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Nød-SMS  

21. mars ble Nød-SMS lansert, tjenesten som gir 
døve, hørselshemmede og talehemmede mulighet 
til å sende SMS direkte til 110, 112 og 113 i nød-
situasjoner. Nød-SMS er en ny og trygg tjeneste 
for tekstbasert kommunikasjon mellom personer i 
en nødsituasjon og nødmeldesentralene. Nød-
SMS skal ikke erstatte dagens 1412-tjeneste for 
nødsamtaler via teksttelefon, men vil fungere par-
allelt i en pilotperiode.  
Det er nødmeldesentralene i Bodø som skal motta 
Nød-SMSer fra hele landet. Her er nødmelde-
sentralene for politi, brann og helse samlokalisert, 
og det er etablert et kompetansemiljø for håndte-
ring- sin egen side http://www.nodsms.no/tering 
av nødmeldinger på SMS.  
Les mer om Nød-SMS på Direktoratet for sam-
funnssikkerhet og beredskap sine sider og på 
Nød-SMS 

  
 

 

Brukerutvalget ved NAV Hjelpe-
middelsentral Østfold  

Brukermedvirkning er et viktig virkemiddel for å 
oppnå god kvalitet i hjelpemiddelsentralens tje-
nestetilbud og oppgaveløsning. Brukerutvalget 
skal jobbe med å identifisere og følge opp viktige 
innsatsområder og  bidra til å sikre brukermed-
virkning innen NAV Hjelpemiddelsentral Østfold 
sine tjenesteområder, som har betydning for bru-
kerne. Brukerutvalget skal være en arena for 
samhandling med fast representasjon fra hjelpe-
middelsentralen, kommunene og brukerorganisa-
sjonene. Brukerorganisasjonene utpeker bruker-
representantene i sine organisasjoner. Brukerre-
presentantene skal bidra med kompetanse basert 
på bearbeidet brukererfaring.  

 

Nye avtaler - visning  

Meld deg på til visning av personløftere og hygie-

nehjelpemidler  den 06. september ved NAV Hjel-
pemiddelsentral Østfold. Leverandører av aktive 
og passive personløftere vil holde kurs i hvordan 
velge rett seil.  
 

  

 

 

Du finner godkjenningskurs 
for  senger og personløftere 
 på Kunnskapsbanken.net 
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 NAV Hjelpemiddelsentral Østfold 
Besøksadresse: Gamle Tindlund vei 3, 1718 Greåker 
Postadresse: Postboks 574, 1703 Sarpsborg 
Telefon: 69 01 02 20 
E-post: nav.hjelpemiddelsentral.ostfold@nav.no   

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. 
  

Hva vil du bli når du blir stor? 

Å ha nedsatt funksjon innebærer at det er et gap 
mellom personens individuelle forutsetninger og 
omgivelsenes forventninger. Tilrettelegging og 
hjelpemidler kan bidra til å minske dette gapet, 
også for utdanning og jobb. Tenk muligheter frem-
for begrensninger!  
Selvstendighet og mestring i hverdagen gir mange 
muligheter. Man velger utdanning og arbeid utfra 
interesser. Om det er hindringer på grunn av ned-
satt funksjonsevne, må det undersøkes om dette 
kan være mulig likevel. Det er veldig mye som er 
mulig å få til! 
Sammen med bruker, arbeidsgiver, nærpersoner, 
terapeut i kommunen og NAV-kontoret er en 
grundig utredning helt avgjørende for å avdekke 
behov og muligheter. Fagpersoner på hjelpemid-
delsentralene samarbeider tett og tverrfaglig for å 
finne løsninger som fungerer hjemme og på ar-
beidsplassen. Les hele artikkelen her. 
 

 
  

Nyttige lenker på nav.no 

 Om hjelpemidler og tilrettelegging på ar-

beidsplassen  

 Om hjelpemidler under utdanning 

 

Min historie 

Her finner du historier om unge mennesker som 
viser hvordan hjelpemidler og tilrettelegging kan 
gjøre hverdagen enklere. Kanskje blir du inspirert 
til å gjøre noe med din egen hverdag?  

Økt arbeidsdeltakelse med tilrette-
legging  
Med hjelpemiddelsentralens arbeidsrettede vei-
ledningstjeneste ønsker vi å bidra til samhandling 
og kunnskapsutvikling om tilrettelegging og hjel-
pemidler for brukere med funksjonsnedsettelse 
innen syn, hørsel og kognisjon. Det er et mål for 
oss at veiledere på samtlige NAV kontor i Østfold 
har en utvidet forståelse av hjelpemiddelsentra-
lens mangfold av arbeidsstøttende hjelpemidler 
for brukere med funksjonsnedsettel-ser. Ta kon-
takt med oss!  
 

Flytting til institusjon; hvilke hjel-
pemidler kan man ta med seg? 
Hjelpemidler for beboerne er institusjonens an-
svar, med unntak av individuelt tilpassede hjelpe-
midler til personlig bruk. Dette kan være rullestoler 
med tilleggsutstyr, ganghjelpemidler, kommunika-
sjons- syns- og hørselshjelpemidler.  
Eksempler på hjelpemidler en ikke kan ta med 
seg til institusjonen er seng, personløfter, trykkav-
lastende madrass, dusjstol, toalettforhøyer og 
løftestol. Kommunen har ansvar for å rydde opp i 
utlånet før flytting til institusjon, og returnere hjel-
pemidlene som skal tilbake til NAV Hjelpemiddel-
sentral for gjenbruk.  
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