NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken

Nyhetsbrev august 2020
4 av 10 brukere av
NAVs hjelpemiddelsentraler er uføre
36 prosent av de mellom 18
og 66 år som i 2019 fikk tekniske hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralene, var
uføre. Flere kvinner enn menn fikk hjelpemidler og
var uføre. Les artikkelen fra Statistisk sentralbyrå
her.

Opplæringsressurser
ASK-hjelpemidler
Personer med ne
satt eller ingen funksjonell tale har ofte behov for
alternativ og/eller supplerende kommunikasjon
(ASK) og hjelpemidler. I denne artikkelen på
www.kunnskapsbanken.net finner du en oversikt
over opplæringsfilmer som viser hvordan du tilpasser ulike hjelpemidler for ASK-brukere.

Betydningen av hjelpemidler og tilrettelegging for funksjonshemmede
barn og unges mestring og deltakelse i skolen
SINTEF, i samarbeid med NTNU, har på oppdrag
fra Arbeids- og velferdsdirektoratet gjennomført
en evaluering av betydningen hjelpemidler og tilrettelegging har for unge funksjonshemmede. Målet med evalueringen har vært å fremskaffe ny
kunnskap som kan bidra til økt deltakelse og
mestring i skolen for unge med nedsatt funksjonsevne, samt å utvikle kunnskap som kan sette hjelpemiddelområdet bedre i stand til å prioritere innsats og iverksette tiltak tilpasset brukerne. Les
mer om rapporten her.

Utsnitt fra NAV Hjelpemidler og tilrettelegging; overordnet målbilde

Har søkt
plass i
omsorgsbolig
Trude Drevland (73) er
tidligere Bergensordfører, og leder nå rådet for et aldersvennlig Norge. Dette er en del av regjeringens kvalitetsreform for eldre: Leve hele livet.
Drevland forteller i denne artikkelen i vi.no at hun
planlegger alderdommen.
«Norge eldes i økende tempo» som Statistisk
sentralbyrå uttrykker det i sine folketallsfremskrivinger. Trude Drevland sier: Det er et faktum at vi
pusser opp boligene våre for 73 milliarder kroner
hvert år. Men INGEN legger inn små, effektive
grep som bedre belysning, mindre glatte gulv eller
bredere dørkarmer når de pusser opp. Når jeg
spør folk som møter opp på mine foredrag, som
gjerne er i aldersgruppen 60 pluss, om de tenkte
på alderstilpasning av boligen da de pusset opp
sist, ser de bare rart på meg. Har du tenkt på at
du kanskje trenger gåstol om ti år, eller at trapper
ikke alltid vil regnes som god gymnastikk? Hvordan skal vi forvente at samfunnet tilpasser seg vår
aldring når vi ikke gjør det sjøl?
NOVA-rapporten Mobilitet blant eldre på boligmarkedet – holdninger, drivere og barrierer, bekrefter
langt på vei Drevlands inntrykk.

Å bli gammel

Nye rammeavtaler
•

Det er grått å bli gammel,
ubotelig og ensomt
som reveskabb.
Og det verste er at
du aldri klarer å slite over
den langtøyde navlestrengen
som binder deg til dine unge år.

Fra 01.09: tohjulssykler for personer med
nedsatt funksjonsevne i overkroppen
Fra 01.10: hev- og senkfunksjon til innredning på kjøkken og bad, samt ny avtale manuelle rullestoler, drivhjul med el.motor og
elektrisk drivaggregat.

•

Les mer på www.hjelpemiddeldatabasen.no.

Plutselig kan du gripe deg i
å springe barføtt i graset
og hoppe i kåte sprett
over barndommens muntre vårbekker
skjønt du i virkeligheten sitter på en stein
og støtter haken til krokstaven
og kjenner slitasjegikta rive i
gamle, stabbetunge bein.
Hans Børli

Velkommen til
ny rådgiver på
boligområdet
Cathrine
Østvik er
ergoterapeut og kommer fra en noenlunde tilsvarende rådgiverjobb i Oslo. Hun har nå tatt steget
fullt ut og gjort Mossing av seg! Sommerferien i år
har gått til renovering av bolig.

Søk om tilskudd i stedet for heis
og/eller rampe!
Tilskudd gir ofte bedre og varige løsninger enn utlån av hjelpemidler. Tilskudd gir mulighet for å få
alle rom på ett plan og endre inngangspartiet til
boligen og garasjen. Les mer her om ordningen.

God
sensommer!
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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, PPTledere i kommunene, NAV-ansatte, NAV Hjelpemidler og tilrettelegging
Fagsenteret, alle Hjelpemiddelsentraler i landet og koordinatorforum ved
Høgskolen i Østfold.

Nyttige lenker
Sjekk Kurskalender HMS Øst-Viken
Om hjelpemidler på nav.no:
•
•
•
•
•

Tjenester og produkter
Hva har du vansker med?
Hvor trenger du hjelp?
Hvordan søke?
appbiblioteket.no

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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