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VÅRE INFORMASJONSKANALER
www.nav.no
Om rettigheter, administrative
prosedyrer og skjemaer, samt generell
informasjon om hjelpemiddelsentralenes virksomhet, roller og
ansvar. Vår side på nav.no:
NAV Hjelpemiddelsentral Troms
www.hjelpemiddeldatabasen.no
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.
www.kunnskapsbanken.net
Om hjelpemiddelformidling,
tilrettelegging og tolking som egne
fagområder. Stikkord: fag, læring og
kunnskapsdeling. Her finner du også
godkjenningskursene for elektrisk
rullestol og senger/personløftere

www.appbibliotek.no
En nettside fra NAV om bruk av
smartteknologi for mennesker med
nedsatt funksjonsevne

SYNSOMRÅDET
Ny rammeavtale synshjelpemidler
Ny rammeavtale på synshjelpemidler trådte i kraft 1. juli 2017.
Rammeavtalen kan du se her.
Rammeavtalene er bindende for NAV, og som tidligere er rådgiverne
forpliktet til å velge nr. 1 på hjelpemidler det søkes om. Kun i de tilfeller der
begrunner oppgir momenter som nr. 1 ikke innehar, kan hjelpemidler lengre
ned på lista vurderes lånt ut. Er ikke slike grunner oppgitt, sendes nr. 1.
Nytt i årets prisforhandlinger er det at også bærbar lese-tv med skjerm 4,26,9 tommer (digitale luper tidligere) er nå prisforhandlet.
Det kan også nevnes at enkelte elektroniske synshjelpemidler etter hvert har
fått alternativ med touchbetjening. Begrunner anbefales derfor å bemerke om
søker er fortrolig med touch ved søknad på bærbare lesetv/lesetv/lesetv med
OCR. Dette for at vi best mulig kan vurdere riktig alternativ. Dette anslår vi
mest aktuelt for gruppa 80 + som fortsatt kan være uvant med
touchteknologi. Enkel betjening på lesetv omfatter normalt få skruknapper.

Presisering angående søknad på filterbriller
Filterbriller kan gis i de tilfeller der søker har unormalt sterk grad av
lysømfintlighet og/eller sterkt nedsatt kontrastsyn. Dette må dokumenteres
av optiker, øyelege eller synspedagog, og vedlegges søknaden. Dersom grad
ikke er oppgitt, vil en ikke fylle vilkårene for å få filterbriller.
Ved søknad på progressivt tillegg i filterbrille må dette begrunnes hver gang.
Progressive briller og nærbrille til utebruk gis normalt ikke med mindre
behovet er begrunnet med helsemessige eller funksjonelle forhold (f.eks. jobb
som krever godt nærsyn utendørs)
Når en får vedtak på filterbrille, mottar søker en rekvisisjon som bekrefter
hva som dekkes på tilskudd, og hvordan dette gjøres hos optiker.
Brilleinnfatning kan dekkes med inntil 690 kr. pr, i dag, og skal dekke
tilstrekkelig for strølys fra sidene.

Luper
Luper finnes i svært mange styrker, med ulike farger på lyset og med ulik
utforming. Når det søkes om ordinære luper eller lupelamper må visus oppgis
slik at vi kan finne riktig styrke. Det beste er at utprøving er gjort av
kommunal synskontakt eller optiker før det søkes.

KORTTIDSLÅN
Kortidslån ,dvs lån av hjelpemidler inntil
2 år, er et kommunalt ansvar. Det
forventes at kommunen har tilgjengelig
hjelpemidler som rullestoler, arbeidsstoler, hygiene- og ganghjelpemidler, for
personer som har behov for lån av disse
hjelpemidlene en kort periode.

UTVIDET RETT TIL TOLKE- OG LEDSAGERHJELP
FOR DØVBLINDE
Ordningen med tolke- og ledsagerhjelp til døvblinde er styrket i
Statsbudsjettet for 2017. Styrkingen innebærer at folketrygden overtar noe av
kommunens ansvar for tilbud til døvblinde, samt en utvidelse av rett til tolk
og ledsagerhjelp til fritidsaktiviteter.
Etter 1.1.2017 gis døvblinde rett til tolke- og ledsagerhjelp, selv om
kommunikasjon med andre ikke er hovedformålet med oppdraget. Ledsaging
i forbindelse med fysisk aktivitet, kafébesøk eller lignende kan bidra til at den
døvblinde får en mer meningsfull fritid og unngår en isolert tilværelse. Dette
er formålet med utvidelsen.
Utvidelsen omfatter ikke hjelp i hjemmet og rene transportoppdrag. Det skal
fremdeles gjøres en nødvendighetsvurdering av lange og ressurskrevende
aktiviteter.

SE VÅR AKTIVITETSKALENDER

NYE RAMMEAVTALE FOR
STÅSTATIV, GÅ- OG
STÅTRENINGSHJELPEMIDLER
Den nye rammeavtalen gjelder fra
1. september 2017. Den nye avtalen
finner du på Hjelpemiddeldatabasen.

Her finner du oversikt over kurs og samlinger som arrangeres
av NAV Hjelpemiddelsentral Troms. Oversikten oppdateres
fortløpende. Aktuelt nå:



Godkjenningskurs formidling av elektrisk rullestol – del 2
i Tromsø den 8.11



Bestillingsordninga – godkjenningskurs i Tromsø den 27.11

HØRSELSTEKNISKE SKOLEHJELPEMIDLER
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

Enkelte skoleanlegg for hørselshemmede elever vil nå bli utlevert direkte til
kommunen/skolen, som også er ansvarlig for tilkobling og oppmontering.
Anleggene er svært enkle å koble til, og det legges ved monterings- og
bruksanvisning.
Gjør oppmerksom på at vi i løpet av høsten vil arrangere et skolekurs på
hørselområdet. Kurset vil bli i Tromsø. Dato er ennå ikke fastsatt, men følg
med i vår aktivitetskalender.

OPPFØLGING- OG OPPLÆRINGSANSVARLIGE
For at hjelpemidler det søkes på skal fungere optimalt, er det viktig å lære
opp brukeren i bruk av hjelpemidlet, og følge opp og vurdere nytten av
hjelpemidlet. Dette er et kommunalt ansvar.
NAV Hjelpemiddelsentral Troms mottar ofte søknader der oppfølging- og
opplæringsansvarlige mangler. Søknader er mangelfulle dersom dette ikke er
registrert, og vil av den grunn returneres.

