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NAV HJELPEMIDDELSENTRAL TROMS
Februar 2019

SYKKELSESONGEN
FRA KURSKALANDEREN,
NAV.NO:
27.02.19
Lunsjseminar for
kommunale ledere, Tromsø
15.03.19
Arbeidsplassstilrettelegging ved sansetap og
hjerneskade, Tromsø

Vi vet av erfaring at mange søknader på sykler kommer svært sent ut på våren.
I tillegg kan det være lang leveringstid på enkelte produkter. Vi oppfordrer
terapeuter og andre hjelpemiddelansvarlige til allerede nå å tenke på søknader
eller eventuelt bytte av sykkel.
Valg av sykkel må skje på bakgrunn av brukers behov og i henhold til
rammeavtalene som gjelder for sykler med/uten hjelpemotor. Les mer på
https://www.kunnskapsbanken.net/sykkelsesongen-naermer-seg/ og
Hjelpemiddeldatabasen

21.03.19
Språkmiljøets betytdning
for barns kommunikasjon,
Nettbasert
23.05.19
Alternativ og supplerende
kommunikasjon /ASK) for
voksne, Nettbasert
For mer informasjon og
påmelding: nav.no/kurskalender

Sykkelsesongen er i gang!

AKTIVITETSHJELPLEMIDLER
Det er tildelt nye midler for aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år
(AKT26) og det er igjen mulig å søke.
Søknaden skal inneholde:
-standard søknadskjema, kartleggingsskjema T11, evt andre relevante
kartleggingsskjema (se lokale skjema på vår hjemmeside, for til eksempel
sykkel).
-komplett pristilbud fra leverandør og en presisering av oppbevaringsplass
for hjelpemidlet.
-utredninger fra andre samarbeidspartnere – eksempelvis Valnesfjord
Helsesportsenter, Fysikalskmedisinsk avdeling, Voksenhabilitering, kan også
legges ved,
Vi oppfordrer til bruk av henvisningsskjema i de tilfeller der type hjelpemiddel
ikke er avklart. Se lokale skjema på vår hjemmeside

BILDETOLK I MANGE SITUASJONER
Mange personer med nedsatt hørsel opplever misforståelser i
kommunikasjon med hørende. Ansatte i det offentlige har plikt til å
kommunisere på den hørselshemmedes premisser. Bruk av bildetolk kan
være til god hjelp og er enkelt å få til. Vi prøver nå ut en ny type tilgang på
tolk gjennom bruk av nettleser.
Link til bildetolk på nav.no finner du her.

SØKNAD PÅ SYNSHJELPEMIDLER

[Klikk her for å legge til en bildetekst]

Kontakt oss
NAV Hjelpemiddelsentral Troms
Gateadresse:
Stakkevollveien 49/51
9010 TROMSØ
Postadresse:
Postboks 2024, 9265 TROMSØ

Telefon:
407 02 819
Åpningstid:
09:00 – 14:30
E-post:
nav.hms.troms@nav.no
NAV HMS Troms på internett

En komplett søknad er underskrevet av bruker eller verge, både på forside
og søknad. I søknaden må det fremkomme tydelig hva det søkes om og
behovet må være begrunnet. Det må fremkomme at behovet er varig og at
hjelpemiddelet er både hensiktsmessig og nødvendig, det vil si at
enklere/rimeligere tiltak ikke avhjelper.

Komplett søknad =rask behandling!
Når det gjelder synshjelpemidler, er det krav til svaksynthet/synssvekkelse
ut fra visse kriterier. Det må derfor dokumenteres med brilleseddel fra
optiker og/eller rapport/epikrise fra øyelege. Papirene må være oppdaterte,
slik at vi ikke går glipp av naturlige endringer i synet som kan ha
betydning.
Oppdatert brilleseddel legges også ved i henvisninger om utprøvning av
synshjelpemidler på NAV Hjelpemiddelsentral. Før henvisning skal det
være avklart om en ordinær brille kan avhjelpe synsproblemet tilstrekkelig
og hvor god visus man kan oppnå med beste brille-/linsestyrke. Dette er
fordi synsprøve for måling av styrke og visus ikke dekkes av folketrygden.
Hjelpemiddelsentralen tilpasser deretter svaksyntoptikk, lupebriller
og/eller håndluper og filterbriller dersom det er behov for dette.
Dersom vi ikke har tilstrekkelig dokumentasjon, vil søker motta et brev der
dette etterspørres. Dette vil innebære lengre saksbehandlingstid.

ELEKTRISKE RULLESTOLER
Fra og med 15.mars 2019 er det ny rammeavtale på området elektriske
rullestoler. Følg med på hjelpemiddeldatabasen.no for å se det nye
sortimentet.

