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Nyhetsbrev oktober 2020 

  
 

 A4-plakat med 
informasjon om 
NAV  
Hjelpemiddelsen-
tral 
 
Du kan ta utskrift her!  
 
Heng den opp i publi-
kumsareal. Mange vil 
kunne ha god nytte av 
denne informasjonen. 

 

 

Arbeidsinkludering av utsatt ung-
dom – kompetansefrokost 14.10.20 
Onsdag 14. oktober 2020 kl. 09.00-11.00 kan du 
via pc/mac, nettbrett eller mobil delta på kompe-
tansefrokost med temaet «Arbeidsinkludering av 
utsatt ungdom». Les mer her. 
 

Hvordan omtaler 
du en person 
med rullestol?  
 
I denne artikkelen fra 
BUFDIR kan du lese 

mer om hvordan språket forteller hvordan du ser 
på vedkommende eller situasjon. 

Tilleggsskjema for 
manuell rullestol 
(T04) er et nyttig 
verktøy for å kart-
legge hvilke forvent-
ninger en har til den 
manuelle rullestolen 
og det fysiske miljøet 
den skal brukes i. In-

formasjonen i skjemaet må sendes inn hver gang 
ved både søknad, bytte og hjelp til vurdering og 
utprøving. Skjemaet gir viktig informasjon for NAV 
Hjelpemiddelsentral som ofte ikke har møtt bruke-
ren, men som må danne seg et bilde på bakgrunn 
av informasjonen som blir gitt via skjemaet for å 
gjøre et godt valg av rullestol og utstyr til stolen.  

Rådgivning på boligområdet min-
ner om:  

• e-lærig: grunnkurs bolig og tegnekurs 

• Søker du om dørautomatikk til branndører 
må vi ha med dokumentasjon fra dørprodu-
sent på at døren er klargjort for dette.  

• Viktig at også byggeår og trekkraft opply-
ses i tilleggsskjema. 

 Før det søkes om et kostbart 
hjelpemiddel skal det alltid vurde-
res om produkt som kan kjøpes i 
vanlig handel kan dekke brukers 
behov. En del brukere er ikke i 
stand til å gå ut av boligen på 
egenhånd, men har behov for å 
kunne åpne for besøkende. I ste-
det for å søke om porttelefon, vil 

en elektronisk dørlås i en del tilfeller kunne 
dekke dette behovet. Det finnes flere leverand-
ører på markedet. Døren kan da åpnes ved 
hjelp av kode, brikke/nøkkel eller via app på 
mobil. Slike elektroniske låser kan kjøpes i 
vanlige elektronikkforretninger, og montering 
må ikke utføres av fagperson.

https://impleo.sits.no/Orders/Prods/Hjelpemiddelsentralen%20-%20A5_0a1f7e60b03b474695eb6adf498f9ea5.pdf
https://www.nav.no/no/lokalt/hjelpemiddelsentraler/nav-hjelpemiddelsentral-ost-viken/lokal-informasjon/hjelpemidler-pa-lager
https://bufdir.no/uu/Nytt/hvordan_omtaler_du_en_person_med_rullestol/
https://bufdir.no/uu/Nytt/hvordan_omtaler_du_en_person_med_rullestol/
https://www.kunnskapsbanken.net/kurs/grunnkurs-bolig/
https://www.kunnskapsbanken.net/?s=tegne


 

 

 

 
NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken 
Besøksadresse: Gamle Tindlund vei 3, 1718 Greåker 

Postadresse: Postboks 173, 1720 Greåker 

Telefon: 40 70 28 01 

E-post: nav.hot.ost-viken@nav.no 

 
 

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. 

Mac-en er min 
protese 
«Når jeg sitter med 
Mac-en min er jeg 
ikke særlig lese- og 
skrivehemmet, på 
tross av at jeg er 
dyslektiker, egentlig 
ikke kan skrive og 

leser som en snegle. Alt kan leses med ørene, og 
med gode skrivestrategier og digitale verktøy er 
det mulig å skrive det meste» skriver Gunnar Mi-
chelsen, seniorrådgiver ved NAV Hjelpemiddel-
sentral Nordland i denne kronikken.  

Tilskudd til standard datautstyr, for 

elever med spesifikke lese- og skrivevansker 
Mange skoler tilbyr utlån av utstyr (PC, Chrome-
book, iPad) til elevene. Ved søknad om tilskudd til 
standard datautstyr må det i den enkelte søknad 
begrunnes fra skolen eller PP-tjenesten hvorfor 
utstyret som skolen tilbyr ikke dekker behovet. 

Aktuelle artikler i  
www.kunnskapsbanken.net: 
  

• Hvordan kan ungdom og voksne med store 
bevegelses- og kommunikasjonsnedsettel-
ser bidra i samfunnet? 

• Nedgang i andelen sysselsatte med ned-
satt funksjonsevne 

• Nye muligheter for tilrettelegging av iPad 
og iPhone 

 

Utvikling av digital presentasjon av 
produkter på rammeavtale er i gang 
 
Det jobbes nå med et alternativ til minimesser i 
form av korte filmer som blir tilgjengelig via 
www.Hjelpemiddeldatabasen.no  og www.kunn-
skapsbanken.net Digitale produktvisninger er 
planlagt som en varig løsning, også etter pande-
mien. På denne måten blir filmene tilgjengelig så 
lenge rammeavtalene gjelder. 
 

 Nye rammeavtaler fra 01.oktober  

• Vogner og hjelpemidler til sport og aktivitet   

• El. hev- og senkfunksjon til innredning på kjøkken 
og bad   

• Manuelle rullestoler, drivhjul med el. motor og 
drivaggregat  

• Madrasser med trykksårforberedende egenska-
per: Avtalen forlenges til og med 30.11.2020.  

 

Del gjerne nyhetsbrevet med andre 
som kan ha nytte av det. 

Nyhetsbrevet sendes fast til alle ansatte ved Hjel-
pemiddelsentralen, kommunale kontaktpersoner i 
kommunene vi betjener: dvs. administra-
tive/syns/hørsels/kognisjons- og barnekontak-
ter, mottakssteder i kommunene, brukerutvalget 
ved NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken, PPT-le-
dere i kommunene, NAV-ansatte, NAV Hjelpemid-
ler og tilrettelegging Fagsenteret, alle Hjelpemid-
delsentraler i landet og koordinatorforum ved 
Høgskolen i Østfold. 
 

 

mailto:nav.hot.ost-viken@nav.no
https://arbeidsgiver.nav.no/kursoversikt/?fylke=%C3%98st-Viken%20(%C3%98stfold,%20Follo%20og%20Romerike)&tema=Hjelpemidler%20og%20tilrettelegging
https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+produkter
https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hva+har+du+vansker+med
https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hvor+trenger+du+hjelp
https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hvordan+soke
http://appbiblioteket.no/
http://www.kunnskapsbanken.net/
http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/
https://www.nav.no/no/Lokalt/Ostfold/NAV+Hjelpemiddelsentral+Ostfold/Lokal+informasjon/lokale-skjemaer
https://www.nav.no/no/lokalt/hjelpemiddelsentraler/nav-hjelpemiddelsentral-ost-viken/lokal-informasjon/hjelpemidler-pa-lager
http://www.kunnskapsbanken.net/
https://www.nav.no/no/lokalt/hjelpemiddelsentraler/nav-hjelpemiddelsentral-ost-viken/lokal-informasjon/hjelpemidler-pa-lager
https://www.nav.no/no/lokalt/hjelpemiddelsentraler/nav-hjelpemiddelsentral-ost-viken/lokal-informasjon/hjelpemidler-pa-lager
https://www.nav.no/no/lokalt/hjelpemiddelsentraler/nav-hjelpemiddelsentral-ost-viken/lokal-informasjon/hjelpemidler-pa-lager
http://www.kunnskapsbanken.net/nedgang-i-andelen-sysselsatte-med-nedsatt-funksjonsevne/
http://www.kunnskapsbanken.net/nedgang-i-andelen-sysselsatte-med-nedsatt-funksjonsevne/
https://www.nav.no/no/lokalt/hjelpemiddelsentraler/nav-hjelpemiddelsentral-ost-viken/lokal-informasjon/hjelpemidler-pa-lager
https://www.nav.no/no/lokalt/hjelpemiddelsentraler/nav-hjelpemiddelsentral-ost-viken/lokal-informasjon/hjelpemidler-pa-lager
http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/
http://www.kunnskapsbanken.net/
http://www.kunnskapsbanken.net/
Vogner%20og%20hjelpemidler%20til%20sport%20og%20aktivitet
https://www.hjelpemiddeldatabasen.no/news.asp?newsid=8615&x_newstype=7
https://www.hjelpemiddeldatabasen.no/news.asp?newsid=8615&x_newstype=7
https://www.hjelpemiddeldatabasen.no/news.asp?newsid=8617&x_newstype=7
https://www.hjelpemiddeldatabasen.no/news.asp?newsid=8617&x_newstype=7
https://www.hjelpemiddeldatabasen.no/news.asp?newsid=8633&x_newstype=28
https://www.hjelpemiddeldatabasen.no/news.asp?newsid=8633&x_newstype=28

