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Dekning av utgifter til kompresjonsstrømper og støttebandasjer til pasienter
med lymfødem etter hystkreftbehandtbag.
Det vises til tidligere korrespondanse i saken, og senest til Foreningen for
brystkreftoperertes brev av 9. oktober 2009 vedrørende søknad om dekning av utgifter
til kompresjonsstrømper og støttebandasjer ved behandling av lymfødem etter
brystkreftbehandling.
Av søknaden framgår det at det er en belastning for kvinner som sliter med lymfødem
når behovet for nødvendig og viktig utstyr blir en sak for pasientens private økonorni.
Det ønskes derfor vurdert en hjemmelsendring slik at hjelpemidlene som er
nødvendige for denne gruppen kan omfattes av en refusjonsordning. Helse- og
omsorgsdepartementet er kjent med at grunnstønadsordningen ikke har vært oppfattet
som en egnet stønadsordning for dette formålet, og problemstillingen har vært til
utredning og vurdering både i det tidligere Rikstrygdeverket, Arbeids- og
vefferdsdirektoratet og på departementsnivå.
Ansvaret for behandlingshjelpemidler med tilhørende forbruksmateriell ble overført fra
Folketrygden til de regionale helseforetakene med virkning fra 1.1. 2003. Dette inngår
det ansvar som de regionale helseforetakene har for å sørge for at personer med fast
bopel eller.oppholdssted innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjenester i og utenfor
institusjon, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a. Pasienter har som følge av dette krav
på de nødvendige behandlingshjelpemidler dersom disse er nødvendige i forbinde1se
med den medisinske behandlingen.
He1sedirektoratet har utarbeidet en rapport om behandlingshjelpemidler (IS-1531). Hva
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som er et behandlingshjelpemiddel er ikke entydig definert, men Helsedirektoratets
forst¥se av begrepet er at det omfatter alle hjelpemidler som benyttes i forbindelse
med medisinsk behandling. I rapporten fra arbeidsgruppa anbefales det videre at alle
behandlingshjelpemidler må defineres som spesialisthelsetjenestens ansvar med
mindre de er regulert i folketrygdloven, og er oppført i listen over det som skal
finansieres av NAV.
Siden kompresjonsstrømper, ev støttebandasjer og annet utstyr må anses som
nødvendig for å få gjennomført lymfødembehandling, anser Helse- og
omsorgsdepartementet, på bakgrunn av ovenstående fag1ige vurderinger, disse
hjelpemidlene som behandlingshjelpemidler, som forutsettes dekket av de regionale
helseforetakene.
For øvrig finnes det mer informasjon om behandlingshjelpemidler på portalen for
behandlingshjelpemidler (www.behandlingshjelpemidler.no)i Norge.
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