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- Søknadsprosessen

Fremtidens muligheter - Mestringsteknologi i praksis



▪ Nytt navn – samme område 

minus tidligere Asker

▪ Landets største sentral

▪ Omsetter hjelpemidler for 

ca. ½ milliard i året

▪ Ca. 300 ansatte

▪ Holder til Kabelgata på Økern 

i Oslo

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo



▪ Hjelpemidler kan anskaffes på forskjellige måter

– Kjøpe selv - vanlig handel

– Kommunal anskaffelse

– Helse/omsorg - velferdsteknologi

– Varighetsbegrepet

– Hjelpemiddel vs læremiddel

– NAV Hjelpemiddelsentral

– Varighetsbegrepet

– Lov om Folketrygden

– Hjelpemiddelbegrepet

– Nødvendig og hensiktsmessig

– Lov om offentlige anskaffelser

Mestringsteknologi



▪ § 10-6.Stønad til bedring av funksjonsevnen i 

dagliglivet

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.

Lovverk og retningslinjer
Loven om Folketrygden – Rundskriv 10



Lovverk og retningslinjer

§ 10-7 1.1.2 Hjelpemiddelbegrepet

Utstyr som klart faller utenfor hjelpemiddelbegrepet er vanlig utrustning i hjemmet, 

så som vanlige møbler, brunevarer, hvitevarer, alminnelig kjøkkenutstyr. 

Videre alle typer klær herunder spesialsydde klær, alle typer bøker, 

samt læremidler som brukes i pedagogisk sammenheng, 

for eksempel i barnehage, skole- og utdannelsessituasjon. 

Rundskriv til loven om Folketrygden

§ 10-7 Bokstavene a, c og d samt annet og tredje ledd

https://www.nav.no/rettskildene-intern/lov/L19970228-19_P10-7#L19970228-19_P10-7


Lovverk og retningslinjer

Sverre Andreas Holbye

Torbjørn Nordgård

Lingit



▪ Rammeavtale

▪ www.hjelpemiddeldatabasen.no

▪ Kjøp utenfor rammeavtalen - dispensasjonssøknader

▪ Programvare på rammeavtale har minimum 3 lisenser

▪ Demoversjon tilgjengelig i minimum 30 dager

Lovverk og retningslinjer



Henvisning om 

Hjelp til vurdering og utprøvning

Vi kontakter kontaktpersonen
• Innhenter ytterligere

opplysninger

• Planlegger utprøving

• Gjør en avtale

Utprøving av hjelpemiddel

Rådgiver skriver et notat i vår database 

Kontaktperson skriver og sender søknad

Søknaden blir behandlet

Brukeren mottar hjelpemiddelet
• NAV HMS eller leverandør 

gjør nødvendige tilpasninger 

Hms tilbyr opplæring i kognisjons-

hjelpemidler til bruker og miljø

ASK - Miljøet rundt bruker 
- deltar i kurs / workshops 

for å lære om hjelpemiddelet
Bruker

Utprøving og søknadsprosessen



▪ Når man søker på elektroniske løsninger

▪ Avansert betjeningsutstyr som må prøves ut

▪ Når man vet at bruker trenger noe, men er usikker på hva

▪ Stadig utvikling innen feltet

Når skal/kan man be om 

hjelp til vurdering og utprøving?



▪ Hva skal være med av opplysninger?

– Hensikt

– Hva ønskes det hjelp til og i hvilke situasjoner

– Behov

– Beskriv det praktiske problemet som skal avhjelpes

– Brukers funksjon

– Beskriv ressurser og begrensinger knyttet opp mot behvoet og 

eventuell diagnose

– Løsning

– Beskriv forslag til løsning. Hvilke andre tiltak og hjelpemidler er prøvd 

og hvordan gikk det?

– Tilleggsskjema – gir utfyllende opplysninger innenfor de ulike 

hjelpemiddelområdene.

Henvisningsskjema om 

Hjelp til vurdering og utprøving



▪ https://www.nav.no/soknader/nb/person/hjelpemidler-og-tilrettelegging/kommunikasjon-og-kognisjon

Skjemaveileder
▪ https://www.nav.no

https://www.nav.no/no/person
https://www.nav.no/no/person






▪ Behov og hensikt
– Beskriv søkerens funksjon og hvorfor hvert av hjelpemidlene er 

nødvendig og hensiktsmessige

▪ Liste over hjelpemidler som søkes
– Ta med hjelpemiddelnummer – HMS-artikkelnummer og 

hjelpemiddelbeskrivelse

– Er hjelpemidlet utlevert eller ikke? Viktig å krysse av

▪ Erklæring og underskrift

– Søknaden må signeres av bruker eller foresatte.

– Søknaden fylles ofte ut av 

Søknadsskjema







▪ Kunnskapsbanken.net

▪ Appbiblioteket.no


