Elektriske rullestoler

Forord
Hva er en produkt- og prisoversikt
NAV kjøper og eier hjelpemidler for funksjonshemmede. Hjelpemidlene blir
formidlet gjennom NAV Hjelpemiddelsentralene. For følgende produktområder
inngår, eller planlegger, NAV Økonomistab, å inngå avtaler med leverandørene:
arbeidsstoler, stoler med oppreisningsfunksjon, manuelle rullestoler, elektriske
rullestoler og drivaggregater til manuelle rullestoler , erstatningsbatterier til elektriske
rullestoler og drivaggregater til manuelle rullestoler, biler, spesialutstyr til biler,
ganghjelpemidler og sykler, stå- og gåtreningshjelpemidler til barn,
hygienehjelpemidler, kjøreramper, løfteplattformer og trappeheiser,
personløftere/seil/badekarheiser, senger og madrasser, sitteputertrykksårforebyggende, madrasser- trykksårforebyggende, synstekniske hjelpemidler,
kommunikasjons-, hørsels-, og varslingshjelpemidler, omgivelseskontroll, PC-utstyr,
høreapparater/tinnitusmaskerere/ørepropper til høreapparater,
pulker/kjelker/sittevogner/liggevogner/mosjons- og idrettsutstyr, sittemodulsystemer,
ADL-hjelpemidler, varmebehandling og bekledning, sokler og konsoller,
kontaktlinser og briller, og generell belysning.
På disse områdene kjøper NAV vanligvis bare produkter som omfattes av avtalene.
NAV Økonomi stab publiserer avtalene i produkt- og prisoversikter, hvor det også
går fram i hvilken periode det kan bestilles på avtalene .
Hjelpemidler
Produktoversikten inneholder også informasjon om hvordan krav om
hjelpemidler settes fram, hva hjelpemiddelformidling er og
ansvarsforhold. Kontakt hjelpemiddelsentralen for mer utfyllende
informasjon, eller gå inn på våre nettsider, www.nav.no
Produktinformasjon
Kapitlet om produktinformasjon gir oversikt over hvilke typer
hjelpemidler som omfattes av denne produkt- og prisoversikten. Det
gis generelle opplysninger om hva de ulike produktgruppene består
av, slik at det skal være lettere å skille produktene fra hverandre.
Målgrupper
Alle som har befatning med hjelpemidler innen den aktuelle produktgruppen, bør ha tilgang til en gyldig produkt- og prisoversikt. I første
rekke gjelder det ansatte ved hjelpemiddelsentraler; ansatte i
kommunehelsetjenesten har også bruk for oversikten. For interesseorganisasjoner, institusjoner og enkeltbrukere/pårørende kan det også
være aktuelt å holde seg orientert. Gyldig oversikt er tilgjengelig på
www.nav.no
Alt utlån og kjøp av hjelpemidler skal skje gjennom
eller i samråd med hjelpemiddelsentral.
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Ansvar
NAV har det overordnete faglige, økonomiske og administrative
ansvaret på hjelpemiddelområdet. Avdeling Anskaffelser og
forretningsjuridisk, Seksjon Anskaffelser brukere inngår avtaler om
levering av hjelpemidler og tjenester til folketrygden. Utvelgelsen av
produktene skjer på basis av anbudsutlysning i henhold til Lov om
offentlige anskaffelser m.v., og i samråd med en referansegruppe som
har deltakere fra hjelpemiddelsentralenes formidlingsapparat,
brukerorganisasjonene og NAV.

Oslo, 15. mars 2011
NAV Økonomistab
v/Avdeling Anskaffelser og forretningsjuridisk, Seksjon Anskaffelser
brukere
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