
   

 Oslo kommune
 Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester 
     

 

 
 

    
Byrådsavdeling for  Postadresse:   
Velferd og sosiale tjenester Rådhuset, 0037 Oslo   
    
 E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no   

 

    
 

Notat til bystyrets organer 
 

 
Til: Helse- og sosialkomieteen Dato: 28.05.2008 
Fra: Byråden for velferd og sosiale tjenester Vår ref (saksnr): 200602074-12 
  Arkivkode: 228 
Notat nr.: /2008  
 
 
 
VEDR. ORGANISERING AV HJELPEMIDDELSENTRALEN I OSLO/AKERSHUS 
 
Jeg har mottatt følgende spørsmål fra Nina Bachke (A) i brev av 08.05.2008: 
 

”Arbeiderpartiet er kjent med at det pågår et større arbeid med sikte på å slå sammen 
hjelpemiddelsentralene for Oslo og Akershus, samtidig som rådgivningstjenesten og 
førstelinjetjenesten skal omorganiseres, og NAVs rolle i dette skal utformes. I tillegg skal 
også hjelpemiddelformidlingen og reperasjon/service funksjonen gjennomgås, noe som 
involverer Oslos bydeler. Dette er altså en meget omfattende omorganisering, som berører 
mange brukere, og som ikke minst har en rekke politiske sider. 
 
1) Vi ber om en orientering fra byråden om Oslo kommunes deltakelse i denne prosessen, 
og status for arbeidet”.  

 
Svar: 
Både NAV og Oslo kommune har i lang tid fått kritikk for en lite brukervennlig formidling av 
hjelpemidler til funksjonshemmede. NAV hjelpemiddelsentral Oslo og Oslo kommune har over 
flere år hatt store utfordringer med å bli enige om hvor grenseoppgangen skal gå mellom NAVs og 
kommunens ansvar innen hjelpemiddelformidlingen.  

 
NAV inviterte høsten 2007 kommunen til å delta i et prosjekt som senere er døpt ”Ny 
samhandlings- og organisasjonsmodell for hjelpemiddelformidling i Oslo og Akershus”. Det er 
nedsatt en prosjektgruppe bestående av deltagere fra NAV hjelpemiddelsentraler og Oslo 
kommune. Akershuskommunene er invitert til å delta, men representasjonen er ennå ikke klar. 
Prosjektgruppens mandat er å utarbeide et forslag til ny samhandlings- og organisasjonsmodell for 
hjelpemiddelformidling. Modellen skal sikre økt brukertilfredshet, mer effektive arbeidsprosesser, 
samt bedre samspill mellom NAV hjelpemiddelsentraler, kommunene og øvrige sam-
arbeidspartnere. Prosjektgruppen rapporterer til en strategigruppe.  

 
Prosjektet er et statlig ansvar, og forankret i Velferds- og arbeidsdirektoratets fagavdeling Arbeid 
og aktivitet. Prosjektet rapporterer til en strategigruppe med personer på administrativt ledernivå 
fra både NAV, Akershuskommunene og Oslo kommune. Strategigruppen er ansvarlig for å sikre 
nødvendige beslutninger i saker der det er nødvendig å avstemme mellom kommunene og staten. 
Strategigruppen kan ikke fatte beslutninger som binder opp de respektive organisasjonene når det 
gjelder interne beslutningsprosesser i for eksempel Oslo kommune. Det foreligger et forslag til 
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ansvars- og arbeidsdeling i ny hjelpemiddelformidlingsmodell, med foreløpige kostnadskalkyler. 
Det arbeides nå videre med kostnadskalkylene. Jeg vil deretter ta stilling til den videre prosessen i 
dette arbeidet. Prosjektgruppen planlegger å ferdigstille sitt arbeid innen utgangen av oktober 
2008.  
 

2) ”Det legges opp til ny organisering av førstelinjetjenesten, hvor brukerne skal møte 
rådgiverne direkte, og det også skal være utstilling og utprøving av hjelpemidler på stedet. 
I tillegg skal altså langt flere brukere hjelpes, ettersom Oslo og Akershus slås sammen. 
Vurderer byråden Hjelpemiddelsentralens nåværende lokaliteter ved Økern som egnede?” 

 
 
Svar: 
Prosjektet har utarbeidet et målbilde med forslag til en ny organisasjonsmodell for hjelpemiddel-
formidling for Oslo og Akershus. Forslaget til målbilde for ny hjelpemiddelformidlingsmodell 
innebærer at NAV hjelpemiddelsentral Oslo og NAV hjelpemiddelsentral Akershus slås sammen 
til NAV hjelpemiddelformidling Oslo og Akershus. NAV hjelpemiddelformidling Oslo og 
Akershus skal i følge forslaget bestå av fem selvstendige enheter: Servicesenter, Utstillingssenter, 
Rådgivningsenhet, Teknisk enhet og Logistikkenhet. Overordnet leder for NAV hjelpemiddel-
formidling Oslo og Akershus rapporterer til sentral styringsenhet for NAV hjelpemiddelsentraler 
og spesialenheter. Det foreslås også en tettere tilknytning til NAVs 3. linje.  

 
Prosjektet foreslår at NAV hjelpemiddelformidling Oslo og Akershus lokaliseres i samme lokaler 
som hjelpemiddelsentralene i dag bruker. Forslag til hvilke enheter som skal ligge hvor vises 
under. 

Forslag til lokalisering

Bruker, kommune, NAV kontor, 3. Linje Kompetansesenter ….

Hjelpemiddel Servicesenter

Arbeid
Hjem
Skole
Barnehage
Fritid

Utstillingssenter

Administrasjon

Rådgivning Teknisk 

Logistikk 

Løren

Løren

Løren Strømmen/
Løren

Strømmen

..

Ressurs & kompetansesenter

  
Hvis forslaget som prosjektgruppen har lansert skal realiseres vil ikke dagens lokaler ved Økern 
være egnet på sikt. 
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3) ”For å få utredet sitt hjelpemiddelbehov, er de fleste brukere – iallfall i startfasen – 
avhengige av ergoterapeut og/eller fysioterapeut. Brukere og brukerorganisasjoner melder 
at det er svært lang ventetid for å få avtale med ergoterapeut eller fysioterapeut. Med ny 
organisering kan behovet også endre seg. Vi ber om en oversikt over veksten i brukere 
sammenlignet med antall stillingshjemler i ergoterapitjenesten de siste tre årene. Hvordan 
vurderer byråden nåværende og fremtidig behov for ergoterapi- og fysioterapitjenester?”  

 
Svar: 
Det er riktig at fysio- og ergoterapeuter løser konkrete oppgaver og har en viktig rolle i å sørge for 
formidling av nødvendige hjelpemidler, og å tilrettelegge miljøet rundt den enkelte, jfr. § 11 i 
Forskrift om habilitering og rehabilitering fastsatt av Sosial- og helsedepartementet den 
28.06.2001.  
 
Nedenfor følger en oversikt over antall ergoterapeuter ansatt i pleie- og omsorgstjenesten i Oslo 
kommune: 

Årstall: Antall ergoterapeuter: 
2004 97,73 
2005 90,35 
2006 96,13 
2007 tall foreligger ikke  

Statistisk sentralbyrå, 2007 
 
Det foreligger ikke tall over antall brukere av ergoterapitjenester i Oslo kommune, men tallet på 
brukere som vil kunne nyttegjøre seg dette tilbudet vil være voksende. Dette som følge av den 
økende andelen eldre og at det blir flere yngre funksjonshemmede. Det forventes at behovet for 
hjelpemidler vil være stigende i årene som kommer.  
 
Jeg vurderte det som fornuftig å delta i et prosjekt som blant annet har som formål å skape mer 
effektive arbeidsprosesser og bedre samspill mellom NAV og kommunen på 
hjelpemiddelområdet. En av fordelene som blir fremhevet ved den foreslåtte modellen er at den 
legger opp til at det skal bli enklere for brukerne å få fatt i de nødvendige hjelpemidlene selv. Jeg 
forventer at dette, i tillegg til å øke brukerens selvstendighet, også vil frigjøre tid hos ergo- og 
fysioterapeuter, slik at det blir kortere ventetid for dem som har behov for hjelp fra disse 
gruppene. Videre vil en raskere saksbehandling og bestilling av hjelpemidler fra NAVs side gjøre 
at hjelpemiddelformidlingen blir mer effektivt. Målet er at dette skal gi ergo- og fysioterapeutene 
mer tid til å bistå brukerne med trening, tilrettelegging for å redusere hjemmeulykker og andre 
viktige tiltak som bygger opp under den enkeltes motivasjon og muligheter for å leve det livet den 
enkelte selv ønsker å leve. En raskere og mer effektiv hjelpemiddelformidling forventes også å 
kunne redusere presset på pleie- og omsorgstjenester og institusjonsplasser. 

 
4) ”Det er bydelene som i dag har ansvaret for utlevering av hjelpemidler. Men ofte tar det 
svært lang tid å få utlevert hjelpemidler. Vi ber byråden om en oversikt pr. bydel over hvor 
lang tid det brukes fra vedtak om hjelpemiddel er fattet, til det er operativt hos bruker”. 
 

Svar: 
NAV har forvaltningsansvar for hjelpemidler ved varig behov (mer enn 2 år) 
Kommunen har forvaltningsansvar for hjelpemidler ved midlertidig behov (opp til 2 år).  

 
Ved midlertidig behov har kommunen ansvar for å skaffe hjelpemidler, deler og  



 

 4

tilbehør. Bruker får hjelpemidlet på dagen ved å henvende seg til Hjelpemiddellageret  
for midlertidig utlån som ligger i Bydel Grünerløkka. 

 
Ved varig behov har NAV ansvar for å skaffe hjelpemidler, deler og tilbehør. Noen hjelpemidler 
finnes på hjelpemiddelsentralens lager, andre må bestilles, eller evt. spesiallages. Leveringstiden 
blir derfor noe ulik. Det finnes per i dag ingen sentral oversikt over hvor lenge brukerne må vente 
på hjelpemidler i de ulike bydelene. NAV har ansvar for å distribuere hjelpemidler mellom 
sentralen og mellomlager i bydelene. Hjelpemidler leveres bydelene en gang per uke. Bydelen har 
ansvar for distribusjon mellom mellomlager og bruker. Ventetiden varierer i bydelene og mellom 
bydelene. En mer effektiv distribusjon av hjelpemidler er noe som vurderes i forslaget til ny 
samhandlings- og organisasjonsmodell for hjelpemiddelformidling i Oslo og Akershus.  
 
Jeg understreker til slutt at eventuelle forslag til endringer som vil berøre eller føre til endringer i 
Oslo kommunes organisering eller ansvar for hjelpemiddelformidling vil legges frem for 
kompetent organ i Oslo kommune på ordinær måte. 
 
 
 
 
Sylvi Listhaug 
byråd 
 
Godkjent og ekspedert elektronisk 
 
 
 
 
 
Kopi til: Kontaktutvalget 
 


