ansvaret for behandlingshjelpemidler skal 
videreføres. Det gis her ingen vurdering av det rettslige grunnlaget for kommunens 
ansvar, og det skilles ikke mellom ulike typer hjelpemidler.  
 
I brev av 17.11.2006 til Oslo kommune viser Helse- og omsorgsdepartementet til 
kommunehelsetjenesteloven som rettslig grunnlag for kommunenes ansvar. Videre 
viser de til NOU 1997:17 Finansiering og brukerbetaling for pleie- og 
omsorgstjenester når det gjelder spørsmål om ansvar for behandlingshjelpemidler. 
Denne utredningen omhandler det statlige og det kommunale finansieringsansvaret, 
og drøfter ulike finansieringsmodeller og hvilke vridningseffekter de vil kunne ha. 
Brukerbetaling drøftes, og det foreslås bl.a. endringer i vederlagsforskriften. Også 
St.meld. nr. 45 (2002-2003) Betre kvalitet i dei kommunale pleie- og 
omsorgstenestene omhandler det kommunale ansvaret. I kap. 8 i Stortingsmelding 
45 fremstilles hvilke rettigheter beboerne fortsatt har i folketrygdloven og hva 
kommunen overtar ansvaret for.  
 
Begge de to utredningene er utarbeidet før overføring av ansvaret for 
behandlingshjelpemidler til spesialisthelsetjenesten. Omtalen av kommunenes 
ansvar for behandlings hjelpemidler til beboere i heldøgnsinstitusjoner bygger på 
den forutsetning at denne delen av helsehjelpen var et kommunalt ansvar. Det vises 
til det kommunale ansvar for rehabilitering og habilitering i kommunehelsetjeneste-
loven § 1-3 første ledd.  
 
Det fremgår imidlertid også av begge utredningene at det kommunale ansvaret for 
beboere i heldøgnsinstitusjoner ikke omfatter all helsehjelp, og at også beboerne i 
kommunale institusjoner beholder rettigheter overfor trygden på flere områder. 
Beboerne beholder bl.a. sine rettigheter til refusjon for behandling i 

                                            
5
 Folketrygdloven § 5-1 og § 10-17. 
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spesialisthelsetjenesten. 
 

5.3 Arbeidsgruppens vurdering 

Hovedreglen er at det ansvaret kommunen har når det gjelder helsehjelp for beboere 
i kommunale institusjoner er begrenset til å gjelde det kommunen er ansvarlig for 
etter kommunehelsetjenesteloven. Kommunen har ingen plikt til å yte 
spesialisthelsetjenester. Det innebærer bl.a. at beboernes rettigheter i 
folketrygdloven kap. 5 når det gjelder spesialisthelsetjenester beholdes. Det ytes 
bl.a. fortsatt refusjon for behandling hos avtalespesialist.   
 
Det er arbeidsgruppens vurdering at det er på denne bakgrunn det er nødvendig å 
vurdere behandlingshjelpemidler i dag, og det er arbeidsgruppens vurdering at det 
ikke er rettslig grunnlag for å pålegge kommunen ansvar for spesialisert medisinsk 
behandling med behandlingshjelpemidler.  
 
Kommunene har i dag heller ikke noen ordning som ivaretar pasientenes behov for 
og rett til spesialisert medisinsk behandling med hjelpemidler utenfor sykehus. 
Arbeidsgruppen er av representant fra FFO gjort kjent med at pasienter har fått krav 
fra foretaket om tilbakelevering av tildelt hjelpemiddel ved opphold i institusjon. Det 
gjelder også barn som veksler i opphold mellom hjemmet og institusjon. 
 
Det kommunale ansvaret omfattet før 2003 også behandlingshjelpemidler, men i 
henhold til både st.meld. 45 og NOU 1997:17 var kommunens ansvar for 
behandlingshjelpemidler avgrenset til å omfatte hjelpemidler hvor det ikke var gjort 
en individuell tilpasning for pasientene, dvs. hjelpemidler som alle kunne benytte.  
Dette skillet fremgår ikke av folketrygdloven, og det er noe uklart for arbeidsgruppen 
hvordan Rikstrygdeverket/NAV har forhold seg til dette.  Det bekreftes imidlertid av 
NAV’s representant i arbeidsgruppen at det ble praktisert et slikt skille, og at det 
fremgår av de rundskriv som er utarbeidet for de enkelte hjelpemidlene hvilke 
rettigheter beboerne fortsatt hadde. For øvrig opplyses at hele blåreseptordningen6 
opphører med institusjonsopphold, og det samme gjelder for bidragsordningen7.  
 
Det er fra de regionale helseforetakenes side lagt til grunn at kommunen har ansvar 
for alle behandlingshjelpemidler for beboere i kommunale institusjoner. (se 
Nasjonale retningslinjer pkt. 3.4 og pkt. 4.5). Dette er i tråd med signalene fra Helse 
og omsorgsdepartmentet.8  

 
Det skillet som i henhold til tidligere praksis gikk mellom de hjelpemidler som alle 
kunne benytte og individuelt tilpassede hjelpemidler er ikke videreført i de regionale 
helseforetakenes retningslinjer. Også dette er i overensstemmelse med 
departementets forståelse.9 Det synes derfor som om det har funnet sted en 
utvidelse av det kommunale ansvaret etter omorganiseringen. Før omorganiseringen 
var det kun hjelpemidler som alle kunne benytte som ble finansiert av institusjonen.10  
 

                                            
6
 Folketrygdloven § 5-14 

7
 Folketrygdloven § 5-22 

8
 Brev av  31.8.2004 og 17.11.2006 

9
 Jf. fotnote 8. 

10
 Jf. NOU 1997:17 
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Arbeidsgruppen legger til grunn at i den grad kommunen skal overta ansvar for 
behandlingshjelpemidler fra spesialisthelsetjenesten, så krever det et særlig 
rettsgrunnlag. Det gjelder både et rettsgrunnlag for det kommunale ansvaret, men 
også for at spesialisthelsetjenestens ansvar opphører. Arbeidsgruppen går ikke inn 
for å gjøre endringer i rettsgrunnlaget, men foreslår at man i stedet tilpasser praksis 
til det rettsgrunnlaget som gjelder for tjenestene i dag, og at beboernes rettigheter 
overfor spesialisthelsetjenesten beholdes når det gjelder behandlingshjelpemidler.  
 
Det er arbeidsgruppens vurdering at kommunen ikke har ansvar for 
behandlingshjelpemidler som er en del av spesialisert medisinsk behandling til 
beboere i kommunale heldøgnsinstitusjoner.  

 

5.4 Folketrygdloven – NAV’s ansvar 

De hjelpemidler som fortsatt er regulert i folketrygdloven er hovedsakelig ortopediske 
hjelpemidler, enkelte hjelpemidler til bedring av funksjonsevnen samt medisinsk 
forbruksmateriell. 
 
Kap 5: regulerer stønad ved helsetjenester, og det er to bestemmelser, §§ 5-14 og 
5-22, som omfatter medisinsk forbruksmateriell.  
 
Blåreseptordningen (§ 5-14): omfatter i tillegg til legemidler også forbruksmateriell 
brukt ifm behandling, ex, bleier, stomiposer, kateter, med mer.  Blåreseptordningen 
skal som hovedregel dekke det daglige behovet av forbruksartikler utenfor 
institusjon. Ordningen er klart definert og avgrenset, det forbruksmateriell som 
omfattes fremgår av forskriften, eller av lister utarbeidet med hjemmel i denne. Når 
det er hjemmel for stønad etter blåreseptforskriften er fullmakten til å rekvirere lagt til 
legene. Legene rekvirerer på blå resept, og de apotek eller bandasjistforretninger 
som har avtale om direkte oppgjør med NAV utleverer materiellet til brukerne.  

 
Bidragsordningen (§ 5-22): Når utgiftene til legemidler og medisinsk 
forbruksmateriell som pasientene betaler selv når opp i 1600 kroner kan brukerne få 
dekket 90 % av det overskytende mot fremlegging av kvitteringer og legeattest.11 
(eks. på forbruksmateriell som omfattes er: oljer, salver, kanyler). Ordningen er til 
dels ukjent og kanskje også noe uklar, men hensikten er å fange opp det som de 
ordinære finansieringsordningene ikke dekker, og som ellers innebærer store 
kostnader for pasientene. Regelverket i bidragsordningen er slik at brukeren selv 
anskaffer materiellet og legger ut for kostnadene. For noen bidragsformål dekkes 
utgiftene fullt ut uten egenbetaling, for andre formål kan det være full dekning av 
kostnadene opp til en øvre grense.  

 
Kap. 10  Gjelder ytelser under medisinsk rehabilitering, og §§ 10-5 og 10-7 omfatter 
stønad til bedring av funksjonsevnen. Det er to hovedgrupper:  
 

• Tekniske hjelpemidler (ex.terapiball, jonasmaske, dagslyslampe, luftfukter) 
• Ortopediske hjelpemidler (ex. til behandling av scoliose, klumpfot, og diabetessår.) 

 
Tekniske og ortopediske hjelpemidler er i utgangspunktet noe annet enn 

                                            
11

 Denne egenbetalingen faller ikke inn under egenandelsordningen/taket. 



 
 

24 

behandlingshjelpemidler. Disse hjelpemidlene benyttes i utgangspunktet ikke til 
behandling av skader, og hensikten er ikke å lege skader, men å kompensere for 
eksisterende funksjonsproblemer. Dette gjelder ikke uten unntak, for eksempel 
benyttes enkelte ortopediske hjelpemidler, som nevnt ovenfor, også til behandling. 
For enkelte hjelpemidler er det avgrensningsproblemer ved at ett og samme 
hjelpemiddel, for eksempel ortoser, kan benyttes både til behandling og til å avhjelpe 
funksjonsproblemer.  
 

5.4.1 Forvaltning - klageordning  

Folketrygdens bestemmelser er bygd opp slik at bestemmelsene er utformet med 
klare vilkår, og hvis vilkårene i bestemmelsene er oppfylt har brukeren en rettighet. 
Det kan da ikke gis avslag på søknad om dekning av utgifter.   
 
Hvis en bruker får avslag på søknad om stønad eller bidrag kan det klages til etatens 
spesielle klage- og ankeorgan. Hvis Klage- og ankeenheten opprettholder avslaget 
kan brukeren anke saken inn for Trygderetten. Avslag som er gitt med hjemmel i 
folketrygdlovens § 5–22 (bidragsordningen) kan ikke ankes inn for Trygderetten.  
 
Disse rettighetene gjelder i utgangspunktet alle som har lovlig opphold i Norge. Når 
man legges inn i en institusjon eller i et sykehus faller flere av folketrygdlovens 
rettigheter til å få dekket utgiftene til produkter bort. Man mister rettigheter etter 
folketrygdloven når institusjonen har et ansvar for å dekke utgiftene.  
 

5.4.2 Arbeidsgruppens vurdering 

Etter arbeidsgruppens vurdering er folketrygdordningen en enkel, veltilpasset og 
oversiktlig ordning for den type helsehjelp som pasienten hovedsakelig tar ansvar for 
selv, eller som den kommunale helsetjenesten ivaretar ansvaret for. Arbeidsgruppen 
har registrert at det for enkelte hjelpemidler er en noe uklar avgrensning mellom 
folketrygdloven og spesialisthelsetjenestens ansvar. Det gjelder særlig hjelpemidler 
som benyttes til funksjonsforbedring. Disse finansieres av NAV, mens de samme 
hjelpemidlene finansieres av de regionale helseforetakene dersom de benyttes til 
behandling. Videre har arbeidsgruppen registrert at det er behandlingshjelpemidler 
som er ment til behandling, og som fortsatt er forankret i folketrygdloven  
 
Det er imidlertid arbeidsgruppens vurdering at dette ikke trenger å utgjøre et stort 
problem, og at det ikke er hensiktsmessig å overføre alle behandlingshjelpemidler til 
de regionale helseforetakenes ansvar. Det er tvert imot arbeidsgruppens vurdering 
at de behandlingshjelpemidlene som ikke lenger krever en forankring i 
spesialisthelsetjenesten bør overføres til folketrygdloven, og være et ansvar for den 
kommunale helsetjenesten. Bare de behandlingshjelpemidlene som er en del av 
spesialisert medisinsk behandling bør være et ansvar for de regionale 
helseforetakene. Arbeidsgruppen kommer nærmere tilbake til dette i kap. 6. 
 

5.5 Andre ordninger 

Arbeidsgruppen er også kjent med at enkelte behandlingshjelpemidler faller utenfor 
både NAV’s og RHF’enes ansvar. Måleapparat for blodsukker er et eksempel på det, 
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samt også en del forbruksmateriell. Dette må pasienten selv skaffe og dekke 
utgiftene til. I tillegg til bidragsordningen som er redegjort for ovenfor,12 vil både 
grunnstønadsordningen og skattefradragsordningen13 fange opp pasienter med 
store og vedvarende utgifter. Det gjelder også økte utgifter til strøm, renhold og 
lignende. Også kommunen vil kunne ha støtteordninger, og Husbanken bostøtte kan 
også være aktuelt.  
 
 

                                            
12

 Folketrygdloven § 5-22 
13

 Særfradrag i inntekten for usedvanlig store kostnader ved sykdom, skatteloven § 6-83 
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6  Organ ise r i ng  og  ansvar  

6.1 Arbeidsgruppens forslag til endring i foretakene 

Det er arbeidsgruppens vurdering at forslaget til endret organisering i foretakene 
ikke trenger innebære store endringer i forhold til dagens ordning. Det er imidlertid 
helt avgjørende at beslutningen om tildeling forankres i den enhet som beslutter 
hvilken behandling som skal tilbys, og ikke i den enhet som utdeler hjelpemidler. 
 
Utlevering av hjelpemiddel skjer i dag på bakgrunn av en søknad fra behandlende 
lege. Det er arbeidsgruppens vurdering at det er uheldig at legens beslutning om 
valg av behandling og behandlingshjelpemiddel kommer til uttrykk i en søknad. Det 
er arbeidsgruppens vurdering at bruk av begrepet rekvisisjon eller bestilling kan 
være mer hensiktsmessig. Beslutningen kan således best sammenlignes med en 
beslutning om behandling med et legemiddel. 
 
Rekvisisjonen/bestillingen sendes den enhet i foretaket som forestår utleveringen av 
hjelpemidlet. Det gjelder også der det er behov for å sende dette hjem til pasienten 
med særlig transport. De samme rutiner må også omfatte de beslutninger som 
eventuelt må tas når det gjelder forbruksmateriell for den enkelte pasient. Også her 
kreves en individuell vurdering. Ved uenighet bør pasienten og legen eller den som 
forestår opplæring av pasienten gå i dialog for å finne en løsning. Det er viktig at den 
enkelte pasients behov ivaretas.  

 
Som hovedregel skal det hjelpemiddel som er rekvirert utleveres. I den grad det er 
tvil om rekvisisjonen, den er ufullstendig, det er rekvirert et hjelpemiddel som ikke er 
tilgjengelig, eller det er andre spørsmål som må avklares, skal det tas kontakt med 
behandlende og rekvirerende lege. Det er videre også behandlende lege som bør ha 
ansvar for å forklare og begrunne overfor pasienten dersom det er behov for å foreta 
endringer i bestillingen.  
 
Det er opp til det enkelte foretak å vurdere hvilket behandlingstilbud de skal gi, og 
det gjelder også hvilke hjelpemidler de skal tilby. Hjelpemidlene er en del av den 
medisinske behandling, og tilbud om hjelpemiddel følger det enkelte 
behandlingssted. Dersom behandlingsstedet velger å ta i bruk hjelpemidlet må 
innkjøpsenheten ved sykehuset skaffe det valgte hjelpemiddel. Innkjøp av 
behandlingshjelpemidler må følge regler om offentlige anskaffelser, men det er de 
faglige vurderinger som må ligge til grunn for beslutningen om hvilke 
behandlingshjelpemidler som skal inngå i behandlingen. Spesialistene som 
bestiller/rekvirerer behandlingshjelpemidler må i utgangspunktet forholde seg til de 
beslutninger som foretaket har tatt når det gjelder hvilke hjelpemidler som skal tilbys, 
samtidig som det skal foretas en individuell vurdering i forhold til den enkelte pasient.   
 
Det vil således være behov for å avklare hvem som kan binde foretakene når det 
gjelder valg av behandling og behandlingshjelpemiddel, og vi legger til grunn at ikke 
enhver spesialist med avtale med foretaket bør ha en slik myndighet. Det må 
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imidlertid være opp til de regionale helseforetakene å vurdere dette.  Der pasienten 
oppsøker privat avtalespesialist utenfor sykehus kan en mulig løsning være å 
vurdere legens rekvirering i den avdeling i sykehuset som har det medisinske 
ansvaret for det hjelpemiddel som rekvireres.  
 

6.2 Oppfølging av pasientene 

Arbeidsgruppen ser at det i dag kan være store utfordringer når det gjelder 
opplæring og oppfølging av pasienter som bruker behandlingshjelpemidler. Både 
opplæring og oppfølging er spesialisthelsetjenestens ansvar, men det er behov for et 
nært samarbeid med både fastlegen og den kommunale helsetjenesten for øvrig. 
Spesialisthelsetjenesten har også en veiledningsplikt overfor 
kommunehelsetjenesten,14 jf. spesialisthelsetjenesteloven § 6-3. 
 
Det er grenseflaten mot den kommunale helsetjenestens ansvar som reiser 
problemer. Utgangspunktet er at behandlingshjelpemidlene er del av spesialisert 
medisinsk behandling utenfor institusjon. Ansvaret for denne behandlingen overføres 
ikke til kommunen, verken for hjemmeboende pasienter eller for beboere i 
kommunale institusjoner. Kommunehelsetjenesten berøres imidlertid daglig av disse 
hjelpemidlene. De må forholde seg til behandlingen og noen ganger bistå 
pasientene praktisk. Det er imidlertid ikke kommunen som beslutter hvilke 
hjelpemidler pasientene skal ha, og det er således heller ikke kommunen som blir 
ansvarlig for den behandling som finner sted. Bruken av hjelpemidlene griper 
imidlertid inn i den bistand kommunehelsetjenesten gir pasientene/brukerne, og vil 
også ha innvirkning på hvilket behov pasienten har for pleie- og omsorgstjenester.  
 
Mange pasienter som har behov for behandlingshjelpemidler, vil ha rett til en 
individuell plan. Individuell plan15 er et godt arbeidsverktøy for å sikre nødvendig 
samarbeid mellom bruker og de tjenester som er involvert. Dersom behandlingen i 
hjemmet eller i kommunal institusjon krever en særlig innsats fra kommunens side, 
kan det også være behov for å inngå en overordnet avtale mellom kommune og 
foretak. Rammeavtalen som KS og Helse- og omsorgsdepartementet har inngått gir 
et grunnlag for slike avtaler.  
 
Mange pasienter med behov for behandlingshjelpemidler har alvorlige tilstander og 
ofte mangeartede problemer. Det er derfor viktig at de får best mulig opplæring og 
kunnskap om behandlingen og om bruken av hjelpemidlet. Det kan være en fordel at 
utstyret som utleveres også er det utstyret som pasienten har brukt som 
inneliggende og er blitt vant til.  
 
Ved utlevering av utstyret bør pasienten få en plan for oppfølging og bruk av utstyret. 
Denne kan gjerne inngå i individuell plan dersom pasienten ønsker det. De fleste 
med behov for et behandlingshjelpemiddel vil ha behov for samordning av tjenester i 
forhold til flere instanser og vil således ha behov for jevnlige samarbeidsmøter der 
ansvar og oppgaver fordeles.  I planen bør det fremgå hvor pasienten kan henvende 
seg – hvem som har ansvar for hva, og det bør også utarbeides en plan for 
service/ettersyn, forbruksmateriell etc. Opplæring i bruk må tilpasses den enkeltes 
situasjon, og det kan være nødvendig å gjenta opplæringen etter noen tids bruk. 
                                            
14

 Lov 2.7.1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten 
15

 Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 og pasientrettighetsloven § 2-5 
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Mange pasienter har ofte langvarig og hyppig kontakt med sykehuset, for oppfølging, 
opplæring, endring, forbruksmateriell osv. For å hindre at pasienten stadig må 
forholde seg til nye i sykehuset kan det være hensiktsmessig at sykehuset etablerer 
en ordning med èn kontaktperson som pasienten kan henvende seg til med 
spørsmål knyttet til behandlingshjelpemidlet og forbruksmateriell. Arbeidsgruppen er 
kjent med at flere sykehus allerede har etablert ordninger med oksygensykepleier, 
diabetessykepleier, ernæringssykepleier og intensivsykepleier som ivaretar et slikt 
behov. Hensikten er at pasienten har en fast person å henvende seg til.  
 

6.2.1 Beboere i kommunale institusjoner 

I utgangspunktet har disse pasientene de samme rettigheter overfor 
spesialisthelsetjenesten som hjemmeboende pasienter. Dagens praksis, hvor de 
regionale helseforetakene ikke har fått ansvar for disse pasientene bør etter 
arbeidsgruppens vurdering opphøre. Det er i dag ikke rettslig grunnlag for å pålegge 
kommunen ansvar for behandlingshjelpemidler som er del av spesialisert medisinsk 
behandling. Vi viser til nærmere drøftelse av dette i kap. 5. 
 
Arbeidsgruppen har vurdert hvorvidt den gamle ordningen hvor kommunen overtok 
ansvaret for de hjelpemidler som alle kunne benytte for beboere i kommunale 
institusjoner bør videreføres. Etter arbeidsgruppens vurdering er det ikke rettslig 
grunnlag for det i dag, men det er mulig å utforme et slikt grunnlag dersom det 
vurderes som hensiktsmessig. Etter arbeidsgruppens vurdering kan det være en 
aktuell løsning når det gjelder helseinstitusjonene, men ikke for de institusjonene 
som er regulert i sosialtjenesteloven.  
 
Det er videre arbeidsgruppens vurdering at bruk av behandlingshjelpemidler i 
kommunale helseinstitusjoner reiser noen særlige problemer knyttet til 
forbruksmateriell. I helseinstitusjoner vil det sannsynligvis være problematisk å skille 
forbruksmateriell knyttet til behandlingshjelpemidlene fra annet forbruksmateriell. Det 
gjelder imidlertid ikke for institusjoner under sosialtjenesteloven. For denne 
institusjonstypen vil tilgang til forbruksmateriell være et større problem, og det er 
mye som tyder på at det ikke vil være hensiktsmessig å pålegge disse institusjonene 
dette ansvaret. Arbeidsgruppen ser imidlertid at disse vurderingene står i strid med 
anbefalingen i NOU 1997:17 16 og mye tyder på at det ikke er aktuelt å innføre et 
skille mellom disse to institusjonstypene når det gjelder ansvar for forbruksmateriell. 
Arbeidsgruppen foreslår likevel at det vurderes å gjøre endringer i ordningen ved at 
forbruksmateriell dekkes av kommunale helseinstitusjoner, men at sosiale 
institusjoner ikke pålegges denne plikten. Ansvaret for behandlingshjelpemidlene 
forøvrig bør fortsatt ligge hos spesialisthelsetjenesten.  
 

6.3 Særlige problemstillinger knyttet til elektriske apparater 

For å kunne tilby pasientene hjemmebehandling med elektriske apparater er det en 
forutsetning at boligens elektriske anlegg er tilpasset apparatet. Det er 
spesialisthelsetjenestens ansvar å kontrollere dette. 17Foretaket må ta ansvar for at 

                                            
16

 NOU 1997:17 Finansiering og brukerbetaling for pleie- og omsorgstjenester 
17

 Lov 12.1.1995 nr. 6 om medisinsk utstyr 
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de nødvendige tiltak blir iverksatt, og som hovedregel vil kommunen kunne bistå. I 
den grad det er behov for tilpasninger, for eksempel til oppgradering av det 
elektriske anlegget, er det ikke foretakets ansvar å dekke utgiftene til dette. Her vil 
imidlertid ordinære kommunale ordninger kunne gi tilskudd. Bl.a. har Husbanken 
tilskuddsordninger til utbedring av bolig.   

 

6.4 Rundskriv/veiledningsmateriell 

Det er arbeidsgruppens vurdering at det er behov for å utarbeide et rundskriv om 
ordningen. Rundskrivet bør omhandle både de krav som stilles til 
spesialisthelsetjenesten og de regionale helseforetakene, og det ansvar og den rolle 
kommunen har på området. Videre, avhengig av hvilke endringer departementet 
ønsker å gjennomføre for ordningen, bør også NAV/Helsedirektoratets ansvar og 
rolle behandles. Rundskrivet bør gis ut av Helse- og omsorgsdepartementet.  
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7  Inn fø r ing  av  nye  behand l ingsh je lpemid le r  

7.1 Behov for godkjenningsordning? 

Overføringen av behandlingshjelpemidler til de regionale helseforetakene var basert 
på lister over de hjelpemidler folketrygden tidligere hadde dekket, og som var 
besluttet overført. Det ble ikke gitt klare føringer når det gjaldt fremtidige endringer i 
og eventuell utvidelse av ordningen. 
 
I referat fra møte på Gardermoen i juli 2003 heter det at ”Helsedepartementet har 
signalisert at de regionale helseforetakene må vurdere behovet for nye 
behandlingshjelpemidler”. Det heter imidlertid videre i referatet fra møtet at ”Men 
uten at det er klarlagt hvordan nytt utstyr skal godkjennes og finansieres, ser 
imidlertid ikke de regionale helseforetakene at dette kan avklares av de alene”. 
 
Det ble ifm med overføringen også uttalt at utlevering av behandlingshjelpemidler 
skal bygge på faglige vurderinger i tilknytning til den behandling som gis, og 
vurderingene skal også gi føringer for de hjelpemidler som tilbys. Når det gjelder 
innføring av nytt utstyr foreslås en ordning hvor direktoratet opptrer som 
koordinerende organ for foretakene. Direktoratet er også gitt i oppdrag å bistå 
foretakene i dette arbeidet. Et slikt samarbeid er ikke etablert, og direktoratet har 
ikke fulgt opp dette oppdraget.  
 
Arbeidsgruppen er i mandatet gitt i oppgave å vurdere om det er behov for et 
permanent faglig/sakkyndig råd, særlig i forhold til nye produkter. Videre skal 
arbeidsgruppen vurdere hvordan en kan sikre likhet for pasienten i forhold til nye 
produkter som kommer på markedet, og hvordan uklarheter i forhold til nye 
produkter kan løses.  

 

7.2 Arbeidsgruppens vurderinger 

Det er arbeidsgruppens vurdering at det innledningsvis synes å være uklarheter når 
det gjelder hvilken oppgave foretakene har fått med overføringen. Fra 
departementets side fremheves ”sørge for ansvaret” og pasientenes behov. Det 
vises videre til pasientrettighetsloven og til prioriteringsforskriften,18 mens foretakene 
har lagt vekt på det som er overført i henhold til lister, og at det ikke foreligger en 
godkjenningsordning for nye hjelpemidler. Arbeidsgruppen er ikke kjent med at 
departementet har gitt noen tilbakemelding til denne forståelsen.  

 
Listene over de hjelpemidler som ble overført fra folketrygdloven var i 
utgangspunktet uttømmende, og i den første perioden utviklet det seg en praksis hos 
de regionale helseforetakene hvor alle søknader som ikke var omfattet av listene ble 
avvist. Dette er ifølge de regionale helseforetakene nå endret, og listene er i dag 
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 Brev av 31.8.2004 fra Helsedepartementet til regionale helseforetak 
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ment å være et veiledende hjelpemiddel for ordningen, men de skal ikke regulere 
ordningen uttømmende.  

 
Det er arbeidsgruppens vurdering at behandlingshjelpemidler må vurderes som 
andre behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten, og innføring av nye hjelpemidler 
må være gjenstand for de samme vurderinger når det gjelder behov, prioritering og 
finansiering som annen helsehjelp. Det er derfor foretakenes ansvar å vurdere 
innføring av nye behandlingshjelpemidler.  
 
Etter arbeidsgruppens vurdering medfører det imidlertid ikke riktighet at nye 
hjelpemidler ikke kan tas i bruk med mindre det er fattet særlig vedtak om det. Med 
sørge for ansvaret og pasientrettighetslovens/prioriteringsforskriftens anvendelse på 
ordningen kreves ingen godkjenningsordning. Spesialisthelsetjenesten er i liten grad 
lovregulert med hensyn til hvordan behandling skal gjennomføres, og hvilken type 
behandling som skal gis. I hovedsak er det forsvarlighetskravet som er styrende for 
helsetjenesten.19 Det er det medisinske skjønn som blir avgjørende, vurdert ift 
prioriteringsforskriften. Nye behandlingshjelpemidler bør vurderes på samme måte 
som nye behandlingsmetoder.  

 
 

7.3 Rådgivende gruppe for behandlingshjelpemidler 

Arbeidsgruppen foreslår at det opprettes en rådgivende gruppe for 
behandlingshjelpemidler som kan foreta de faglige og økonomiske vurderingene 
som kan være nødvendige før nye hjelpemidler tas i bruk. Nasjonale faglige og 
prioriteringsmessige vurderinger vil også kunne bidra til å sikre likhet når det gjelder 
tilgang på nye hjelpemidler. 
 
Gruppen bør ha sin forankring uavhengig av foretakene, og bør derfor oppnevnes av 
Helsedirektoratet. Gruppen bør ha en fast sekretær med arbeidssted i direktoratet, 
og med en leder som ikke har en slik forankring. Videre bør det være faste 
medlemmer i gruppen som sikrer både faglig og organisatorisk bredde. Gruppen bør 
i tillegg kunne knytte til seg faglige rådgivere som trekkes inn i arbeidet på de 
fagområdene som behandles. Gruppen vil således både ha en fast kjerne av 
medlemmer og et nettverk som varierer avhengig av hvilke problemstillinger som 
behandles. Gruppens faste medlemmer bør bestå av representanter fra 
legeforeningen, foretakene, brukerorganisasjonene, Kunnskapssenteret og NAV. 
Det faglige nettverket skal identifiseres i den grad det er mulig.  
 
Gruppen skal behandle de hjelpemidlene som krever særlig faglige vurderinger når 
det gjelder dokumentert virkning, kost-nytte (prioriteringsforskriften) og i hvilken grad 
det skal knyttes særlige vilkår til hvem som skal få tilgang til de nye produktene. Det 
innebærer at alle nye hjelpemidler ikke uten videre skal kunne leveres ut til 
pasientene. 
 
Gruppen bør også behandle spørsmål om i hvilken ordning ulike 
behandlingshjelpemidler (både nye og gamle) bør høre hjemme. Dersom 
hjelpemiddelet er knyttet til spesialisert medisinsk behandling hører det hjemme 
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under foretakenes ansvar. Hvis ikke kan det gjøres til et ansvar for den kommunale 
helsetjenesten, og NAV. Det vil i så fall kreve tilføyelser i folketrygdloven.  
 
Gruppen skal behandle saker på grunnlag av henvendelser fra både 
helsemyndighetene, helsetjenesten, brukerorganisasjoner og pasienter.  

 
Det er arbeidsgruppens vurdering at det er behov for å skille mellom nye 
hjelpemidler som uten problemer kan tas inn i ordningen, og de som krever en 
behandling i rådgivende gruppe for behandlingshjelpemidler. Arbeidsgruppen legger 
således til grunn at det ikke er slik at nye hjelpemidler ikke kan tas i bruk av 
foretakene uten en forutgående behandling i rådgivende gruppe.  
 
Det som ikke trenger slik behandling vil være de behandlingshjelpemidler som  

• har et kjent faglig grunnlag,  

• må anses som forbedringer ift dagens tilbud,  
• ikke utløser økte kostnader av betydning  
 
Slike hjelpemidler bør kunne tas inn i ordningen uten særlig behandling eller 
myndighetenes beslutninger. Det er de regionale helseforetakene som fatter 
beslutninger om hvilke behandlingshjelpemidler som skal inngå i behandlingen. 
 
Det er behov for å utforme et mandat for å fastsette gruppens kompetanse og 
arbeidsoppgaver.  
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8  Særsk i l t e  p rob lemområder  

Arbeidsgruppen har valgt å belyse enkelte områder som i ulike sammenhenger har 
fremstått som særlig problematiske. Det har vært klagesaker på noen områder, 
pasientorganisasjonene har engasjert seg spesielt i noen tema, og noen av 
arbeidsgruppens medlemmer har meldt inn eksempler som har vært vanskelig å ta 
stilling til.  
 

8.1 Multifunksjonshemmede barn 

Foreldre til multifunksjonshemmede barn kan i større grad enn andre oppleve 
ulempen med at ansvaret for behandlingshjelpemidler og forbruksmateriell er fordelt 
på flere instanser eller ikke hører hjemme noe sted. Disse barna har ofte svært 
sammensatte og omfattende behov, og foreldrene ivaretar store behandlings- og 
omsorgsoppgaver i hjemmet. 
 
Noen eksempler som kan illustrere hvordan dette kan falle uheldig ut: 
 
Barn med gastrostomi får mat, drikke og medisiner ved at dette sprøytes inn 
gjennom en innoperert ”knapp” i magen. ”Knappen” og sprøyten som skal brukes for 
å gi mat og drikke i sonden dekkes av spesialisthelsetjenesten. Medisinene dekkes 
over blå resept, men ikke sprøyten som skal til for å gi medisinen. Denne sprøyten 
faller under en annen paragraf (5-22), og foreldre må betale en ”egenbetaling”.20 
 
NAV har stilt spørsmål ved om dette er en riktig praksis, og tolker vilkårene slik at 
det egentlig kun er sprøyter som brukes til å injisere medisin gjennom huden som 
skal dekkes gjennom § 5-22. Det kan tyde på at praksis varierer på dette område. 
NAV har for øvrig foreslått overfor departementet at sprøyter og kanyler bør 
overføres til blåreseptordningen for å unngå disse uheldige utfallene. 
 
En del forbruksmateriell knyttet til stell og pleie i hjemmet står ikke på NAV’s liste, og 
er ikke forbruksmateriell knyttet til et behandlingshjelpemiddel slik at det faller inn 
under spesialisthelsetjenesten sitt ansvar. Et eksempel er at kompresser som brukes 
til stell av ”knapp på magen” dekkes av spesialisthelsetjenesten, men ikke 
kompresser som brukes til å fjerne slim rundt munn og nese hos samme barnet. Det 
foreligger klagesaker på dette området hvor Helsetilsynet har pålagt 
spesialisthelsetjenesten å dekke slikt forbruksmateriell uten at det skal skape 
presedens for liknende saker. 
 
Ansvar for behandlingshjelpemidler og tilhørende forbruksmateriell som benyttes når 
barnet er i avlastningsbolig/barnebolig er uklart. Noen barn bor permanent i 
barnebolig, mens andre bor delvis hjemme og delvis i avlastningsbolig. 
Helseforetakene har i enkelte saker slått fast at barna ikke kan ta med innvilget 
behandlingshjelpmiddel/ forbruksmateriell fra hjemmet til avlastningsboligen. De 
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 Egenbetaling etter § 5-22 faller ikke inn under noen av frikortordningene.  
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mener at dette må avlastningsboligen fremskaffe og finansiere selv. HOD har uttalt 
at kommunen har ansvaret for behandlingshjelpemidler på kommunale institusjoner 
og refererer til NOU:1997:17, men at barn som oppholder seg både hjemme og i 
avlastningsbolig må anses som hjemmeboende noe som innebærer at de regionale 
helseforetak har ansvaret for behandlingshjelpemidler. 

 
Etter forespørsel fra arbeidsgruppen har CP-foreningen formidlet kontakt til noen 
foreldre til multifunksjonshemmede barn som har erfaring med bruk av 
behandlingshjelpemidler. Disse foreldrene har opplyst at det utstyret som NAV 
leverer er det lite problemer med. Behandlingstiden er kort, og utstyret leveres raskt 
hjemme. Når det gjelder behandlingshjelpemidler og forbruksmateriell som 
spesialisthelsetjenesten har ansvaret for oppleves det mer komplisert. 
Hjelpemiddelenhetene setter klare restriksjoner når det gjelder f.eks antall sug, 
slanger, masker, sprøyter, beger som gis ut. Det forventes gjenbruk, samtidig med at 
noe utstyr har begrenset holdbarhet. Det vises til at de går tom for utstyr og må kjøpe 
selv fordi sykehuset holder fast ved sine restriksjoner.  
 
Arbeidsgruppen har ingen oversikt over hvor typisk den situasjonsbeskrivelsen er 
som framgår av tilbakemeldingen fra CP-foreningen, men legger til grunn at den 
påpeker problemer som andre familier med funksjonshemmede barn også erfarer. 
Det er arbeidsgruppens vurdering at noen av vanskene som foreldre til 
multifunksjonshemmede barn kan oppleve vil falle bort dersom tildeling av 
behandlingshjelpemidler og forbruksmateriell knyttes nærmere den medisinske 
behandlingen. Det bør sikres at beslutning om tildeling av hjelpemidler vurderes ut i 
fra et individuelt medisinsk behov. Arbeidsgruppen fremmer ingen forslag som 
opphever den delingen av ansvaret for hjelpemidler og forbruksmateriell som gjelder 
i dag. Det er arbeidsgruppens vurdering at det verken er mulig eller ønskelig med 
særordninger for multifunksjonshemmede barn. Vi foreslår også at det innføres en 
ordning med en særlig kontaktperson i foretaket.  
 
Departementet har lagt til grunn at barn som bor delvis i barnebolig eller 
avlastningsbolig skal regnes som hjemmeboende. Barnas rettigheter overfor 
spesialisthelsetjenesten beholdes. For øvrig er det arbeidsgruppens vurdering at 
spesialisthelsetjenesten har ansvar også for beboere i heldøgnsinstitusjoner jf. kap 
5.2.2.   
 
Arbeidsgruppen foreslår at hjelpemidler og forbruksmateriell som er nødvendig for å 
få gitt medisin bør samles i samme ordning, og en bør sikre at ikke noe faller utenfor. 
 

8.2 Oksygen på flyreiser 

For kronisk syke pasienter som har et kontinuerlig behov for oksygentilskudd, har 
spesialisthelsetjenesten ansvaret når pasienten oppholder seg i landet eller reiser 
med fly innenlands. Spesialisthelsetjenestens ansvar gjelder ikke ved opphold i 
utlandet. Det er imidlertid ikke noe til hinder for at pasienten bringer med seg 
oksygen til bruk på flyreise til utlandet. Det er ellers NAV som har 
finansieringsansvaret når pasienten oppholder seg i utlandet. Det gjelder også under 
flyreiser fra utlandet. Dersom flyselskapet krever at det anvendes spesiell oksygen 
under flyreisen dekker NAV utgiften både under reisen til utlandet og hjem fra 
utlandet.  
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Et lite antall pasienter med kronisk lungesykdom har behov for oksygentilskudd kun 
under flyreiser. Disse faller utenom nåværende ordning når de flyr til og fra utlandet, 
da NAV ikke aksepterer at de har ansvar for denne gruppen pasienter. NAV’s 
forståelse er at personer som bare trenger oksygen under flyreiser ikke har ”et 
vedvarende og regelmessig behov”. De viser til vilkåret i folketrygdloven § 5-24 om 
stønad til helsetjenester i utlandet om at ”personer med vedvarende og regelmessig 
behov for oksygen- og dialysebehandling får likevel dekket nødvendige utgifter til slik 
behandling.” 
 
Arbeidsgruppen foreslår at NAV får ansvaret også for disse pasientene når de 
oppholder seg i utlandet, og fly fra utlandet. Det er etter arbeidsgruppens vurdering 
ikke behov for endringer i folketrygdloven § 5-24, men det innebærer at det må 
gjøres endringer i NAV’s tolkning av bestemmelsen, dvs. endringer i rundskrivet.  
Kriteriet om ”vedvarende og regelmessig behov for oksygen” skal også omfatte 
pasienter som kun har dette behovet på flyreiser. Vilkåret bør være om det er et 
vedvarende og regelmessig behov under flyreisen.  
 

8.3 INR-målinger 

Måleapparat og forbruksmateriell til egenmåling av INR dekkes i dag verken av NAV 
eller av spesialisthelsetjenesten. Pasienter som ønsker å drive egenmåling av INR 
henvises til spesialisthelsetjenesten som foretar vurdering av om det er forsvarlig at 
pasienten ivaretar dette selv, og gir opplæring til pasienten. Utgiftene må pasienten 
dekke selv da dette verken er definert som et behandlingshjelpemiddel eller står på 
listen over det NAV skal dekke. 
 
Helse- og omsorgsministeren har i skriftlig svar gitt i Stortinget 28.3.07 uttalt at 
måleapparat for egenkontroll av INR med nødvendig utstyr er å anse som et 
behandlingshjelpemiddel og at ansvaret er lagt til de regionale helseforetakene.  
 
Arbeidsgruppen er nå informert om at Ullevål universitetssykehus i en enkeltsak har 
besluttet å tildele INR-måleapparat og forbruksmateriell til hjemmebruk.  
 
Arbeidsgruppen foreslår at foretakene informeres om at måleapparat og 
forbruksmateriell til egenmåling av INR vurderes som spesialisert medisinsk 
behandling og omfattes av de regionale helseforetakenes ansvar. Ansvaret må 
omfatte både tildeling, opplæring og finansiering. 
 

8.4 Ortoser (skinner, korsett o.l.) 

Ansvaret for ortoser er i dag delt mellom NAV og spesialisthelsetjenesten og 
bestemmes av hva ortosen skal brukes til. Som hovedregel skal ortoser som skal 
erstatte en tapt funksjon (f.eks støtte en ustabil ankel, eller stabilisere et håndledd 
hos en reumatiker) dekkes av NAV. Hvis ortosen har som formål å dempe spasmer 
eller smerte, hindre utvikling av kontrakturer, avlaste et sår som skal gro etc. regnes 
det som behandlingshjelpemiddel og skal dekkes av spesialisthelsetjenesten. 
Dersom den samme ortose skal fylle ulike funksjoner (både såravlastning og gi 
støtte til et ledd), vil NAV dekke utgiftene. HOD har også besluttet at enkelte ortoser 
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skal dekkes av NAV selv om de er et behandlingshjelpemiddel (eks. til behandling av 
klumpfot og hofteleddsluksasjon). 
 
Arbeidsgruppen foreslår ingen endringer i forhold til dagens ordning. NAVs ansvar er 
fastsatt i eller med hjemmel i folketrygdloven. Det gjelder også ansvar for enkelte 
behandlingshjelpemidler. NAV dekker ikke hjelpemidler som ikke faller inn under 
deres regelverk. Behandlingshjelpemidler som ikke er en del av NAVs ansvar er et 
ansvar for spesialisthelsetjenesten.  
 

8.5 "Kuledyne" til personer over 26 år.  

Dette er et hjelpemiddel som bla brukes i psykiatrien, og dekkes av NAV med 
hjemmel i folketrygdloven kap. 10 Ytelser under medisinsk rehabilitering. 21 Vilkåret 
er at det skal benyttes til trening, stimulering og aktivisering, og hensikten er å 
opprettholde eller bedre funksjonsevnen i dagliglivet og eller arbeidslivet. NAV 
dekker utgiftene  fram til pasienten har fylt 26 år.  
 
Arbeidsgruppen er kjent med at RHF’ene får enkelte søknader om dette i og med at 
NAV avviser søknad ved fylte 26 år. Videre er arbeidsgruppen kjent med at NAV 
ikke gir dekning når hensikten er å bruke kuledynen til behandling.   
 
Etter arbeidsgruppens vurdering kan det være vanskelig å forstå en praksis med et 
slikt skarpt skille mellom stimulering og behandling, særlig med tanke på at dette er 
”ytelser under medisinsk rehabilitering”, og at den benyttes i psykiatrien. Vi har 
vanskelig for å se at stimulering i psykiatrien ikke også kan omtales som behandling. 
Det sentrale må være om kuledynen skal benyttes til å bedre funksjonsevnen i 
dagliglivet, og at de øvrige vilkår i folketrygdloven og forskriften er oppfylt.  
 
Arbeidsgruppen foreslår at det foretas en gjenomgang av rundskriv/tolkningen på 
området, og at forståelsen av folketrygdloven må bygge på at vilkårene er oppfylt, 
ikke hvilke begreper som er benyttet. Det er arbeidsgruppens vurdering at verken 
folketrygdloven eller forskriften er til hinder for en slik forståelse.  
 
Arbeidsgruppen finner at det også er uheldig at alder skal være bestemmende for 
rettigheter til et hjelpemiddel. Det gjelder både hjelpemidler som benyttes til 
behandling og til bedring av funksjonsevnen i dagliglivet. Det sentrale må igjen være 
om vilkårene for øvrig er oppfylt.  Arbeidsgruppen foreslår derfor at forskriften endres 
på dette punkt. .  

 

8.6 Diverse respirasjonshjelpemidler 

Respirasjonsbehandling omfatter flere pasientgrupper, og spesielt i forhold til CPAP-
behandling av såkalt OSAS (obstruktiv søvn apnoè syndrom) ser vi en sterk økning 
av pasientgruppen. Det er utviklet ny teknologi, ofte kostbare apparater, som 
fagmiljøene ivrer etter å ta i bruk. Et eksempel her er CS2 Cheyne-Stokes spesial-
BiPap. Det kan være behov for en gjennomgang av dokumentert effekt før disse 
hjelpemidlene tas i bruk. Dette kan være en oppgave for en nasjonal rådgivende 
gruppe.  
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 Forskrift 15.4.1997 nr. 318 om stønad til hjelpemidler mv til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet og i dagliglivet m.m. 
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Bittskinner er et eksempel på et nytt og rimelig behandlingshjelpemiddel til bruk ved 
snorking som kan erstatte både kirurgi og dyrere utstyr for enkelte pasienter.  
 
Det er arbeidsgruppens vurdering at det er en oppgave for spesialisthelsetjenesten å 
vurdere om de skal ta i bruk nye behandlingshjelpemidler. Når det gjelder nye bedre 
hjelpemidler, som ikke medfører økte kostnader, (eller til og med reduserte 
kostnader), må dette være en enkel beslutning for foretakene. Når det gjelder 
bittskinner så er det arbeidsgruppens vurdering at dette er et hjelpemiddel som uten 
særlig godkjenning bør kunne vurderes av foretakene. Bittskinner ligger etter 
arbeidsgruppens vurdering klart innenfor den kompetanse helsetjenesten selv har til 
å vurdere hvilke hjelpemidler de skal tilby.  
 
 
 



 
 

38 

9  Økonomiske  og  admin i s t ra t i ve  konsekvenser  

Arbeidsgruppens medlemmer har lagt til grunn at spesialisert medisinsk behandling i 
hjemmet oftest vil være god helseøkonomi. Alternativet vil ofte være 
institusjonsopphold. Arbeidsgruppens mandat omfatter ikke helseøkonomiske 
vurderinger, men arbeidsgruppen ser behov for å peke på noen områder der det er 
behov for ytterligere utredninger. Arbeidsgruppen viser til den akkumulerte 
underfinansiering på rundt 7-800 millioner kroner som er redegjort for når det gjelder 
behandlingshjelpemidlene. Det er arbeidsgruppens vurdering at 
underbudsjetteringer i en slik størrelsesorden er særdeles uheldig, og med de 
endringene som foreslås er det et klart behov for en gjennomgang av finansieringen.  

 

9.1 Organiseringen i foretakene 

Arbeidsgruppen foreslår ingen omorganisering av ordningen med 
behandlingshjelpemidler. De endringer som foreslås gjelder plassering av ansvar og 
beslutningsmyndighet i foretakene, og innebærer etter arbeidsgruppens vurdering i 
seg selv ingen økte kostnader for foretakene. Vi viser til behandling av forslaget i 
kap. 6. Forslaget innebærer imidlertid at foretakene må gjennomgå og beslutte 
hvilke legespesialister som skal kunne binde foretakene når det gjelder valg av 
behandlingshjelpemiddel, og det innebærer at foretakene må foreta en gjennomgang 
av rutiner og eventuelle interne prosedyrer for samhandling og informasjon om 
behandling, valg og innkjøp av behandlingshjelpemidler. Videre vil forslaget 
innebære at det legges et større ansvar på den avdelingen hvor beslutning om 
behandlingshjelpemiddel blir tatt. Det forutsettes at de økonomiske konsekvenser av 
denne endringen utredes. Også de økonomiske konsekvensene ved innføring av 
nye behandlingshjelpemidler må vurderes.  
 

9.2 Ansvar for beboere i kommunale institusjoner 

Det foreslås endringer i avgrensningen mot det kommunale ansvaret. Etter 
arbeidsgruppens vurdering overføres ikke spesialisthelsetjenestens ansvar for 
behandlingshjelpemidler til kommunen for beboere i kommunale institusjoner slik 
tidligere antatt. Det er ikke rettslig grunnlag for en slik overføring. Vi viser til kap. 5 
for en nærmere redegjørelse. En oppfølging av dette innebærer at de regionale 
helseforetakenes ansvar utvides. Arbeidsgruppen har ikke fått i oppgave, og har 
heller ikke hatt kapasitet til, å utrede hvilke økonomiske konsekvenser dette vil 
kunne få for foretakene. Det er imidlertid vår anbefaling at Helse- og 
omsorgsdepartementet sørger for at foretakene kompenseres i tilstrekkelig grad for 
denne endringen.  
 
Arbeidsgruppen foreslår at det vurderes om ikke kommunen kan beholde ansvaret 
for forbruksmateriell for beboere i helseinstitusjoner. En slik ansvarsfordeling følger 
ikke av dagens ansvarsdeling, og krever etter arbeidsgruppens vurdering endringer i 
vederlagsforskriften. De økonomiske konsekvensene av dette forslaget krever også 
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en egen vurdering.  
 

9.3 Overføring av ansvar til den kommunale helsetjenesten og NAV 

Arbeidsgruppen foreslår at finansiering av behandlingshjelpemidler som ikke er en 
del av spesialisert medisinsk behandling bør overføres til NAV, med ansvar for 
rekvirering, opplæring og oppfølging lagt til den kommunale helsetjenesten. Det er 
arbeidsgruppens vurdering at de regionale helseforetakenes ansvar ikke bør omfatte 
behandlingshjelpemidler som fastlegene og den kommunale helsetjenesten kan 
ivareta. Vilkår for tildeling av hjelpemidlene må da reguleres i folketrygdloven og 
finansieringsansvaret må overføres til NAV. Arbeidsgruppens begrunnelse for dette 
forslaget er prinsippet om at helsetjenester skal forankres på lavest mulig nivå. Dette 
er oftest god helseøkonomi. Arbeidsgruppen foreslår at den foreslåtte rådgivende 
gruppen som skal vurdere innføring av nye behandlingshjelpemidler m.m. skal 
vurdere spørsmål om slik overføring, og eventuelt foreslå endringer i folketrygdloven.  

 

9.4 Rådgivende gruppe 

Arbeidsgruppen foreslår at det oppnevnes en rådgivende gruppe som skal vurdere 
utvidelser av ordningen, innføring av nye hjelpemidler, faglige spørsmål knyttet til 
bruk av hjelpemidlene, og i hvilken grad hjelpemidlet bør ha en forankring i 
spesialisthelsetjenesten eller i den kommunale helsetjenesten. Den rådgivende 
gruppen har ingen beslutningsmyndighet, og legger frem sine foreslag for Helse- og 
omsorgsdepartementet for avgjørelse. Den rådgivende gruppen bør være 
sammensatt av representanter fra helsetjenestene, fagmiljøene, Kunnskapssenteret, 
KS, NAV og brukerorganisasjonene, og den bør være forankret i Helsedirektoratet. 
Den rådgivende gruppen bør også ha ansvar for å utrede de økonomiske 
konsekvenser av eventuelle endringer. Vi viser her til kap. 7 for en nærmere 
redegjørelse. Med en antatt møtefrekvens på ca. 4 møter hvert år, inkludert dekning 
av sekretariatsfunksjonen i direktoratet, ca. 30-50 % stilling, antas at kostnadene vil 
beløpe seg til et sted mellom kr. 400.000,- og 700.000,- pr år.  
 





 
 


