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Internasjonale og nasjonale forpliktelser

▪ FNs bærekraftsmål

▪ Ikke eget på hjelpemiddelområdet, kun et mål om inkludering og infrastruktur

▪ FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

(CRPD)

▪ Artikkel 19

▪ Folketrygdloven, forskrifter, og rundskriv regulerer rett til hjelpemidler 

nasjonalt



Folketrygdloven § 10-7, stønadsformer

Et medlem som fyller vilkårene i § 10-5 eller § 10-6, kan få stønad i form av utlån av, tilskott til eller lån til:

a) hjelpemidler, herunder skolehjelpemidler med unntak av læremidler,

b) høreapparat,

c) grunnmønster til søm av klær,

d) førerhund,

e) lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte,

f) tolkehjelp for hørselshemmede,

g) tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde,

h) motorkjøretøy eller annet transportmiddel,

i) anskaffelse, vedlikehold og fornyelse av nødvendige og hensiktsmessige ortopediske hjelpemidler, brystproteser, ansiktsdefektproteser, øyeproteser og 

parykker.

https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A710-5
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A710-6


Todelt ansvar for hjelpemidler

▪ Ansvaret for hjelpemidler er todelt:

▪ Kommunen  har ansvar for enklere hjelpemidler ved kortvarig behov (inntil 2 

år). Kommunen har ansvar for behovsvurderingen

▪ NAV ved hjelpemiddelsentralene har ansvar ved varig behov for hjelpemidler

▪ Hjelpemiddelsentralene er ressurs- og kompetansesentre, bistår 

kommuner, brukere og arbeidsplasser.



Politiske saker

▪ Hjelpemiddelområdet må styrkes, ikke 

svekkes

▪ Krav til statsbudsjett

▪ Møter med ekspertutvalget på 

hjelpemiddelområdet i 2016/2017

▪ Politisk notat -

Hjelpemiddelordningen er truet –

ikke flytt den til kommunene



Politiske saker, forts.

▪ Samarbeid med NHF, Ergoterapeutforbundet og Medtek Norge

▪ Høring på rapporten fra ekspertutvalget på hjelpemiddelområdet

▪ Samfunnsøkonomisk vurdering foretatt av Menon Economics



Politiske saker, forts.

▪ Aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år, AKT 26

▪ Annen ordning enn for andre hjelpemidler, rammestyrt og egenandel

▪ Rammen tom tidligere og tidligere for hver år

▪ FFOs krav – ordningen må primært bli en del av en overslagsbevilgning, 

sekundært må rammen økes betraktelig.

▪ FFO deltatt i Oslo Economics evaluering av ordningen



Politiske saker, forts.

▪ Tolkeområdet

▪ Det må sørges for tilstrekkelige menneskelige og økonomiske ressurser til at 

døve og hørselshemmede får tolketjenester når de trenger det, herunder 

utenom kontortid.  Det er i viktig at rettigheten fortsatt blir hjemlet i 

folketrygdloven og at finansieringsansvaret forblir forankret i folketrygden.



Brukerutvalg

▪ Sentralt brukerutvalg i NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

▪ FFO fem plasser. Fire representanter fra medlemsorganisasjonene, en sentralt ansatt

▪ Tar opp overordnede problemstillinger på hjelpemiddelområdet

▪ Brukerutvalg ved hvert Bilsenter

▪ Lokalt brukerutvalg ved hver hjelpemiddelsentral

▪ Fylkes FFO oppnevner 

▪ Rådet for funksjonshemmede i kommunen



Nyttig informasjon på 
NAV
https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/

hjelpemidler-og-tilrettelegging

https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/hjelpemidler-og-tilrettelegging


Kontaktinformasjon

FFOs Rettighetssenter:

E-post: rettighetssenteret@ffo.no

E-post via kryptert og sikkert skjema: https://www.ffo.no/rettighetssenteret/kontaktskjema/

Telefon 23 90 51 55 (man-tors kl. 10-14)

Heidi Sørlie-Rogne:

E-post: heidi.sorlie-rogne@ffo.no

mailto:rettighetssenteret@ffo.no
https://www.ffo.no/rettighetssenteret/kontaktskjema/
mailto:heidi.sorlie-rogne@ffo.no

