KOMMUNEINFORMASJON – FEBRUAR 2019

NAV HJELPEMIDDELSENTRAL ROGALAN FLYTTER 2020
Det er nå avgjort at NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland flytter til Koppholen 14,
4313 Sandnes neste sommer. Adressen er like i nærheten av dagens lokasjon.
Der skal vi inn i et nybygg med 4 andre NAV-enheter. Vi kommer tilbake med
ytterligere informasjon.

KURS BIL
Fagdag i bilformidling for fysio- og ergoterapeuter
Fagdag i bilformidling for fysio- og ergoterapeuter i regelverk og formidlingsprosessen, samt valg av
elektrisk rullestol i bil.
Dato:
Onsdag 29. mai 2019, kl. 09.00 – 15:00
Påmelding:
På www.nav.no innen onsdag 8. mai 2019
https://tjenester.nav.no/kurs/kursvisning/424833
Sted:
NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland, Svanholmen 7, 4313 Sandnes

ELEKTRISKE RULLESTOLER I BIL
For å få gode forutsigbare rutiner rundt elektriske rullestoler i bil – så innfører vi følgende:
1. Det skal ALLTID brukes skjema for Henvisning/faglig bistand – NAV skjema 10 – 07.20, og
IKKE søknadsskjema
2. Tilleggsskjema T05 – for elektriske rullestoler skal vedlegges
3. I tillegg så må det fylles ut et lokalt skjema – Kartleggingsskjema elektrisk rullestol i bil – se
vedlegg.
4.
Det lokale skjema vil bli lagt ut på våre lokale nettsider.
Søknader som måtte komme inn – vil bli omgjort til Henvisning/faglig bistand.
På denne måten vil vi sikre bedre forutsigbare løsninger for brukeren og mot lokal trafikkstasjon.

PÅMINNELSE OM SMITTERUTINER
Vi viser til tidligere utsendt info om smitterutiner. Pr. nå har vi mottatt rutiner fra Sauda, Sola,
Vindafjord, Strand, Randaberg og Bjerkreim.
Vi ber resterende kommuner å sende inn så raskt som mulig.

KORREKT MÅLING FOR RULLESTOL
Vi mottar gjentakende feil vedrørende måltaking på rullestoler.
Som ett tips, vil vi anbefale å se denne videoen som varer ett par minutter:
https://www.kunnskapsbanken.net/?s=m%C3%A5ltaking
Med dette håper vi at vi kan unngå for mye returer, og for mye ekstra arbeid på grunn av feil målinger.

BESTILLINGSORDNINGEN
https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+produkter/Relatert+informasjon/ny-ogutvida-bestillingsordning
På denne linken finner dere god og viktig informasjon om ny utvidet bestillingsordning.
Vi har nå laget ny e-læring i forbindelse med bestillingsordningen. Er du allerede godkjent bestiller er
det ikke nødvendig å ta denne på nytt. Denne versjonen er mer omfattende og gir innblikk i regelverk
og annen nyttig informasjon.
Vi jobber med å få laget en kortversjon av det nye kurset for oppdatering av allerede godkjente
bestillere. Dette vil bli lagt ut på våre lokale hjemmesider så snart dette er klart.
Som kjent returnerer vi alle bestillinger som ikke er korrekt utfylt. Vi jobber med en oversikt over
returer for den enkelte kommune, slik at disse kan følges opp lokalt.

ASK FOR BARN OG VOKSNE
Anbefaler at kommunene å få med seg følgende webinarer innen alternativ og supplerende
kommunikasjon:
Disse webinarene er gratis og man kan se dem på egen arbeidsplass eller hjemme. Kurset går en
gang i halvåret. I forkant av kursene vil man motta en e-post med en link til kurset. På
kursdagen klikker man på linken, fyller inn personalia og får tilgang til kurset i sann tid.
Fint om dere kan dele informasjonen med aktuelle deltakere.
Språkmiljøets betydning for barns kommunikasjon (2-dagers webinar 21-21 mars)
- Kursene vil gå gjennom grunnleggende informasjon om hvordan fagfolk kan legge til rette for at de
alternative kommunikasjonsformene blir en del av barnets hverdag. Det anbefales på det sterkeste at
PPT, spesialpedagoger, terapeuter, skole og barnehageansatte har mulighet å delta.
Link til påmelding: https://tjenester.nav.no/kurs/kursvisning/415286
ASK for voksne på HMS Vestfold (23 mai)
- Kurset gir en innføring i Alternativ og Supplerende kommunikasjon (ASK) med fokus på voksne
brukere. Tar for seg hvordan ASK brukes og utvikles i ASK- brukerens språkmiljø. Anbefales for
avdelingsledere og terapeuter i tilrettelagt bolig og avlastning. Voksenopplæringen som jobber med
brukergruppe bør også delta om det er mulig.
Link til påmelding: https://tjenester.nav.no/kurs/kursvisning/415781

INFORMASJON UTPRØVINGSROM
Utprøvingsrom bevegelse vil den neste måneden ha begrenset utvalg av elektriske rullestoler.
Grunnen til dette er ny rammeavtale som trer i kraft 15.03.

NY INNOWALK RUTINE – se eget vedlegg

INFORMASJON FRA BOLIGGRUPPA
Grunnkurs bolig – del 2: tegning ble publisert på www.kunnskapsbanken.net i januar. Dette er del 2 av
e-læringskurset som omhandler bolig. Les gjennom for å lære hvordan man lager en målsatt skisse
som det bes om i tilleggsskjemaene. Del 1 av kurset kommer i løpet av våren 2019. Følg med.
Tips! Hvis du klikker nederst på Kunnskapsbanken sine siden kan du trykke på «Nyhetsvarsel» og
abonnere. Da vil du motta mail når det publiseres nye saker på Kunnskapsbanken.net.
Det jobbes nå med å lage informasjon om hvordan man kartlegger et bad, kjøkken, toalett med spyl og
tørk funksjon o.l – som skal publiseres på våre lokale sider på nav.no/rogaland à NAV
Hjelpemiddelsentral Rogaland à lokal informasjon. Følg med. Det vil bli publisert mer også utover
våren.
Minner også om at alle bilder skal sendes på mail (vedlagt i et word-, powerpoint-, eller pdfdokument) til nav.hjelpemiddelsentral.rogaland.bolig@nav.no. Husk å merke e-post med
brukernummer. Ta kontakt med kundeservice ved NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland hvis du ikke
har brukernummeret.

VAKTMESTERKURS
Vi planlegger vaktmesterkurs i mai/juni.
I den anledning ber vi om tilbakemelding fra vaktmestere og hjelpemiddelteknikere i kommunen om
det er spesielle tema som ønskes tatt opp.
Tilbakemelding sendes til NAV.Hjelpemiddelsentral.Rogaland.Teknisk@nav.no

Vi ønsker dere alle en fin vinterferie, og ser frem til godt samarbeid utover våren.

