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Nå er årets rammebevilgning til aktivi-

tetshjelpemidler for personer over 26 år 

brukt opp 

Ettersom ordningen med aktivitetshjelpemidler for 

personer over 26 år er rammestyrt og årets bevilg-

ning nå er brukt opp, må vi vente med nye vedtak til 

2019. Avslag som skyldes manglende budsjettmidler 

vil man ikke kunne klage på. Du kan eventuelt søke 

på nytt neste år! 

 Her finner du illustrasjonsfilmer som viser proses-

sen rundt anskaffelse av aktivitetshjelpemidler.  

 På nettsiden  

Smartja.no har MediaLT som mål å spre kunnskap 

og hjelp til funksjonshemmede, eldre og de som ikke 

er super-teknologiske. Her er framgangsmåter og 

informasjon om nye produkter, apper og tjenester 

fremlagt. Informasjonen kan være nyttig for de som 

ikke så lett kan google det de lurer på. En annen vik-

tig målgruppe er de som hjelper andre i gang; fag-

folk, lærere, venner, barn, assistenter.  På nettstedet 

er det f.eks informasjon om hvordan VoiceOver 

(skjermleser) for synshemmede aktiveres og brukes, 

hvordan du kan bruke brytere for å styre teknologi, 

løsninger for høreapparat osv. Det er også lagt inn 

demonstrasjonsvideoer som skal lette forståelsen. 

Videoene er tekstet og synstolket. MediaLT arbeider 

med fokus på teknologi, funksjonshemmede og uni-

versell utforming. 

 Ha personnummeret klart! 
Her er ansiktene bak de blide stemmene du møter når 

du ringer vårt kundemottak! Vi har som mål at 70% 

av henvendelsene skal kunne «landes» her. Fra 

venstre: Kari Ileby, Heidi Fadnes og Ann-Kristin 

Johansen som tålmodig og effektivt veileder og sva-

rer på henvendelser på telefon og e-post. Til høyre: 

Emilie Strand, vår ferske lærling i kontorfag, som 

skal være hos oss et år og er å treffe i resepsjonen. 

 

Lydabsorbenter

 
- er lyddempende materialer og produkter som bru-

kes for å regulere akustikk og etterklang i et rom. 

Audioingeniør Gudvin Helleve,ved NAV Hjelpe-

middelsentral Vestfold har skrevet denne artikkelen 

på www.Kunnskapsbanken.net om ulike  lydabsor-

berende materialer.  

 

Skriv ut nye lister fra «vårt lager» 

Det kan være nyttig å sjekke om brukers behov kan 

dekkes av produkter  på vårt lager! Leveringstiden 

vil bli mye kortere. Du som har skrevet ut våre la-

geroversikter for å ha dem tilgjengelige: Husk å for-

nye utskriftene. Sortimentet byttes jevnlig ut, blant 

annet i forbindelse med prisforhandlinger.  

https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hvor+trenger+du+hjelp/Dagligliv+og+fritid/aktivitetshjelpemidler-til-personer-over-26-%C3%A5r
https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hvor+trenger+du+hjelp/Dagligliv+og+fritid/aktivitetshjelpemidler-til-personer-over-26-%C3%A5r
http://www.kunnskapsbanken.net/aktivitet-og-deltakelse-har-stor-betydning/
http://www.smartja.no/
http://www.medialt.no/
http://www.kunnskapsbanken.net/om-lydabsorbenter/
https://www.nav.no/no/Lokalt/Ostfold/NAV+Hjelpemiddelsentral+Ostfold/Lokal+informasjon/hjelpemidler-p%C3%A5-lager


 

 

 

 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. 
  
Her finner du tidligere nyhetsbrev. 
 

Dørautomatikk på branndører 
Branndører må være godkjent 

for ettermontering av dørau-

tomatikk og ha en kvalitet 

som tåler denne monteringen. 

Huseier må skaffe frem do-

kumentasjon på dette, og leg-

ge ved søknaden. Dersom 

dørleverandøren ikke god-

kjenner ettermontering av 

dørautomatikk, vil ikke NAV 

kunne montere dørautomatikk 

på den aktuelle døra og den 

må byttes.  

Folketrygden dekker verken utgifter ved å fremskaf-

fe nødvendig dokumentasjon eller bytte av branndø-

rer. 

 

Ved bytte av branndør er det viktig at den nye døren 

er klargjort for elektrisk sluttstykke og dørautoma-

tikk, og har en kvalitet som gjør at det kan etter-

monteres dørautomatikk. 

Det er etter hvert mange dørleverandører som ikke 

godkjenner montering av dørautomatikk på sine 

branndører.   

 

Tidligere har vi lagt mangelfulle søknader «på vent» 

og jobbet med å innhente dokumentasjon. Dessverre 

har vi ikke kapasitet til dette lenger. Der bruker fyller 

inngangsvilkårene for stønad, vil vedtaksavdelingen 

heretter innvilge søknadedene. Der nødvendige do-

kumentasjonen fra dørleverandøren mangler, vil vi 

imidlertid ikke kunne montere dørautomatikk før 

dokumentasjon er mottatt eller døren er byttet. Vi 

kommer til å informere om dette i vedtaket til bruker, 

og sender også en kopi til fagpersonen som har bi-

stått med å begrunne søknaden. 

  

Vi minner også om at søknad om dørautomatikk all-

tid skal være vedlagt monteringstillatelse (siste side 

av Tilleggsskjema for omgivelseskontroll; T02). 

Monteringstillatelsen fylles ut med brukers navn, 

adresse og hva det gjelder. Den underskrives av bru-

ker, huseier, eller styreleder, hvis det er boretts-

lag/sameie.  

Kontaktpersonmøte 

 05. november  
Møtet er et fast samarbeidsfo-

rum for administrative kontakt-

personer og mottakssteder i kommunene, brukerut-

valgets medlemmer og Hjelpemiddelsentralen. Vi 

ønsker oss påmelding,  innspill og aktuelle temaer! 

 

Vi søker ny medarbeider  
100% stilling som rådgiver på synsområdet er nå 

annonsert. 

Leve hele livet - i et 

synsvennlig hjem! 

-heter rapporten som Norges Blindeforbund, Nor-
ges Optikerforbund og Universitetet i Sørøst-
Norge står bak. Et sitat:  

Å skape et synsvennlig hjem er enkelt for de fleste og 

øker livskvaliteten ved å bruke synet - menneskets vik-

tigste sans. Syn og generell helse henger sammen. De 

fleste fallulykker og skader som forringer livet skjer i 

hjemmet eller på steder der vi er regelmessig. Skader 

kan forebygges ved å tenke enkelt og praktisk. Dårlig 

syn øker risikoen. Prosessen med synsvennlige hjem 

kan starte i dag!   

 

mailto:nav.hjelpemiddelsentral.ostfold@nav.no
https://tjenester.nav.no/kurs/kursliste?0&valgtKursomrade=471&valgtFylke=OSTFOLD
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://www.kunnskapsbanken.net/
http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/
https://www.nav.no/no/Lokalt/Ostfold/NAV+Hjelpemiddelsentral+Ostfold/Lokal+informasjon/lokale-skjemaer
https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&q=nav&rpp=50&rv=al&l1=62870&sort=akt&ID=9867763
http://www.optikerne.no/docs/Rapport_synsvennlig_hjem.pdf

