
Info vedr. mulighet  lager for ekstrautstyr for hjelpemidler som f.eks rullestoler. 

 

Vi har  to forskjellige langere for utlån av hjelpemidler til innbyggerne  i 

Eidsvoll. 

 

1. Kommunalt lager er et lager for korttidsutlån av hjelpemidler. Dette lageret er 

Eidsvoll kommune sitt lager, og vi har da også plikt til å holde disse hjelpemidlene i 

orden. Dette er hjelpemidler som lånes ut f.eks ved forskjellige brudd og tilstander 

der vi regner med at en kommer tilbake til den funksjonen en hadde tidligere. Det 

kan også være at vi låner ut herfra når tilrettelegginger i hjemmet må skje fort ved 

f.eks utskrivelse fra sykehus og da i påvente av en søknadsprosess til NAV. 

Serviceteknikerne kjører utstyret ut og henter når behov er opphørt eller at en får 

hjelpemidler fra NAV. De foretar evt reparasjoner.  

 

2. Nav, hjelpemiddelsentral i Oslo og Akershus. Dersom brukere trenger 

hjelpemidler varig, kan det søkes om hjelpemidler fra NAV, hjelpemiddelsentral. 

Fysio- og ergoterapeuter i Eidsvoll bistår i søknadsprosessen med å oppdage behov, 

foreta utprøvinger og søke om riktig hjelpmiddel  og gir evt. opplæring. 

Serviceteknikerne som er ansatt i samme avdelingen i Eidsvoll , kjører disse ut og 

foretar småreparasjoner etter avtale med NAV. 

 

 

 

Vedr reparasjoner av hjelpemidler 

 

Dersom det er hjelpemidler fra kommunalt lager, er det Eidsvoll kommune v/avdeling 

Folkehelse, fysio- og ergoterapi  som har ansvar for reparasjoner.  

 

Når det gjelder hjelpemidler som brukere har fått gjennom NAV, Hjelpemiddelsentral så 

er dette et så stort mangfold av forskjellige typer hjelpemidler at det er vanskelig for oss 

å ha noe lager av dette. Hjelpemidlene er NAV, hjelpemiddelsentral sin eiendom som 

brukere låner. NAV kan heller ikke ha lager ute i hver kommune av et så stort 

sortiment.  Vi har kontakt med hjelpemiddelsentralen jevnlig og kommuniserer med dem 

dersom et hjelpemiddel er slitt eller gått i stykker. Det har i perioder vært mulighet for 

oss å ha deler til noen  av de enkle hjelpemidler på lager, men dette varierer også i 

forhold til forhandlingene NAV, Hjelpemiddelsentral har for å velge ut hvilke hjelpemidler 

innen de forskjellige områdene/typer hjelpemidler de vil ha som lagervare/sortement.  

Vi har jevnlig også møte med NAV, hjelpemiddelsentral og kan høre med dem på møte 

før jul om det er tenkt noe mer mulighet for deler ut til kommunene? 

 

 

Når et hjelpemiddel er gått i stykker/er slitt, er det viktig å melde det i fra til vår tjeneste 

på  nr 66107570. Vi vil da sende ut en av serviceteknikeren for å se på hjelpemidlet. De 

finner ut om det er mulig  reparere hjelpemidlet  av dem, om de trenger deler fra 

NAV,  om det bør  inn til NAV, hjelpemiddelsentral for reparasjon eller om NAV må 

komme hit ut til Eidsvoll. 

 

Håper dette var et klart svar  vedr. det som ble forespurt.  

 

Sender 2 skriv fra Nav, Hjelpemiddelsentral i posten til deg som du kan ha med til saken. 

 

 

Hilsen 

 

 

Liv B. Tømta  

Avdelingsleder  Folkehelse, fysio- og ergoterapi  



tlf. 66107575  

Helse og bistand 

Myhrervegen  

2080 Eidsvoll  

 


