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Bakgrunn 
 
I forslaget til statsbudsjett for 2003 overføres avsvaret for behandlingshjelpemidler til de 
regionale helseforetak. Ansvaret for behandlingshjelpemidler har til og med 2002 vært delt 
mellom folketrygden, spesialisthelsetjenesten og kommunene.  
 
Formidlings- og finansieringsansvaret for behandlingshjelpemidler og tilhørende 
forbruksmateriell overføres samlet til de regionale helseforetak fra og med 1. januar 2003.   
 
 
Kommentarer 
 
Behandlingshjelpemidler er hjelpemidler som brukes for å bedre brukernes medisinske 
tilstand. Behandlingshjelpemidler brukes som en del av det medisinske behandlingsopplegget 
i hjemmet, og bidrar ofte til å opprettholde livsviktige funksjoner. 
 
Med hjemmel i spesialisthelsetjenestelovens § 2-1a skal helseforetakene sørge for at personer 
med fast bopel eller oppholdssted innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjenester i og 
utenfor institusjon. Helseforetakenes ansvar for spesialisthelsetjenesten omfatter også 
spesialisert behandling som foregår i hjemmet. Dette innebærer i praksis at bruker har krav på 
behandlingshjelpemidler dersom dette er nødvendig i forbindelse med medisinsk behandling. 
De regionale helseforetakene vil også få overført ansvaret for nødvendig forbruksmateriell 
som er knyttet til de aktuelle behandlingshjelpemidler. 
 
I tillegg til utredning av behov for behandlingshjelpemidler og formidling av disse har de 
regionale helseforetakene ansvaret for opplæring av bruker og kommunen, vedlikehold og 
oppfølging av bruker i samarbeid med kommunen. 
 
Helse Vest RHF har hatt møte med representanter fra HFene og Rikstrygdeverket for å 
avklare de praktiske og økonomiske sidene av overføringen. Helseforetakene er bedt om å 
forberede overføringen av ansvar for utlån av behandlingshjelpemidler og legge forholdene til 
rette for hjemmebasert behandling. Helseforetakene er i kontakt med lokale trygdekontor og 
hjelpemiddelsentraler for å finne praktiske løsninger. 
 



Departementet har avholdt møte med de regionale helseforetakene og Rikstrygdeverket om 
overdragelsen av ansvaret for behandlingshjelpemidler. Departementet vil også komme 
tilbake til saken i styringsdokumentet for 2003. 
 
Vi er kjent med at flere av de andre regionale helseforetakene har bedt Helsedepartementet 
om en utsettelse av overføring av ansvar for behandlingshjelpemidler pga. de organisatoriske 
utfordringer i forhold til reformen. Helse Vest RHF har på dette grunnlag ikke funnet grunn til 
å be om en slik utsettelse. 
 
 
Økonomiske forhold 
 
I forslag til statsbudsjett for 2003 er det omfordelt kr 235,05 mill. fra trygdebudsjettet til de 
regionale helseforetak.  Av dette beløpet er Helse Vest RHF tildelt kr 36,78 mill, tilsvarende 
ca.16 %.  Bevilgningen vil inngå som en del av basisbevilgningen, og er ikke øremerket fra 
departementets side. 
 
Helsedepartementet har forutsatt at det bevilgede beløp skal dekke alle kostnader i tilknytning 
til ansvarsoverdragelsen og driften i 2003.  I Helse Vest sitt møte med helseforetakene 
19.11.02 vedrørende nyordningen, ble det fra helseforetakene stilt store spørsmålstegn ved 
denne forutsetningen.  Som eksempel kan nevnes at Helse Bergen har anslått at kostnader for 
en del forbruksmateriell i Helse Bergen HF alene overskrider det som er bokført av 
Rikstrygdeverket for landet samlet.  Dette kan trolig forklares ved at kostnadene er ført på feil 
konto av Rikstrygdeverket, og dermed ikke kommet med i grunnlaget for 
Helsedepartementets tall.   Helse Bergen HF har beregnet en budsjettmessig underdekning på 
kr 5,5 mill. kroner – i tillegg kommer kostnader til avskrivning.   
 
Fra departementet er det telefonisk bekreftet at kostnader til avskrivning av utstyr ikke er 
beregnet og gitt kompensasjon for i forbindelse med ansvarsoverføringen.  For foretakene i 
Helse Vest samlet, anslås årlig avskrivningskostnad til i overkant av kr 3 mill.   
 
Det arbeides med å overføre og reforhandle avtaler med leverandører av behandlings- 
hjelpemidlene og tilhørende forbruksmateriell.  Leverandørene har frem til nå hatt avtaler med 
Rikstrygdeverket og/eller de lokale Hjelpemiddelsentralene.   Avtalene skal overføres til de 
regionale helseforetak og/eller det enkelte helseforetak.  Partsbytte i kontraktene skjer etter 
ordinære privatrettslige regler.   Rikstrygdeverket håndterer det praktiske arbeidet med 
varsling og innhenting av samtykke fra leverandørene samt prolongering av kontraktene – de 
fleste til 30.06.2003. 
 
I siste fase i arbeidet med saken, er det oppstått ytterligere usikkerhet om de økonomiske 
forutsetningene som er beskrevet ovenfor. Administrerende direktør finner grunnlag for å be 
Helsedepartementet om ytterligere gjennomgang og dokumentasjon for de økonomiske 
forutsetningene for ansvarsoverdragelsen 
 
Forslag til vedtak 

 
Styret tar saken til orientering. 
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