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Når du ringer: Still spørsmålet ditt til oss på
kundemottaket! Vi finner som regel svaret 😊!
Fra venstre: Kari Ileby, Heidi Fadnes og AnnKristin Johansen

Ny FFO rapport: «NAV får ikke funksjonshemmede ut i
arbeid»
De fleste funksjonshemmede som er i arbeid har skaffet seg jobb
selv. Arbeidsrettede tiltak bidrar ikke i særlig grad til å få folk i
jobb, og få kjenner til de offentlige støtteordningene som finnes
for tilrettelegging av arbeidsplassen for funksjonshemmede. Det
viser to nye undersøkelser som Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon; FFO, står bak.

Ill: Forsiden på rapporten

Av positive funn kan nevnes at bedrifter innen bransjene IKT,
offentlig administrasjon og undervisning oftere er tilrettelagt for
rullestolbrukere. De har også oftere installert lyd- og
taleoverføringsutstyr enn bedrifter innen bransjene industri,
varehandel, overnatting og servering.

I undersøkelsen ble 1120 funksjonshemmede spurt om deres erfaringer med arbeidslivet. 85
prosent svarer at de har klart å komme i arbeid selv. Det er fint når folk kommer seg i jobb på
egen hånd, men heller ikke funksjonshemmede kjenner i særlig grad til hvilke
tilretteleggingsbehov NAV gir offentlig støtte til, eller hvor informasjon om dette kan
innhentes.
Her kan du lese mer om rapporten og FFO`s anbefalinger.

Tilgjengelige boliger
Norges Handikapforbund har oppdatert heftet “Tilgjengelige boliger.
Tilpasning av eksisterende boliger”. I heftet finner du gjeldende
regelverk, tips til gode løsninger og finansieringsmuligheter.

Forsidebilde på heftet
«Tilgjengelige boliger»

Målgruppen for heftet er alle som er opptatt av å gjøre boligen
tilgjengelig og mer praktisk å bruke. For alle som bruker
ganghjelpemidler eller rullestol vil heftet være særlig aktuelt. Heftet
er også nyttig for fagfolk som gir råd og veiledning om
boligtilpasning. Les mer om dette på www.kunnskapsbanken.net

Lydmiljøet i klasserom påvirker
elevenes læring
Det kan ofte være vanskelig å få med seg hva
læreren og andre elever sier i rom med høy
etterklang og mye bakgrunnsstøy. Men enkle
og rimelige tiltak kan gi gode resultater.
Ergoterapeut i Nordre Follo kommune; Kari Yri
Urd og Eirin Hustvedt, som har master i
folkehelsevitenskap, har skrevet denne
artikkelen i www.utdanningsnytt.no.

Ill.foto v. Kari Yri Urd hentet fra artikkelen

60 prosent av skolene mangler kompetanse om universell utforming
Rapporten fra prosjektet «Universell utforming av grunnskolen: Hvor er vi i 2021?» som nå er
ferdig, handler om universell utforming både i det fysiske miljøet og i læringsmiljøet på
skolen, i tillegg til å synliggjøre skolelederes holdninger. Undersøkelsen rapporten bygger på
har vurdert tilgjengelighet for personer med ulike funksjonsnedsettelser og kroniske
sykdommer. Det har blitt gjennomført to spørreundersøkelser; en for ansatte på skolen og en
for FAU-representanter. 535 skoler og 190 FAU-representanter har svart på undersøkelsen. I
tillegg ble det gjennomført skolebesøk med intervjuer.
Her kan du lese om prosjektet, hovedkonklusjoner og selve rapporten.

Nyansatt
Nina Brændhagen begynte på sentralen i høst og er tilknyttet
vedtaksavdelingen. Her tar hun hånd om et stadig økende
antall digitale søknader. I tillegg jobber Nina med bestillinger på
boligområdet. I fritiden er hun også travel, med to aktive gutter i
barnehage- og skolealder. Familien er bosatt på Hvaler, og
bruker nærområdet flittig på tur.
Digitalisering av hjelpemiddelområdet er organisert som et eget
utviklingsløp. Dette utviklingsløpet har
navnet DigiHot. Gjennom digitalisering skal DigiHot bidra til et
mer helhetlig og effektivt hjelpemiddelsystem.
Nina med kaffekoppen

Hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering
Det finnes hjelpemidler som gir barn og unge mulighet til trening, stimulering og aktivisering,
leke- og sportsaktiviteter. Les mer om dette på www.nav.no.

Nyhetsvarsel: Hold deg oppdatert ved å få en epost når vi legger ut nye artikler. Legg inn mailadressen din her. Her er de siste nye artiklene:
•
•

Nytt i iPadOS og iOS 15
Tre vanlige
synshjelpemidler

•
•

Økt medbestemmelse ved bruk av lydbasert app
Produktvideoer synshjelpemidler

NYHETER :

01-11-2021
NY: Biler
Avtalen er gjeldende fra 01.11.2021.
29-10-2021
KOMMER: Overflyttingsplattformer og personløftere
Avtalen trer i kraft 01.12.2021.
26-10-2021
UTGÅR 30.11.21: Avtalen for sittesystemer og formstøpte sitteenheter
Gjelder rammeavtale nr. 16-3253 Sittesystemer og formstøpte sitteenheter.

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

NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken

Tilrettelegging og hjelpemidler på nav.no

Besøksadresse: Gamle Tindlund vei 3,
1718 Greåker
Postadresse: Postboks 173, 1720 Greåker

www.kunnskapsbanken.net
appbiblioteket.no
www.hjelpemiddeldatabasen.no
tidligere nyhetsbrev

Telefon: 40 70 28 01
E-post: nav.hot.ost-viken@nav.no

