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Kommunale kontaktpersoner

Informasjon om rettigheter,
administrative prosedyrer og
skjemaer, samt generell informasjon
om hjelpemiddelsentralenes
virksomhet, roller og ansvar.

Her finnes oversikt over alle kommunale kontaktpersoner NAV
Hjelpemiddelsentral Troms har fått meldt inn. Ser du behov for tilføyelser
eller endring i lista, send en e-post til svenn.terje.hove@nav.no.

Vår side på nav.no:
NAV Hjelpemiddelsentral Troms

Oversikt over alle kurs
Vi har laget en egen aktivitetskalender som vi tror vil gjøre det enklere å
holde oversikten over hvilket kurstilbud vi har.
Informasjon om Brukerpass

www.hjelpemiddeldatabasen.no
Informasjon om produkter og
løsninger, både de NAV har
rammeavtale på, og andre produkter
og løsninger som kan fungere som
hjelpemidler for personer med
nedsatt funksjonsevne.

Intensjonen med brukerpassordningen er aktiv brukermedvirkning og
fleksibilitet innenfor det til enhver tid gjeldende lovverk. Her finner du
oversikt over ansvar og oppgaver.
Brosjyrer
Minner om at vi har tilgjengeliggjort alle våre brosjyrer i pdf-format.
Tilrettelegging i arbeidsliv og høyere utdanning

www.kunnskapsbanken.net
Gir Informasjon om
hjelpemiddelformidling,
tilrettelegging og tolking som egne
fagområder. Stikkord: fag, læring og
kunnskapsdeling. Her finner du også
godkjenningskursene for elektrisk
rullestol og senger/personløftere

NAV Hjelpemiddelsentral Troms har som mål å bidra til at flere med redusert
funksjonsevne inkluderes i arbeidslivet.

AKTIVITETSHJELPEMIDLER
Det foreligger ny rammeavtale på vogner, kjelker og aktivitetshjelpemidler
14.02.17. Rammeavtaler for sykler forventes ferdigstilt 01.03.17. I og med at
rammeavtalene ferdigstilles i dette tidsrom, kan det spesielt føre til
utfordringer i forhold til utlevering av vinterhjelpemidler i år.
Når det gjelder sesonghjelpemidler bør søknad sendes når sesongen er i
anmarsj. For sykler vil dette oftest være april/mai måned, avhengig av
snømengde slik at utprøving er mulig. For vinterhjelpemidler vil det vanligvis
være i november måned; utprøving må foregå på snø.
NB! Vi gjør oppmerksom på at aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år
har lengre effektueringstid, 6 – 8 uker etter vedtak.
Vi gjør oppmerksom på at det den 29.03.2017 er kurs om formidling av
aktivitetshjelpemidler. Se vår kurskalender for mer informasjon og
påmelding.

KOMFYRVAKT
Komfyrvakt innvilges til brukere som har
nedsatt kognitiv funksjon og er i fare for å
glemme å slå av komfyr. Utgangspunktet er at
den rimeligste, tilstrekkelige løsning innvilges,
hvilket vil si vanlig komfyrvakt (som også er
prisforhandlet som nr 1).Denne er mest
fleksibel mht tidsinnstillinger.
Dersom det søkes trådløs komfyrvakt må dette
begrunnes.

VEDLIKEHOLD AV SYKKEL
Det er snart sykkelsesong, og vi vil minne om
brukers ansvar for oppbevaring og vedlikehold.


Bruker er pliktig til å ta godt vare på
sykkelen



Sykkelen bør være lagret under tak når den
ikke er i bruk.



Bruker har ansvar for:
Vask og rengjøring // Smøre kjede, gir og
andre bevegelige deler // Service og
reparasjon av deler som vanlige sykler er
utstyrt med eks; dekk og slange, kjede og
gir, bremser, wire og lys.

Må sykkelen leveres til sykkelverksted for
reparasjon, må bruker besørge og betale dette
selv. Hjelpemiddelsentralen har ansvar for
reparasjon av ev. spesialutstyr / tilbehør som
sykkelen er utstyrt med.

KONTAKT OSS
NAV Hjelpemiddelsentral Troms
Gateadresse:
Stakkevollveien 49/51,
9010 TROMSØ
Postadresse:
Postboks 6332, 9293 TROMSØ
Telefon:
77 28 33 00
Åpningstid:
09:00 – 14:30
E-post:
nav.hms.troms@nav.no
NAV HMS Troms på internett

EPILEPSIALARM
Som hovedregel er det formålet med utstyret som vil avgjøre om produktet er
et kommunalt ansvar eller om det kan tilstås med hjemmel i folketrygdloven.
Departementet har bestemt at epilepsialarm skal dekkes etter
folketrygdlovens bestemmelser, selv om alarmen varsler ansatte i
kommunen. Dette gjelder kun så lenge bruker bor hjemme.
Når en bruker flytter til sykehjem eller annen institusjon er det kommunens
ansvar å tilby nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester, jf. helseog omsorgstjenesteloven § 3-2. Det er da kommunen som er ansvarlig for
tildeling av alarm/varsling der slikt utstyr er nødvendig for å kunne gi den
enkelte forsvarlig omsorg.
Det at folketrygden har ansvar for hjelpemidler som er individuelt tilpasset,
slik som rullestol, gangehjelpemidler, kommunikasjonshjelpemidler mv. har
ikke betydning her.
Konklusjon:
Det gis ikke stønad til epilepsialarm til beboer på sykehjem

UNDERSKRIFT PÅ SØKNADER
Søknader som ikke er underskrevet er ikke gyldige og kan ikke behandles.
Underskrift skal i utgangspunktet være av søker selv.
Det godtas underskrift av verge/foreldre med foreldreansvar dersom søker er
under 18, samt underskrift av verge dersom dette er opprettet. I så fall skal vi
ha kopi av vergebeskikkelse. Det godtas også underskrift fra fullmektig, vi må
i de tilfeller ha fullmakt med original underskrift fra fullmaktsgiver, altså
søker.
Det kan i enkelte tilfeller godtas underskrift fra en nær pårørende, dersom
det er forhold som gjør at vedkommende ikke kan skrive under selv. Det må i
disse tilfeller forklares hvorfor søker ikke selv kan underskrive.
Søknader blir alltid returnert dersom det mangler underskrift, dersom det
ikke fremgår hvem som har skrevet under, og på hvilket grunnlag det er gjort.

VED ØNSKE OM ALTERNATIVT LEVERINGSSTED
På søknadsskjemaets punkt 1, er det et felt «Leveringsadresse» som må fylles
ut der hjelpemidlet ønskes utlevert til annen adresse enn til brukers
folkeregistrerte adresse. Vi ser ofte at alternativt sted (f.eks. institusjon, skole,
barnehage etc) står oppført, men at adresse, postnummer og poststed
mangler. Begrunner må være nøye med å oppgi fullstendig adresse i dette
feltet

