
 

NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken 

Nyhetsbrev februar 

 2022 

Nå er vi nesten tilbake i normal hverdag 
- og er mer optimistiske enn på lenge      !  

 
Fritak for underskrift på skjemaer er forlenget til 28.februar. Les mer her.  
Fortsatt melder dessverre enkelte leverandører om leveringsvansker.  
Det er en gledelig utvikling når det gjelder digital søknad: Alle kommuner har fått tilgang på smart 
tilbehørsvelger, alle formidlere kan se status på saker de selv har sendt inn og alle hjelpemiddel- 
brukere kan se liste over sine aktive lån. 
 

Thomas er lam – fikser gravejobben for egen maskin

Illustrasjon og billedtekst er hentet fra artikkelen i bransjebladet «Byggindustrien»: Thomas Jacobsen er lam og h
ar jobbet i anleggsbransjen i en årrekke. Gravemaskinen han kjører er spesialtilpasset, blant annet er pedalene b
yttet ut med styring på spakene, og han har mulighet til å fylle på diesel og fett fra bakkenivå. «Jeg har en veldig s
elvstendig jobb og klarer det meste selv, men får hjelp når det er nødvendig», sier han. 
 

I bransjebladet Byggeindustrien nr 1-2022 belyses mangfoldet i byggenæringen, utfordringer 
og muligheter. Her kan du bl.a. lese mer om Thomas og hva NAV Hjelpemiddelsentral kan   
bidra med.  
Mangfoldsekspert Loveleen Brenna og Thomas Jacobsen stilte også i studio 27 januar og    

spilte inn podcasten «Er mangfold mer enn festtaler?»  Lytt med      ! 

https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/nyheter-hele-landet/fritak-for-underskrift-pa-skjemaer
file:///C:/Users/F102678/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JMT0BQCQ/Mangfold%20tema%20Byggeindustrien%200122.pdf
https://www.bygg.no/podkast-er-mangfold-mer-enn-festtaler/1489338!/


Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år (Akt 26) 
Det er igjen mulig å søke om aktivitetshjelpemidler. Ordningen er rammestyrt. Pristilbud må, 
nå som før, følge med søknaden som vedlegg slik at vi kan beregne egenandel som er 10 % 
av prisen på hjelpemiddelet. Maksimum egenandel er nå økt til 5000 kr pr. hjelpemiddel fra   
01. januar 2022.  
 
Aktivitetshjelpemidler kan gis til personer med nedsatt funksjonsevne for at de skal kunne     
delta i fysisk aktivitet. Les mer om Akt 26 på www.nav.no og www.kunnskapsbanken.net. 
 

Kommunestatistikk 
Her finner du oppdatert statistikk fordelt på kommunene i Øst-Viken 

(tidligere Østfold) fra 2007 til og med 2021. Statistikken forteller om 

utviklingen antall inn- og utleverte hjelpemidler og verdien av disse. 

Du finner også antall registrerte brukerkonsultasjoner med og uten 

førstelinjen. 

Ny språklov – tegnspråk  
Tolkeloven trådte i kraft 1. januar 2022. Formålet med tolkeloven er å bidra til å sikre 

rettssikkerhet og forsvarlig hjelp og tjeneste for personer som ikke kan kommunisere 

forsvarlig med offentlige organer uten tolk. Loven skal også bidra til å sikre at tolker holder en 

faglig forsvarlig standard. Loven gjelder tolking til og fra norsk.  

I denne artikkelen i nettmagasinet MEMU belyser Libe Rieber-Mohn, direktør i Integrerings- 

og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte 

viktigheten av den nye tolkeloven.  

 

Når det gjelder tolketjenester for døve, hørselshemmede og døvblinde jobber NAV 

Hjelpemidler og tilrettelegging i samhandling med Arbeids og velferdsdirektoratet med å 

vurdere de praktiske konsekvensene av tolkeloven. Tolketjenester for døve, 

hørselshemmede og døvblinde som skal betales av andre, kan fortsatt bestilles hos NAV 

hjelpemiddelsentral. På www.nav.no finner du mer informasjon om tolking for døve, 

døvblinde og hørselshemmede. 

 

Syn og hørsel hos eldre 
Syn og hørsel svekkes for de fleste med 

årene. For noen blir livskvaliteten kraftig 

redusert, men livsglede har ingen 

aldersgrense.  
På www.dovblindhet.no har Nasjonalt 

kompetansesenter for døvblinde nå 

tilrettelagt en kunnskapsbase om 

eldre med nedsatt syn og/eller 

hørsel/kombinerte sansetap.  

Nettsidene er rettet mot dem som arbeider 

i helse- og omsorgstjenesten, 

pårørende, personer som selv har et kombinert sansetap og alle andre interesserte. Her 

finner man bl.a. informasjon om aldersrelaterte forandringer og sykdommer, tilrettelegging og 

hjelpemidler, mobilitet og orientering samt gode råd når du er sammen med en person med 

redusert syn og/eller redusert hørsel.  

Illustrasjon hentet fra artikkelen. 

Ill: Stockbilder 

http://www.nav.no/
http://www.kunnskapsbanken.net/
https://www.nav.no/no/lokalt/hjelpemiddelsentraler/nav-hjelpemiddelsentral-ost-viken/relatert-informasjon/kommunestatistikk
https://memu.no/innspill/den-nye-tolkeloven-bedrer-rettssikkerhet-og-kommunikasjon/
http://www.nav.no/
https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/hjelpemidler-og-tilrettelegging/tolketjenesten/bruk-av-tolk
https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/hjelpemidler-og-tilrettelegging/tolketjenesten/bruk-av-tolk
http://www.dovblindhet.no/
https://www.dovblindhet.no/sansetap-eldre.545801.no.html#onepager
https://www.dovblindhet.no/sansetap-eldre.545801.no.html#onepager
https://www.dovblindhet.no/sansetap-eldre.545801.no.html#onepager


Fremføring av strøm til fastmonterte hjelpemidler 
Fastmonterte hjelpemidler som trappeheiser, dørautomatikk og 
hygienetoaletter må være koblet til strøm. I forbindelse med 
montering av slike hjelpemidler dekker Hjelpemiddelsentralen 
fremføring av strøm fra annet punkt i rommet, dersom dette er 
tilgjengelig. Det dekkes ikke opprettelse av ny strømkurs, 
jordfeilbryter eller å føre strøm inn i et rom. Dette må bekostes av 

bruker. Dersom vår leverandør uansett må ha inn elektriker, kan bruker velge at denne 
elektrikeren gjør det som må til, men bruker vil bli fakturert for det som ikke dekkes av 
Hjelpemiddelsentralen. Under «Rammeavtaler» på www.Hjelpemiddeldatabasen ligger det 
under hvert produktområde en rammeavtale og en behov- og kravspesifikasjon hvor det står 
hvilke tjenester som er inkludert.  

Posisjonering i sittende 

Ill. hentet fra artikkelen 
Sittestilling i rullestol påvirkes av mange faktorer. Noen av disse er visuelle og lette å se, 
mens andre er mer skjulte og krever grundigere kartlegging og undersøkelse for å avdekkes. 
I denne artikkelen om posisjonering i sittende kan du både lese og se videoer om kartlegging 
og undersøkelse av sittestilling. Målet er å tilpasse sittestillingen best mulig for den enkelte 
skriver ergoterapeutene Astrid Vikingsen Fauske, Fredrik Imislund, Henriette Andersen og 
Rina Charlotte Johansen på www.kunnskapsbanken.net 

NYHETER :

 
26-01-2022 

KOMMER: Moduloppbygde sittesystemer 

Avtalen trer i kraft 01.03.2022.18-01-2022 

FORLENGELSE: Arbeidsstoler, arbeidsbord, trillebord og spesielle sittemøbler 

Avtale for arbeidsstoler med mer 19-3229 forlenges i sin helhet fra og med 01.05.2022 til og med 

30.04.2023. 

KOMMER: Ny avtale på kjøreramper. 

Avtalen trer i kraft 01.05.2022 

 

Ill: Pixabay 

https://www.kunnskapsbanken.net/posisjonering-i-sittende/
http://www.kunnskapsbanken.net/
https://www.hjelpemiddeldatabasen.no/news.asp?newsid=8691&x_newstype=28
https://www.hjelpemiddeldatabasen.no/news.asp?newsid=8689&x_newstype=28
https://www.hjelpemiddeldatabasen.no/news.asp?newsid=8687&x_newstype=28
https://www.hjelpemiddeldatabasen.no/


 

 
 

Nyhetsvarsel:  
 
Hold deg oppdatert ved å få en e-post når vi legger ut nye artikler på 
www.kunnskapsbanken.net.   

Legg inn mailadressen din her.   Her er de nyeste artiklene:  
 
Synshemmede utenfor arbeidslivet 
For de som mister analog telefonlinje 
Produktvideoer om overflyttingsplattformer og personløftere 
Tilrettelegge for kognitive utfordringer i arbeid og høyere utdanning 

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 

 

 

 

 

http://www.kunnskapsbanken.net/
https://www.kunnskapsbanken.net/nyhetsvarsel/
https://www.kunnskapsbanken.net/artikkel-om-synshemmede-utenfor-arbeidslivet/
https://www.kunnskapsbanken.net/for-de-som-mister-analog-telefonlinje/
https://www.kunnskapsbanken.net/produktvideoer-om-overflyttingsplattformer-og-personloftere/
https://www.kunnskapsbanken.net/tilrettelegge-for-kognitive-utfordringer-i-arbeid-og-hoyere-utdanning/
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

