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Reise/flytting - hva gjør jeg? 

Skal du flytte innenlands, eller reise til utlandet og 
trenger å ta med deg dine hjelpemidler? Her fin-
ner du svaret på hva du må gjøre. 

 
Sikre god overgang for barn med 
kommunikasjonshjelpemidler 

Mange barn som benytter hjelpemidler skal flytte 
til nye arenaer, fra barnehage til skole eller fra en 
skole til en annen. Sørg for at disse barna får med 
både kompetanse og hjelpemidlene sine til det 
nye stedet 

Hjelpemidler er utlånt personlig gjennom folketryg-
den, til hvert enkelt barn. Ansatte er ansvarlige for 
at barna får med seg hjelpemidlene videre, eller at 
hjelpemidlene blir returnert til NAV Hjelpemiddel-
sentral hvis de ikke lenger er i bruk.  

Det er viktig for utviklingen av kommunikasjon hos 
barnet at nødvendig kompetanse blir overført, slik 
at barnet fortsatt kan fungere og utvikle seg i hver-
dagen. Gi opplæring til nytt personell som skal 
overta og sørg for at det blir oppnevnt en ny per-
son med ansvar for oppfølgingen. Les mer her.  

Du kan lese mer om kartlegging av kommunika-
tive forutsetninger og behov i personens miljø – 
spesielt ved overganger her.  

 

 

To spørsmål om arbeidsinklude-
ring 

1. Er individualisert oppfølging og arbeidsgi-
veroppfølging konkurrerende metodikker 
eller er de komplementerende? 

2. Hvordan kan funksjonshemming både 
være et stengsel og en ressurs i møtet 
med arbeidslivet? 

Her finner du  opptak av forelesning i april, ved 
Siri Yde Aksnes, stipendiat ved OsloMet. og 
Per Koren Solvang, sosiolog og professor i re-
habilitering ved OsloMet. 

https://www.nav.no/no/Lokalt/Trondelag/NAV-Hjelpemiddelsentral-Trondelag/relatert-informasjon/reise-flytting-hva-gj%C3%B8r-jeg
https://www.kunnskapsbanken.net/sikre-god-overgang-for-barn-med-kommunikasjonshjelpemidler/
https://www.kunnskapsbanken.net/kartlegging-av-kommunikative-forutsetninger-og-behov-i-personens-miljo-spesielt-ved-overganger/
https://www.kunnskapsbanken.net/to-sporsmal-om-arbeidsinkludering/


 

 

 

 NAV Hjelpemiddelsentral Østfold 
Besøksadresse: Gamle Tindlund vei 3, 1718 Greåker 
Postadresse: Postboks 173, 1720 Greåker 
Telefon: 40702801 

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. 

Ny rådgiver på synsområdet 

 
Sebastian Jansson, tiltrådte i juni. Han er optiker 
med erfaring fra arbeid i butikk. Sebastian er nå 
godt i gang med å sette seg inn i hjelpemidler på 
synsområdet og datasystemene. Ellers er han en 
ihuga sykkelentusiast som benytter alle mulighe-

ter til å legge bak seg noen mil, også i varmen😊  

Hvordan er det å ha en service-
hund? 

 
Servicehunder er hunder som er trent til å hjelpe 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hjelpen 

hundene gir kan være å åpne dører og kjøleskap, 
hente telefonen og legge inn i vaskemaskinen. 
Hundene blir spesialtrent til hver enkelt bruker. 

Servicehunden er ment å fungere som et alterna-
tiv for å løse brukerens utfordringer, i tillegg til å 
stimulere til økt aktivitet og en mindre isolert tilvæ-
relse. Den som får en servicehund må være i 
stand til å ta fullt ansvar for hunden, og derfor ha 
tilstrekkelig god helsetilstand til å ferdes hyppig og 
jevnlig utendørs til alle årstider. 

Rammen til aktivitetshjelpemidler 
er brukt opp Les mer her.  

 

Skal du bistå brukere med å søke 
om hjelpemidler? For å sikre god kvalitet 

i formidlingsprosessen ber vi deg ta e-læring 
Grunnkurs i hjelpemiddelformidling.  

Er du sertifisert bestiller som trenger repetisjon, 
eller skal bli bestiller? Les mer her.  

 

Fra 01. august har vi ny adresse:  

Postboks 173, 1720 Greåker 

Fortsatt god sommer! 
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