NAV Hjelpemiddelsentral Østfold

Nyhetsbrev oktober -2018
Besøksrunden
2018 i alle
Østfolds
kommuner er
snart gjennomført
Lederteamet fra sentralen har møtt kommunenes representanter fra
administrasjonen og nøkkelpersoner i den daglige
hjelpemiddelformidlingen. Eva Kjølstad, avdelingsdirektør, forteller at hensikten med møtene er
å styrke samarbeidet, informere gjensidig om endringer og gi tilbakemeldinger slik at vi sammen
kan utvikle og forbedre tjenestene.
Sammen skal vi finne løsninger, Ikke minst rundt
økningen av eldre innbyggere, som i all hovedsak
skal bo hjemme, sier Eva Kjølstad og fortsetter: Vi
har også vært inne på temaer som kommunesammenslåing og organisering av fremtidig hjelpemiddelformidling. Stortinget har vedtatt at hjelpemidler for varig behov fortsatt skal være statlig
finansiert gjennom Folketrygden. I tillegg har de
bedt regjeringen medvirke til at kommunenes fagkompetanse om hjelpemidler og kapasitet i kommunen øker ved å bidra til at det ansettes flere
ergoterapeuter. I tillegg vil de forbedre informasjon, rutiner og enklere tilgjengelighet til hjelpemidler, større brukermedvirkning og bedre IKTløsninger.
På bakgrunn av erfaring gjennom mange år på
fagområdene syn og hørsel, med nettverk av faglige kontaktpersoner nær brukerne i kommunene,
oppretter vi nå nettverk med kontaktpersoner i
kommunene på fagområdene kognisjon og barn.

Muntlige vedtak
I jakten på forenklinger og effektivisering, har vi
besluttet at vi går over til muntlige/papirløse vedtak i enkle saker. Det gjelder især der hjelpemiddelet er på lager og oftest kommer raskere frem til
bruker enn vedtaksbrevet ville gjort.

Tar utfordringen!
Anders Hauge Olsen er nyvalgt leder i Brukerutvalget ved NAV Hjelpemiddelsentral.
Litt om deg? 41,år, representerer NHF/SAFO i
brukerutvalget. Jeg har tidligere jobbet i Telenor
som avdelingsleder og hatt oppgaver knyttet til
utvikling og forbedring. Nå er jeg engasjert som
brukerrepresentant i ulike utvalg og ønsker å få til
endringer til det bedre. Les mer om brukerutvalget
ved NAV Hjelpemiddelsentral Østfold her.

Velkommen
til kurs om
Arbeidsplasstilrettelegging
- sansetap og kognisjon 29.10.
Målgruppen er NAV-veiledere og andre som skal
bistå brukere med nedsatt hørsel, syn eller
kognisjon i å komme i- eller beholde arbeid.
Trine Lise Kjellman og Monica Olseng Stordal,
begge rådgivere på arbeidsplassområdet, forteller
om svært godt oppmøte og positive tilbakemeldinger sist de holdt dette kurset. Programmet inneholder presentasjoner av ulike fagområder, omvisning og læringsverksted. Påmeldingsfrist: 22.
oktober. Les mer her.

«Funksjonsassistanse –
en rettighet!»
Uloba inviterer i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentralen Østfold til seminar om Funksjonsassistanse på Litteraturhuset Fredrikstad 23. oktober
2018 kl. 10.00- 14.00.
Funksjonsassistanse er en ordning som gir mulighet for funksjonshemmede og synshemmede til
å være i jobb. Ordningen innvilges av NAV til bevegelseshemmede og synshemmede som er i,
eller skal starte i jobb, eller som lærling, og som
trenger praktisk assistanse i løpet av arbeidsdagen.
Hvordan kan Funksjonsassistanse bidra til at flere
funksjonshemmede og synshemmede kan delta i
ordinært arbeidsliv?
Vi ønsker å bidra til at flere får vite om denne rettigheten og inviterer til seminar:
Påmelding innen 15. oktober sendes til: Uloba v/
Anneth Nielsen anni@uloba.no eller NAV v/ Trine
Lise Kjellman – Trine.Lise.Kjellman@nav.no

Digital samhandling i komplekse
brukersaker
Rådgivere fra NAV Hjelpemiddelsentral tilbyr veiledning på video til kommunale samarbeidspartnere i mange typer saker. Gå inn på
www.kunnskapsbanken.net og se filmen som viser et eksempel på en veiledningsmetode som
først og fremst foregår på video innenfor fagfeltet
alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Det vil bli servert lunsj. Arrangementet er gratis!

Hygienefunksjoner til toalett
Når du skal søke om hygienetoalett eller bidettilsats til toalett må vi ha målsatt tegning og utfylt kartleggingsskjema for å
kunne vurdere hva som er teknisk mulig og praktisk hensiktsmessig. Mer informasjon finner
du her.

Bytteskjema
Dette skjemaet bruker du hvis du trenger å bytte
et hjelpemiddel. Utlån av nytt hjelpemiddel må
være i samsvar med gjeldende regelverk og rammeavtaler i NAV. Benytt skjemaet når det er hensiktsmessig med ny kartlegging f.eks. ved bytte av
elektrisk-/manuell rullestol eller løftestol.

Nyttige lenker
Sjekk Kurskalender HMS Østfold
Om hjelpemidler på nav.no:





Tjenester og produkter
Hva har du vansker med?
Hvor trenger du hjelp?
Hvordan søke?

Fagstoff og opplæringsmateriell finner du på
www.kunnskapsbanken.net.
Informasjon om produkter finner du i
www.hjelpemiddeldatabasen.no.
Her finner du tidligere nyhetsbrev.
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