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Vi har mer på lager! 

https://www.youtube.com/watch?v=KCaAVgs3S9k


Oppdrag:  

Fysioterapeuters rolle og 

oppgaver i samarbeidet mellom 

hjelpemiddelsentralen og 

kommunene. 



Kommunens ansvar 

Reguleres av forskriften om habilitering og rehabilitering: 

 Å oppdage, utrede og kartlegge de praktiske problemer og behov for 
hjelpemidler som den enkelte har  

 Å prøve ut og velge tekniske løsninger tilpasset den enkeltes behov i samråd 
med hjelpemiddelsentralene  

 Å trekke inn hjelpemiddelsentralene ved behov for hjelpemiddelløsninger 
som det lokale formidlingsapparat ikke selv har kompetanse til å utrede og 
løse  

 

Dette innebærer at kommunen har ansvar for: 

 Å lære opp brukeren i bruken av hjelpemidlet, samt følge opp og vurdere 
nytten av tildelte hjelpemidler  

 Å følge opp brukeren over tid med hensyn til endrede behov  

 Å melde fra om hjelpemidler som ikke lenger dekker behovet, og medvirke til 
effektiv resirkulering av brukte hjelpemidler  

 

Alle kommunene i Troms har samarbeidsavtale med  

NAV Hjelpemiddelsentral Troms.  



Hjelpemiddelsentralens ansvar 

NAV Hjelpemiddelsentral Troms er et ressurssenter 

på 2.linjenivå for tekniske tiltak og fysisk miljø for 

funksjonshemmede i Troms.  

 

Sentralen har overordnet formidlingsansvar for 

hjelpemidler til personer med varige behov (over 2–

3 år), men gir også råd og veiledning i saker der 

andre har finansieringsansvaret. 



Hjelpemiddelsentralens oppgaver 

Stønadsbehandling  

 Behandle krav/søknader om hjelpemidler i henhold til lov om folketrygd  

 Forvalte folketrygdens hjelpemidler på en effektiv måte ( utlån / tilskott) 

 

Tolketjeneste  

 Yte tolketjeneste for døve, døvblinde og døvblitte i henhold til lov om 
folketrygd  

 

Opplæring, formidling og rådgivning  

 Bidra til kompetanseheving i kommunene gjennom informasjon, kurs og 
samarbeid  

 Bistå i kompliserte enkeltsaker som kommunene ikke kan forventes å ha 
kompetanse til å løse selv  

 Gi råd om tekniske og ergonomiske tiltak  

 Kunnskap om tilgjengelige hjelpemidler 

 Ha systemkompetanse og medvirke til at hjelpemidlene settes i sammenheng 
med andre tiltak  
 

 



Hvem er vi på NAV HMS Troms? 

Avdelinger: 

 Drift 

 Teknisk 

 Bevegelse / Lager 

 Kommunikasjon 
– Syn 

– Hørsel 

– Kognisjon 

– IKT 

– Tolketjeneste for døve og døvblinde 

 NAV Bilsenter for Nord-Norge 
 

 

Fakta: 

 Ca 50 ansatte 

 Ca. 1000 søknader pr. mnd. 

 Leverte ut ca. 32 000 hjelpemidler i 2017 

 Verdi av utleverte hjm: ca 100 mill i 2017    

 Aktive bruker brukere av hjelpemidler pr. 28. februar 2018: 21 559 

 



Hjelpemiddelsentralene har kompetanse på: 

 Syn og hørsel 

 Kognisjon 

 Bevegelse 

 Bolig 

 Bil 

 IKT 

 Skole 

 Arbeidsplass 

 Tolking for døve, døvblitte og 

    døvblinde 

 

 Lese- og skrivehjelp for blinde 

og svaksynte 

 Funksjonsassistent 

 Tilpasning av hjelpemidler, 

spesialtilpasninger, 

reparasjoner og service 

 Logistikk og materialforvaltning 

 Saksbehandling av 

hjelpemiddelsaker 



Hjelpemiddelsentralene 

 Visjon: Mulighet for mestring og 

deltakelse for alle 

 

 Mål: å utvikle et likeverdig og enhetlig 

nasjonalt tilbud om hjelpemidler 



NAV 

 «Vi gir mennesker muligheter» 

 «Arbeid først» 

 «Flere i arbeid og færre på trygd» 

 «Mestring og deltakelse for alle» 



 

 

 

 

Film om Alexander   

https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hva+har+du+vansker+med/Ung+og+funksjonshemmet/min-historie


 at alle unge under 30 år får tilrettelagt utdanningsløp/ 

arbeidsliv og har en kompetanseplan ved overgang til 

videregående skole 

 at alle barn går i tilrettelagt barnehage/skole 

 at alle med funksjonsnedsettelser som ønsker arbeid 

får et relevant tilbud fra NAV 

 at alle har en mulighet for deltakelse i dagligliv og 

samfunn 

 at alle boliger er tilrettelagt    

 

Våre tjenester skal bidra til: 



Folketrygdloven kap 10 §10.5 og §10.6 

BRUKEREN: 

Sykdom   Varig (2-3 år) 

Skade    og 

Lyte    Vesentlig 

 

 

HJELPEMIDDELET: 

Nødvendig   For å kompensere 

Hensiktsmessig  for det hjm søkes om til 



Det gis hjelpemidler på flg. områder:  

 Dagliglivet                                                                                            

(nødvendig og hensiktsmessig) 

 Arbeidslivet                                                                                   

(skaffe eller behold høvelig arbeid) 

 Trening, stimulering og aktivisering                                                       

( barn og unge under 26 år ) 

 Aktivitetshjelpemidler (egenandel) 

 Andre områder- tolk,bil osv. 



§ 10-6.  Stønad til bedring av funksjons-   

 evnen i dagliglivet. (Lov om folketrygd).  

 Når et medlem har fått sin funksjonsevne i  dagliglivet  

vesentlig og varig nedsatt på grunn av  sykdom, skade 

eller lyte, ytes det stønad etter § 10-7. 

 

 Stønaden ytes i forbindelse med tiltak som er  

nødvendige og hensiktsmessige for å bedre medlemmets 

funksjonsevne i dagliglivet eller for at vedkommende skal 

kunne bli pleid i hjemmet.  



§ 10-5. Stønad til bedring av 

funksjonsevnen i arbeidslivet 

 Det ytes stønad etter § 10-7 til et medlem som på grunn 

av sykdom, skade eller lyte 

 a)   har fått sin evne til å utføre inntektsgivende arbeid 

varig nedsatt, eller 

 b)   har fått sine muligheter til å velge yrke eller 

arbeidsplass vesentlig innskrenket. 

 Når det skal vurderes om vilkåret i første ledd bokstav a 

eller b er oppfylt, legges det vekt på alder, evner, 

utdanning, yrkesbakgrunn, arbeidsmuligheter på 

hjemstedet og arbeidsmuligheter på andre steder der det 

er rimelig at vedkommende tar arbeid. 

 



Inngangsvilkår nr 1: Hjelpemidlet må være 

nødvendig og hensiktsmessig 

 Stønad ytes i forbindelse med tiltak som er nødvendige og hensiktmessige 
for å bedre medlemmets funksjonsevne i dagliglivet eller for at vedkommende 
skal kunne bli pleid i hjemmet. 

 

 Begrepet nødvendig innebærer at det i den enkelte sak skal vurderes 
hvorvidt behovet for hjelpemidler er medisinsk nødvendig og om 
medlemmets behov for hjelp kan løses på en rimeligere måte, for eksempel 
med et rimeligere alternativt hjelpemiddel/andre tiltak. 

 

 Med hensiktsmessig menes at ytelsen skal fungere på en slik måte at 
medlemmet kan nyttiggjøre seg den og at den avhjelper det problemet som 
medlemmet har søkt om hjelp til. 

 

 Det er et absolutt vilkår at hjelpemidlet er både nødvendig og 
hensiktsmessig.  

 
 



Inngangsvilkår nr. 2: Varig sykdom, skade 

eller lyte jfr §§ 10-5 og 10-6 

 Kravet om at det skal foreligge sykdom, skade eller lyte må alltid være oppfylt 

for at stønad kan gis. 

 

 Med begrepet sykdom, skade eller lyte menes medisinske tilstander av både 

fysisk og psykisk art og skader eller følgetilstander etter sykdom og skader. 

Sykdommen, skaden eller lytet kan være medfødt eller oppstått senere.  

 

 Med begrepet varig i lovteksten sykdom, skade eller lyte med en varighet 

utover ca. 2 - 3 år.  Dersom det er tvil med hensyn til om varighetskravet er 

oppfylt, må dette avgjøres etter en konkret vurdering hvor avgjørelsen bygger 

på såkalt “overvektsprinsipp”, det vil si at det alternativ som synes mest 

sannsynlig legges til grunn. 

 



§ 10-7. Stønadsformer 
 Et medlem som fyller vilkårene i § 10-5 eller 10-6,  kan  få stønad i form av utlån av, 

tilskott til eller lån  til 

 a)   hjelpemidler,  herunder skolehjelpemidler med unntak av læremidler.  

 b)   høreapparat,  

 c)   grunnmønster til søm av klær,  

  d)   førerhund,  

 e)   lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte,  

 f)   tolkehjelp for hørselshemmede,  

 g)   tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde,  

 h)   motorkjøretøy eller annet transportmiddel.  

 i)   anskaffelse, vedlikehold og fornyelse av nødvendige og hensiktsmessige 
ortopediske hjelpemidler, brystproteser, ansiktsdefektproteser, øyeproteser og 
parykker. 

 Til et medlem som fyller vilkårene i § 10-5, kan det også ytes stønad til ombygging av 
maskiner og tilrettelegging av fysisk miljø på arbeidsplassen.  

http://10.50.5.33/lpbin21/lpext.dll?f=id&id=L19970228-19~K10&t=document-frame.htm&2.0&p=#L19970228-19~§10-5
http://10.50.5.33/lpbin21/lpext.dll?f=id&id=L19970228-19~K10&t=document-frame.htm&2.0&p=#L19970228-19~§10-5
http://10.50.5.33/lpbin21/lpext.dll?f=id&id=L19970228-19~K10&t=document-frame.htm&2.0&p=#L19970228-19~§10-5
http://10.50.5.33/lpbin21/lpext.dll?f=id&id=L19970228-19~K10&t=document-frame.htm&2.0&p=#L19970228-19~§10-5
http://10.50.5.33/lpbin21/lpext.dll?f=id&id=L19970228-19~K10&t=document-frame.htm&2.0&p=#L19970228-19~§10-5
http://10.50.5.33/lpbin21/lpext.dll?f=id&id=L19970228-19~K10&t=document-frame.htm&2.0&p=#L19970228-19~§10-6
http://10.50.5.33/lpbin21/lpext.dll?f=id&id=L19970228-19~K10&t=document-frame.htm&2.0&p=#L19970228-19~§10-6
http://10.50.5.33/lpbin21/lpext.dll?f=id&id=L19970228-19~K10&t=document-frame.htm&2.0&p=#L19970228-19~§10-6
http://10.50.5.33/lpbin21/lpext.dll?f=id&id=L19970228-19~K10&t=document-frame.htm&2.0&p=#L19970228-19~§10-5
http://10.50.5.33/lpbin21/lpext.dll?f=id&id=L19970228-19~K10&t=document-frame.htm&2.0&p=#L19970228-19~§10-5
http://10.50.5.33/lpbin21/lpext.dll?f=id&id=L19970228-19~K10&t=document-frame.htm&2.0&p=#L19970228-19~§10-5
http://10.50.5.33/lpbin21/lpext.dll?f=id&id=L19970228-19~K10&t=document-frame.htm&2.0&p=#L19970228-19~§10-5
http://10.50.5.33/lpbin21/lpext.dll?f=id&id=L19970228-19~K10&t=document-frame.htm&2.0&p=#L19970228-19~§10-5


Hjelpemiddelbegrepet – frtrl § 10-7a  

 

 Det man søker om må komme inn under stønadsområdet 

i ftrl § 10-7a, dvs kunne defineres som hjelpemiddel. 

 

 Et hjelpemiddel skal: 

 

– Direkte avhjelpe/erstatte/kompensere for en funksjonssvikt  

– Spesiallaget for funksjonshemmede 

– Ev. annet utstyr som i enkelttilfeller kan være et hjelpemiddel 

 



Hvem omfattes av ftl. §§ 10-5 og 10-6 

• Skoleelever i grunn- og vgs. 

 

• Barn i barnehage 

 

• Personer under ordinær utdanning 

 

• Personer som mottar AAP 

 

• Arbeidstakere 

 

• Voksne i dagliglivet 

 

• Men….. 



Begrensninger 

Det gis ikke: 

 - hvitevarer, brunevarer, alminnelig kjøkkenutstyr og det 

som er å få kjøpt i ordinær handel 

 

 - hjm til trening, stimulering, aktivisering til personer over 

26 år – med visse unntak 

 

 - sportsutstyr og konkurranseutstyr 

 

 - det som dekkes av anna lovgiving 

 



 

 

 

BRUKEREN 

Praktisk problem 

Utredning 

Funksjonsvurdering 

Valg- vurdering 

Målsetting rehab-plan 

Søknad/henvisning 

Anskaffelse 

Veiledning og 

opplæring  

 Utprøving  

Tilpassing 

Oppfølging 

Reparasjoner og  

teknisk service 

Evaluering og  

tilbakemelding 





Søknad om hjelpemidler 

• Medisinske opplysninger( diagnose,prognose,varighet ) 

• Funksjonsvurdering- utredning av hjelpemiddelbehovet 

 Beskrivelse av hjelpemiddelet/hjelpemiddelløsning 

 Pristilbud fra forhandler ( spesialutstyr-tilskott) 

 Underskrift av bruker 

 

 Ved usikkerhet om valg av løsning/hjelpemiddel, eller ved 

behov for utprøving av hjelpemidler, send henvisning før 

søknad skrives. 



Dagens konkurranse:  

Kristine er ei eldre dame som 

bor hjemme i eget hus. Hun 

klarer seg godt i hverdagen, 

men har noen utfordringer som 

hun behøver tilrettelagt for å 

mestre. 





Hvem kan begrunne behov for hjelpemidler? 

 Rullestoler: fysio- og ergoterapeuter 

 Tilskudd PC til skoleelever: dokumentert spesifikke lese/ 

skriveansker – Dysleksi 

 Elektromedisinsk utstyr: senger, personløftere og 

elektriske rullestoler: Fra 1. januar 2016 må man ha 

gjennomført et e-læringskurs på 

www.kunnskapsbanken.net og i tillegg for elektriske 

rullestoler: praktisk kurs: «formidling av elektriske 

rullestoler – med fokus på brukeropplæring» 

http://www.kunnskapsbanken.net/


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. 

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  

 

 Våre informasjonskanaler 

 







Generell informasjon 

 

 NAV Hjelpemiddelsentral Troms 

   Tlf. 77 28 33 00 

• nav.hms.troms@nav.no 

• https://www.nav.no/no/Lokalt/Troms/NAV%20Hjelpemidde

lsentral%20Troms  

• www.Hjelpemiddeldatabasen.no 

• www.kunnskapsbanken.net 

• www.sansetap.no  

• www.appbibliotek.no   
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