
 
Utlevering av fastmontert utstyr 
 

 

 
Bestillingsnummer   
Bruker navn   
Firma   
Opplæringsansvarlig kommunen  Tlf  
Andre som har fått opplæring  Tlf  
Hjelpemiddelnummer 
Beskrivelse/Type 

 
 

 

 Ja Nei Ikke aktuelt 

1. Gjennomgang av funksjoner    

2. Gjennomgang av lader/ laderutiner    

3. Gjennomgang av betjeningssystem    

4. Gjennomgang av feilsøking    

5. Er brukerveiledning/ dokumentasjon utlevert?    

6. Gjennomgått nødsenk prosedyrer    

7. Er montering faglig og estetisk utført?    

8. Oppfølgingsansvarlig i kommunen har vurdert ved 
prosjekteringen at det ikke er nødvendig at hun/han 
deltar ved opplæring/overlevering av produktet. 

   

9. Merknader/ annet    
  

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 
 
Underskrift bruker     Underskrift NAV / leverandør 
 
 
----------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------- 
 

(*)Underskrift opplæringsansvarlig/teknisk personell i kommunen 
    
 

------------------------------------------------------------------------- 
 

(*) Hvis det er krysset av for at kommunal oppfølgingsperson ikke trenger å være med på opplæring/overlevering av 

produktet ved prosjekteringen, så trenger en ikke underskrift fra kommunal kontaktperson.  NB! Ved utlevering av stasjonære 

personløftere skal det alltid være med en kommunal kontaktperson og signere på mottak og for å ha mottatt opplæring i bruk 

av hjelpemiddelet.   



 

Veiledning til utfylling av skjema for Utlevering av fastmontert utstyr 
 
 

Bestillingsnummer NAVs bestillingsnummer 

Brukernavn 
 

Navn på bruker 
 

Firma Hvem har levert produktet til bruker og navn på 
vedkommende 

Opplæringsansvarlig i 
kommunen 

Navn på kommunens opplæringsansvarlig og 
telefonnummer 

Andre som har fått opplæring Navn på personer som er med på utlevering og fått 
opplæring i produktet, samt telefonnummer 

Hjelpemiddel 
Beskrivelse/Type 

Hvilken type produkt og navn på produktet 
Hjelpemiddelnummer og serienummer både NAV sitt og 
produsentens 

Opplæring i bruk av produktet Gjennomgang og opplæring i sikker bruk av produktet til 
oppfølgingsansvarlig person i kommunen.  
Opplæring i bruk av trappeheiser og sjaktheiser må i 
tillegg gies til bruker. 

Gjennomgang av hjelpemidlets 
lader / laderutiner 

Gjennomgang av anbefalte laderutiner og hvordan enn 
lader hjelpemiddelet. 

Gjennomgang av hjelpemidlets 
betjeningssystem 

Gjennomgang av betjeningssystemet og dens 
funksjoner. 

Gjennomgang  feilsøk Gjennomgang av enkelt feilsøk. 

Er bruksanvisning levert  

Gjennomgått nødsenk 
prosedyrer 

Nærpersoner og opplæringsansvarlig i kommunen skal 
ha opplæring i nødsenk prosedyrer. 

Montering faglig og estetisk 
utført 

 

Oppfølgingsansvarlig i 
kommunen 

Avklaring om oppfølingsansvarlig i kommunen skal være 
med på opplæringen/overleveringen av hjelpemiddelet. 

Merknader / Annet Her skrives om eventuelle andre relevante opplysninger. 
 




