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Sommer og håp om bedre tider!
Stadig flere vaksineres og samfunnet åpnes
gradvis opp. Vi følger fortsatt FHI`s
retningslinjer for smittevern. Du må være frisk
for utprøving ved hjelpemiddelsentralen. Vi
holder resepsjonen stengt for tilfeldig oppmøte
over sommeren.
Leverandører melder om forsinkelser på grunn
av utfordringer med transport og produksjon.
Det meldes bl.a om stopp i leveranser av
viktige komponenter, batterier, ladere mm
Derfor er det nå ekstra viktig å ta godt vare på
hjelpemidlene og lade dem regelmessig!

Ill. Corona FHI

Det lempet på kravet om signatur fra bruker på grunn av pandemien fram til 1.juli. I
saker som krever godkjenning eller tillatelse må vi fortsatt ha de nødvendige
underskriftene fra bruker og for eksempel huseier, styre eller arbeidsgiver.

Er du rustet for slitasje og uhell på hjelpemidlene i sommer?
Brukerutvalget ber oss minne om å bestille nødvendige slitedeler og har dem klar i
påkommende tilfeller. Her er informasjon om bestilling av deler og tilbehør.

Arbeid og utdanning
Ved nedsatt arbeidsevne kan tilrettelegging og hjelpemidler på
arbeidsplassen være avgjørende. Tilretteleggingen kan være av
organisatorisk, psykososial eller fysisk art. NAV Hjelpemiddelsentral
har ansvar for formidling av hjelpemidler og bistår med råd og
veiledning om hva som er god tilrettelegging for den enkelte
uavhengig av finansieringsansvar. På www.kunnskapsbanken.net
finner du nå informasjon om arbeid og utdanning samlet.

Utfylling av søknader og tilleggsskjemaer
For å få behandlingstiden så kort som mulig minner vi om:
•
•

«Bruker forutsettes kjent» er et begrep som dessverre ikke hjelper
vedtaksavdelingen i behandlingen av saker.
Send med tilleggsskjema! Fyll ut etter beste evne. De er laget for å sikre at alle
opplysninger kommer med i søknaden!

•

Dokumenter og erklæringer fra spesialisthelsetjenesten og fastleger skal følge
søknader der det er nødvendig.

Skjemaer som krever underskrift av bruker, styre, eller arbeidsgiver skal være signert.

Til deg som har fått sykkel
Sykkelen bør være lagret under tak når den ikke er i
bruk, slik at du unngår rust og andre skader.
Presenning er ikke egnet for lagring ute over tid. I
bruksanvisningen som følger med sykkelen er det
godt beskrevet hvordan du skal ta vare på sykkelen.
Som bruker av sykkelen har du ansvar for vask og
rengjøring, smøre kjede, gir og andre bevegelige
deler, service og reparasjon av deler som vanlige
sykler er utstyrt med, eks. dekk og slange, bremser
(mekaniske eller hydrauliske) wire og lys.
Ill. Pixabay

Må sykkelen leveres på sykkelverksted for
reparasjon, besørger og betaler du dette selv.

Dersom du har elektrisk sykkel bør batteriet bør tas inn dersom sykkelen blir stående
uten å være i bruk, for eksempel gjennom vinteren. Batteriet trenger å lades med jevne
mellomrom. Dersom det går helt tomt for strøm, kan det lett bli ødelagt.
Du kan lese mer om sykkel og ansvar her på www.kunnskapsbanken.net

Språktolk
Det er en forutsetning at det er god kommunikasjon og gjensidig forståelse mellom
bruker og veileder både for å sikre brukermedvirkning og tilgang til gode, tilrettelagte
tjenester, og for at NAV skal oppnå sine målsetninger. For brukere med
innvandrerbakgrunn som ikke behersker norsk godt nok, må dette bli ivaretatt gjennom
bruk av språktolk. Opplys alltid om behov for språktolk før utprøving ved NAV
Hjelpemiddelsentral!

Tolk for hørselshemmede døve
Når det gjelder behov for tolk for hørselshemmede og døve kan du gå inn på denne
nettsiden på nav.no og legge inn bestilling digitalt.

Produktvideoer om ståstativer
På www.kunnskapsbanken.net finner du korte
presentasjoner (videoer) av hjelpemidler på NAV sin
rammeavtale om ståstativ og arm-, kropps- og
bentreningshjelpemidler som gjelder fra 1. april 2021.
Les mer her.

Siste artikler på www.kunnskapsbanken.net
Velferdsteknologi – hvem har ansvar for hva? Velferdsteknologi er teknisk assistanse
som blant annet skal bidra til økt trygghet, sikkerhet og sosial deltakelse. Bruk av
velferdsteknologi til personer med kognitive funksjonsnedsettelser kan gi stor nytte
både for brukeren, pårørende og kan også bidra til å forbedre kommunenes
tjenestetilbud.

Tilrettelegge for redusert syn ved vanlige aldersforandringer Med økende alder
skjer det naturlige endringer i øyet som påvirker synsfunksjonen. Dette medfører økt
behov for lys og mange opplever redusert skarpsyn, kontrastsyn eller utfordringer med
lysblending.
Personer med afasi har behov for ASK Personer med afasi har behov for alternativ
og/eller supplerende kommunikasjon (ASK) på lik linje med andre personer med
kommunikasjonsvansker. I denne artikkelen deler Sunnaas sykehus noen av sine
erfaringer.
Her kan du abonnere på nyhetsvarsel.

Nytt om avtaler
Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være
aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det
offentlige, eller om brukeren selv må dekke utgiftene. De fleste
hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral finner du via
hovedinngang på forsiden merket 'Rammeavtaler'.
•
•
•

Personløftere: Avtalen er tidligere forlenget til og med 31.08.21. Avtalen må
forlenges ytterligere til og med 30.11.21.
Ny avtale for kommunikasjonshjelpemidler trer i kraft 16.06.2021.
Avtale for hørselshjelpemidler gjelder fra 18.05.2021.

Vi ønsker alle en strålende, god
sommer!
Ill. Pixabay

Del gjerne nyhetsbrevet med andre som kan ha nytte av det
Nyhetsbrevet sendes fast til alle ansatte ved Hjelpemiddelsentralen, kommunale kontaktpersoner i kommunene vi betjener: dvs.
administrative/syns/hørsels/kognisjons- og barnekontakter, mottakssteder i kommunene, brukerutvalget ved NAV
Hjelpemiddelsentral Øst-Viken, PPT-ledere i kommunene, NAV-ansatte, NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Fagsenteret, alle
Hjelpemiddelsentraler i landet og koordinatorforum ved Høgskolen i Østfold.

Nyttige lenker

Kontaktinformasjon

Kurskalender HMS Øst-Viken
Tilrettelegging og hjelpemidler på nav.no
www.kunnskapsbanken.net.
appbiblioteket.no
www.hjelpemiddeldatabasen.no
tidligere nyhetsbrev

NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken
Besøksadresse: Gamle Tindlund vei 3,
1718 Greåker
Postadresse: Postboks 173, 1720 Greåker
Telefon: 40 70 28 01
f.o.m. 21.06. t.o.m. 13.08. er telefontiden fra
kl. 10.00- 14.00.
E-post: nav.hot.ost-viken@nav.no

