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VÅRE INFORMASJONSKANALER
www.nav.no
Informasjon om rettigheter,
administrative prosedyrer og
skjemaer, samt generell informasjon
om hjelpemiddelsentralenes
virksomhet, roller og ansvar.

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.

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE SØKNADER
I noen tilfeller opplever vi at nødvendige kroppsmål av bruker mangler i
søknaden. Kroppsmål er svært viktig for å finne riktig hjelpemiddel til
bruker.
For å få korrekte kroppsmål er det viktig at målene blir utført slik det er
beskrevet i hjelpeskjemaet for det aktuelle hjelpemiddel. Ved riktige
kroppsmål og god utredning av hjelpemiddelbehovet, vil søknaden kunne
behandles raskt og bruker får riktig hjelpemiddel utlevert.
Her er ett eksempel på måleskjema i søknad, dette er for manuell- og
elektrisk rullestol. Det er viktig at anvisningene blir fulgt, slik at målene blir
korrekt.

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

AKTIVITETSHJELPEMIDLER –
BARN/UNGE OG VOKSNE
Ved søknad om aktivitetshjelpemiddel skal søknaden inneholde en grundig
funksjons- og behovsvurdering, beskrivelse av nødvendige tilpasninger,
hvem som er oppfølgingsansvarlig samt T11 skjema – Tilleggsskjema
trening/stim/akt. Kroppsmål er også nødvendig.
I de tilfeller der begrunner/bruker vet hvilket aktivitetshjelpemiddel det er
behov for, skal tilbud legges ved søknaden.

TEGNSPRÅKTOLKET
17. MAI-TALE

KURS SOM SKAL AVHOLDES

Også i år stiller NAV Tolketjenesten med
tegnspråktolk under årets Tale for dagen.
På Stortorget i Tromsø den 17. mai
klokken 12:00.

NAV Hjelpemiddelsentral Troms inviterer til grunnkurs i
hjelpemiddelformidling. Vi ønsker gjennom kurset å bidra til at alle
fagpersoner får et godt grunnlag for å bistå innbyggerne i forhold til
utredning, valg og søknad av hjelpemidler.

De som trenger tolk oppfordres til å trekke
så langt frem som mulig foran scenen.

Tidspunkt: Onsdag 1. juni 2016, klokken 11:30
Sted: NAV Hjelpemiddelsentral Troms, Stakkevollveien 49/51, 9010 Tromsø
Påmeldingsfrist: Fredag 20. mai 2016, klokken 15:00

Se mer informasjon på tolketjenestens
facebookside

Se her for mer informasjon og påmelding til grunnkurs i
hjelpemiddelformidling

GRUNNKURS I HJELPEMIDDELFORMIDLING

GODKJENNINGSKURS FORMIDLING AV ELEKTRISK RULLESTOL –
DEL 2
Fra 1. januar 2016 ble en 2-delt godkjenningsordning for formidlere av
elektriske rullestoler innført. Del 1 er elektronisk og ligger tilgjengelig på
kunnskapsbanken.net. Del 2 er praktisk rettet og gjennomføres i regi av NAV
Hjelpemiddelsentral Troms.
Tidspunkt: Torsdag 9. juni 2016, klokken 10:30-13:30
Sted: NAV Hjelpemiddelsentral Troms, Stakkevollveien 49/51, 9010 Tromsø
Påmeldingsfrist: Torsdag 2. juni 2016, klokken 15:00
Se her for mer informasjon og påmelding til godkjenningskurs formidling av
elektrisk rullestol - del 2

KONTAKT OSS
NAV Hjelpemiddelsentral Troms
Gateadresse:
Stakkevollveien 49/51,
9010 TROMSØ
Postadresse:
Postboks 6332, 9293 TROMSØ
Telefon:
77 28 33 00

D-NUMMER SOM ET MINIMUM:
Skal du søke om hjelpemiddel for personer som
ennå ikke har fått norsk personnummer, vær da
oppmerksom på at vi som et minimum må ha et
D-nummer for å kunne behandle søknaden.

NYE RAMMEAVTALER
Den 1. mars 2016 trådte ny rammeavtale for ganghjelpemidler i kraft.

Åpningstid:
09:00 – 14:30

Her finner dere informasjon om den nye avtalen

E-post:
nav.hms.troms@nav.no

Den 1. mai 2016 trådte ny rammeavtale for arbeidsstoler/-bord, trillebord, og
spesielle sittemøbler i kraft.

NAV HMS Troms på internett

Her finner dere informasjon om den nye avtalen

