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I dag 

• www.nav.no – korleis finne ulike skjema

• Utfylling av søknadsskjema 

• Beskrive brukar sitt behov 

• Rammeavtale - for å få oversikt over kva som finnast

• Madrass 

• Kommunikasjonshjelpemiddel – rammeavtale

• Rullestolar, søking og tilpassing  

http://www.nav.no/


www.nav.no – Kvar kan eg finne relevante skjema? 

Nyttige lenker: 
Hjelpemiddeldatabasen (snarveg til rammeavtalar osv): 

http://hjelpemiddeldatabasen.no/

Søknadsskjema bevegelseshjelpemiddel: 

https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/Skjemaer/Hjelpemidler+og+tilrettelegging/Bevegelse

NAV Hj.middelsentral Møre og Romsdal: 

https://www.nav.no/no/Lokalt/More+og+Romsdal/NAV+Hjelpemiddelsentral+More+og+Romsdal

Lokale hjelpeskjema (bytteskjema osv) 
https://www.nav.no/no/Lokalt/More+og+Romsdal/NAV+Hjelpemiddelsentral+More+og+Romsdal/Lokal+informasjon/lokale-hjelpeskjema

Bestillingsordninga: 
https://www.nav.no/no/Lokalt/More+og+Romsdal/NAV+Hjelpemiddelsentral+More+og+Romsdal/Lokal+informasjon/bestillingsordninga

http://www.nav.no/
http://hjelpemiddeldatabasen.no/
https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/Skjemaer/Hjelpemidler+og+tilrettelegging/Bevegelse
https://www.nav.no/no/Lokalt/More+og+Romsdal/NAV+Hjelpemiddelsentral+More+og+Romsdal
https://www.nav.no/no/Lokalt/More+og+Romsdal/NAV+Hjelpemiddelsentral+More+og+Romsdal/Lokal+informasjon/lokale-hjelpeskjema
https://www.nav.no/no/Lokalt/More+og+Romsdal/NAV+Hjelpemiddelsentral+More+og+Romsdal/Lokal+informasjon/bestillingsordninga


Dette er www.nav.no

«Klikk»

http://www.nav.no/


«Klikk»



Klikk på den 
kategorien det 

gjeld

Mykje
brukt



«Klikk»





Kva bør leggast vekt på i ein hjelpemiddelsøknad? 

• Beskriv behov og funksjon – ikkje velg hjelpemiddel!
 Kva kan pasienten? Kva har pasienten vanskar med? 
 Kvifor søker du på dette hjelpemiddelet? 

Eks. funksjon: 
- Pasienten meistrar å gå inne i huset, men blir raskt sliten når han skal gå lengre avstandar. 
- Pasienten har halvsidig lammelse og har lett for å sige mot venstre, og har vanskar med å 
rette seg opp. Treng ekstra støtte på venstre side av stolen. 
-Pasienten har trykksår i venstre sete, ho blir liggande tungt ned mot madrassa. Ho har noko
kraft i vestre arm og venstre fot så ho kjem seg opp i seng men klarer ikkje å snu seg til 
begge sider.

Eks. behov:
- Livskvalitet 
- Sjølvstendigheit
- Forenkling i 

kvardagen
- Tryggheit



Rammeavtaler – gir oversikt over «markedet»



Ulike rammeavtalar for ulike kategoriar hjelpemiddel



Type stol. Kva er 
formålet med 
stolen?

I hovudsak vert 
hjelpemiddel i 
rangering 1 
innvilga. Dersom 
det er behov for 
hjelpemiddel i 
rangering 2,3 osv
må det 
beskrivast
grundigare
kvifor. 



Madrass 

• Innspel frå Wendy ang valg av madrasser for førebygging av 
trykksår

• Eigen rammeavtale for madrass 



Hjelpemiddel for kommunikasjon 

• Utfylling av tilleggsskjema «T08 –
tilleggsskjema for 
kommunikasjonshjelpemiddel»

• http://hjelpemiddeldatabasen.no/
 rammeavtale for 
kommunikasjonshjelpemiddel 

• Ring nav ved spørsmål 

http://hjelpemiddeldatabasen.no/


Manuelle rullestolar – søking og tilpassing 

• Velg «bevegelseshjelpemiddel» og 
tilleggsskjema «T04 – jeg trenger 
manuell rullestol»

• Beskriv funksjon, behov og formål 

• Video med rettleiing for korleis ein kan 
ta mål: 
https://www.kunnskapsbanken.net/m
altaking-for-rullestol/

https://www.kunnskapsbanken.net/maltaking-for-rullestol/


Tilpassing og justering av sittestilling

• Varier sittestilling og utnytt funksjonane til 
stolen
- regulere beinstøtter, tilte stolen, justere 
ryggen osv

• Viktig for å unngå trykksår 



E-lærings kurs og kurs i regi av 
hjelpemiddelsentralen 

• E-læring - Godkjenningskurs senger og personløftere: 
https://www.kunnskapsbanken.net/godkjenningskurs-senger-og-personloftere-2/

• Kurskalender NAV Hjelpemiddelsentral 
https://tjenester.nav.no/kurs/kursliste?0&valgtFylke=MORE_OG_ROMSDAL&valgtKu
rsomrade=471

• Påmelding til kurs i bestillingsordninga: 
https://tjenester.nav.no/kurs/kursvisning/335635

https://www.kunnskapsbanken.net/godkjenningskurs-senger-og-personloftere-2/
https://tjenester.nav.no/kurs/kursliste?0&valgtFylke=MORE_OG_ROMSDAL&valgtKursomrade=471
https://tjenester.nav.no/kurs/kursvisning/335635

