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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.

SKRIVETOLKING
Skrivetolking er et tilbud til personer med nedsatt hørsel.
Skrivetolking vil være et godt tilbud der det kan være vanskelig å
få med seg det som blir sagt og de hørselstekniske hjelpemidlene
ikke strekker til.
Ved skrivetolking oversetter tolken tale til skrift. Det som sies
skrives ned, ofte på en bærbar pc, og det vises på en skjerm eller
et lerret. Tolken har med seg teknisk utstyr og tilrettelegger etter
situasjonen.
Ved skrivetolking av telefonsamtaler og kortere møter med
varighet på opptil 30 minutter, kan bildetolktjenesten benyttes.
Ønsker man skrivetolking via bildetolktjenesten av lengre
varighet må dette forhåndsbestilles.

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

Mer informasjon om
tolketjenesten.
Skjema for å søke
om skrivetolk og bildetolk.

GRUNNKURS I HJELPEMIDDELFORMIDLING
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.
Følg linkene for mer informasjon og påmelding:
Tromsø, onsdag 31. august 2016, klokken 11:00 – 14:30
Harstad, onsdag 7. september 2016, klokken 09:00 – 12:30

HJELPEMIDLER OG
FERIEREISER
I utgangspunktet kan du ta med
hjelpemidlene dine på ferier og
kortere opphold i EØS-land.
Skal du på utenlandsreise,
ta kontakt med NAV
Hjelpemiddelsentral i forkant
av reisen for en gjennomgang
av hjelpemidlet og evt.
avklaring av reparasjon.

KOMMUNESTATISTIKK
NAV Hjelpemiddelsentral Troms legger månedlig ut statistikk
over antall utleverte hjelpemidler til brukere i Troms fylke.
Kommunestatistikk for Troms fylke.

TILRETTELEGGING I BARNEHAGE OG SKOLER
NAV Hjelpemiddelsentral Troms har utarbeidet en brosjyre som
kan være en hjelp ved tilrettelegging i barnehager og skoler for
barn med funksjonsnedsettelser.
Tilrettelegging i barnehage og skole for barn med
funksjonsnedsettelser (brosjyre .pdf).

Mer informasjon om å ta med
hjelpemidler på feriereiser.

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

MELDING OM UHELL
Kommunen har plikt til å melde fra til hjelpemiddelsentralen
om hendelser som har eller kan ha sammenheng med bruk av
hjelpemidler til funksjonshemmede og som har ført til eller
kunne ha ført til død eller alvorlig forverring av brukerens eller
annen persons helsetilstand
Les mer om melding om uhell

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

KOMMUNESTATISTIKK
NAV Hjelpemiddelsentral Troms legger månedlig
ut statistikk over antall utleverte hjelpemidler til

