KOMMUNEINFORMASJON DESEMBER 2018
ÅPNINGSTIDER I JULEN

NAV Hjelpemiddelsentral er stengt 24.12 og 31.12. 2018. I romjulen er det
vanlige åpningstider der telefonen er betjent fra kl. 1000 – 1400.
Det blir IKKE utkjøring av varer fom 24.12.18 tom 03.01.19. Hastesaker
håndteres etter egen avtale.
I uke 1/19 er det lagertelling fra 02.01.19. Etter planen kan vi altså starter opp
kjørerutene igjen 04.01.19.

Vi minner om at direktenumrene til rådgiverne er kun til bruk for
samarbeidspartnere.

SMITTERUTINER

I 2019 og som en oppfølging av kommunekontaktmøte vil vi ha fokus på
smittebefengt utstyr i 2019. Vi ber derfor ALLE kommunene sende inn sine
smitterutiner når det gjelder smitte, både vedr. personer og utstyr. Dette
ønsker vi for felles læring og mulighetene for å implementere dette på en enda
bedre måte i kommuneavtalene.

Rutinene kan sendes til:

nav.hms.rogaland@nav.no – Hovedpostkassen
Frist: 31.1.2019

TILBAKEMELDINGER ETTER KOMMUNEKONTAKTMØTE:

a) Vedr. teknisk bytte:
Spørsmål hvorfor ergo/fysio må søke dersom det er et helt klart teknisk bytte.
Vi må sikre oss at bruker har nødvendige kognitive ferdigheter før vi kan
effektuere et bytte. Dersom kommunal terapeut bekrefter at bruker kognitivt er
kapabel til å kunne kjøre scooter godtar vi teknisk bytte under forutsetning av
at ansvarlig terapeuts navn klart kommer fram på bytteskjema.
b) Vedr. avkrysning på bytteskjema;
Viser til pkt 3 på bytteskjema med følgende tekst;» Årsak til bytte» - Her kan
ergo/fysio krysse av hvis dette er avklart med teknisk hjemmetjeneste og
vedkommendes navn blir oppgitt i feltet «kommunal servicetekniker»
c) Vedr. mrs og sykehjem – kort/langtidsopphold, avslag/vedtak – kun
transportbehov eller behov mtp selvstendig forflytning? Ansvarlig for
oppklaring med vedtak; Marianne Stokkeland
d) Evaluering av referansegruppen:
Det har vært relativt lite overordnet som har blitt tatt opp, noe denne gruppen
opprinnelig var ment for. Heller ønskelig med 2 kommunekontaktseminarer pr
år. Innkaller referansegruppen for en endelig konklusjon. Ansvarlig; Odd Petter
Berntsen
e) Uttømmende liste for hjelpemidler i vanlig handel:
Her henvises det til oversikten «hjelpemiddelformidling – Huskeliste» som
ligger på våre hjemmesider. Denne tar for seg mange produkter som er å anse
som vanlig handel. NB det er ikke en uttømmende liste – men tar for seg mye
av det som er aktuelt.

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!
Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år

