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Nytt om digital søknad; hjelpemiddelbrukere kan nå følge 

status på egen sak.  
Ved å logge inn på Ditt NAV kan man se om saken er mottatt og behandlet. Dersom man har 
registeret telefonnummer eller e-post, vil man også motta varsel om det er en melding på Ditt 
NAV. Innen kort tid vil det også bli mulig å se om hjelpemiddelet man har søkt om er klar til 
utsendelse fra NAV Hjelpemiddelsentral. Løsningen vil videreutvikles basert på erfaringer og 
tilbakemeldinger. Her kan du lese mer om digitalisering av hjelpemiddelområdet.  

Brukerpass 
Brukerpassordningen er forankret i verdiene likestilling, selvbestemmelse, aktiv deltakelse, 
personlig og sosialt ansvar. Her kan du lese mer. Kontakt med oss om du tenker brukerpass 
er aktuelt for deg! 

Kurs om alarm og varsling, epilepsi, komfyrvakt og vandring 
Målgruppen for kurset er kommunale teknikere som har ansvar for 

og jobber med hjelpemidler for personer med funksjonsnedsettelse. 

Deler av innholdet kan også være relevant for andre faggrupper eller 

personer. Det kan for eksempel være helsepersonell i kommunen, 

pårørende eller bruker selv. Du må ha tatt kurset «Teknikk og hjelpemidler» før du kan ta 

dette kursert om alarm og varsling på www.kunnskapsbanken.net. 

Hjelpemidler i skole og barnehager  
I forbindelse med bytte av skole, barnehage eller overganger er det viktig at hjelpemidler 

blir ivaretatt og flyttet i rett tid. Når det gjelder fastmontert utstyr for elever med syns- og 

hørselshemming; ta kontakt med oss!. Når det gjelder andre hjelpemidler som stoler, 

bord mm må flytting organiseres internt i kommunen, evt. i samarbied med foresatte. e. 

Les artikkelen «Gi alle elever en god og tilrettelagt skolestart» på 

www.kunnskapsbanken.net.  

Hør etter! 
Lise Neef og Line Bjørnerud ved NAV Hjelpemiddelsentral Nordland beskriver i denne 

artikkelen på www.kunnskapsbanken.net at tidlig innsats, oppfølging og samhandling for 

elever med hørselsutfordringer lønner seg.  

Ble hørselsskadd på jobb.  
Trine Strømnes, Fredrikstad, advarer sine unge kolleger om konsekvensene av å få 

nedsatt hørsel. Les mer i denne artikkelen i Fri Fagbevegelse.  

 

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/hjelpemidler/digitalisering-av-hjelpemiddelomradet/digitalisering-av-hjelpemiddelomradet1
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http://www.kunnskapsbanken.net/
https://www.kunnskapsbanken.net/gi-alle-elever-en-god-og-tilrettelagt-skolestart/
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https://frifagbevegelse.no/nyheter/trine-ble-horselsskadd-pa-jobb-na-advarer-hun-sine-unge-kolleger-6.158.784860.288663a984


 

Skidagen 
Fordommer stenger barn ute fra fritidsaktiviteter. Barn 

trenger voksne som lytter og tar dem på alvor, og som 

snakker med og ikke om dem. Som spør dem hva de 

selv ønsker. Se filmen fra Redd barna her. Den er 

basert på en sann historie. I denne lenken finner du 

flere fortellinger fra barn og unge med 

funksjonsnedsettelser.   

Rullestolbrukere diskrimineres i arbeidslivet 
I denne kronikken fra OsloMet skriver Elisabeth Ugreninov og Vegar Bjørnshagen at 

rullestolbrukere må søke på nesten dobbelt så mange jobbutlysninger for å bli invitert til 

et jobbintervju som likt kvalifiserte søkere uten funksjonsnedsettelser. Utilgjengelige bygg 

forklarte lite av forskjellsbehandlingen.   

Nytt om avtaler 
Kommer: Ny avtale for hørselshjelpemidler 

Avtalen trer i kraft 18.05.21. 

NY: Avtale for varslingshjelpemidler 

Avtalen gjelder fra 03.05.2021. 

Hurra for 17. mai! 

Gratulerer med dagen  

og god feiring 😊 

 

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, PPT-ledere i kommunene, NAV-ansatte, NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Fagsenteret, alle 

Hjelpemiddelsentraler i landet og koordinatorforum ved Høgskolen i Østfold. 

Nyttige lenker 
Kurskalender HMS Øst-Viken 

Tilrettelegging og hjelpemidler på nav.no  

www.kunnskapsbanken.net.  

appbiblioteket.no 

www.hjelpemiddeldatabasen.no 

tidligere nyhetsbrev 

 

Kontaktinformasjon 
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 

 

 

 

Ill. Pixabay 

Ill: Stillbilde fra filmen 

https://www.youtube.com/watch?v=Fv4HIjyDYs0&ab_channel=ReddBarna
https://www.reddbarna.no/content/uploads/2021/04/ReddBarna_fritid_for_alle_2021_oppslag.pdf
https://www.oslomet.no/om/kai/kai-kronikken/rullestolbrukere-diskrimineres
https://www.hjelpemiddeldatabasen.no/news.asp?newsid=8658&x_newstype=28
https://www.hjelpemiddeldatabasen.no/news.asp?newsid=8655&x_newstype=28
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/hjelpemidler-og-tilrettelegging
http://www.kunnskapsbanken.net/
http://appbiblioteket.no/
http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/
https://www.nav.no/no/lokalt/hjelpemiddelsentraler/nav-hjelpemiddelsentral-ost-viken/lokal-informasjon/lokale-skjemaer
mailto:nav.hot.ost-viken@nav.no

