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BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER

• Ridderrennet 1964 

• Tilpassa fysisk aktivitet siden 1970

• Prosjekt Aktivitetshjelpemidler (2005)

• DELTA 2022 (2017) – Nasjonalt ansvar



AKTIVITETSHJELPEMIDLER

• Blir hjelpemidlene brukt?

• Gode ordninger for tildeling (NAV)

• Mindre gode ordninger for tilpassing og opplæring (kommunene)

• Kaupangrapporten «Gjennomgang av hjelpemiddelformidlingen» (2017):

– Mange kommuner sliter med kapasiteten i førstelinjetjenesten, samt 
store forskjeller på kompetanse.

– Behov for mer brukertilpassede prosesser (helhetlige brukeropplevelser)

– Sier ingenting om oppfølging og bruk…

https://www.regjeringen.no/contentassets/.../rapport-agenda-kaupang.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/.../rapport-agenda-kaupang.pdf


AKTIVITETSHJELPEMIDLER

I.Regel- og rammeverk 
(NS-EN ISO 9999: 121806, 121809, 121815, 121821, 121890, 122436)
(https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+produkter/Hjelpemidler)

• NAV kjøper og eier hjelpemidler for funksjonshemmede. 
• NAV kjøper vanligvis bare produkter som omfattes av avtaler gjort med leverandører. 
• Hensikten med disse avtalene er å oppnå gunstig pris på hjelpemidlet og et nasjonalt sortiment.

• Folketrygden gir vanligvis stønad til den rimeligste av de hjelpemiddeltypene som dekker brukerens 
behov. Finnes det ikke noen hjelpemidler med rammeavtale som dekker brukerens behov, kan det 
søkes dispensasjon for å kjøpe inn andre hjelpemidler.

Hjelpemidler skal inngå som en del av en helhetlig plan, og bidra til å:
• bedre funksjonsevnen
• øke selvhjulpenheten
• lette pleien av funksjonshemmede
• redusere funksjonshemmedes praktiske problemer



AKTIVITETSHJELPEMIDLER

Grundig utredning av brukerens totalsituasjon, der 
hjelpemiddelet ses i sammenheng med andre tiltak.

Det er ofte nødvendig å prøve ut flere hjelpemidler for 
å finne en god løsning. Det kan også være nødvendig 
med spesialtilpasninger.

Like viktig som selve hjelpemiddelet, er en forsvarlig 
opplæring og trening i å bruke hjelpemiddelet.



AKTIVITETSHJELPEMIDLER



ANSVAR

• Lov om helsetjenester gir kommunene et basisansvar for habilitering
og rehabilitering

• Ansvaret omfatter også formidling av hjelpemidler, oppdage og utrede 
behov lokalt og gi opplæring.

• Følge opp brukerne over tid for justering av hjelpemiddelet
• Kommunen skal trekke inn NAV HMS eller andre kompetansesentre 

dersom det lokale formidlingsapparatet ikke har nok kompetanse.

- NAV Hjelpemiddelsentral (HMS)

- NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse

- NAV Hjelpemidler og tilrettelegging (HOT) og NAV Økonomiavdeling



INNDELING OG SORTERING

Det er inngått parallelle rammeavtaler i alle postene og produktene er rangert etter 
hvilken plassering det enkelte produktet har.

I produktposter med parallelle avtaler er brukerens behov utvalgskriterium. Hvis det er 
kjent hvilket produkt som best vil avhjelpe brukerens behov, kan dette produktet velges 
direkte, uten at det er nødvendig å teste ut eventuelt bedre rangerte produkter. Hvis 
flere produkter tilfredsstiller brukerens behov, skal det høyest rangerte produktet 
velges. Hvis det ikke er kjent hvilke produkt som vil avhjelpe brukerens behov, skal det 
høyest rangerte produktet vurderes først. Dersom dette produktet ikke tilfredsstiller 
behovet, skal produktet som ble rangert som nummer 2 vurderes osv.

Når høyest rangerte produkt ikke velges må valg av produkt dokumenteres.

Det er HMS-personell, i samråd med brukerne og kommunehelsetjenesten, som skal 
definere produkter opp mot brukernes behov.



KOMPETANSE OG ANSVAR

• Hvem gjør dette i kommunene?

– Ergoterapeuter?

– Fysioterapeuter?

– Vaktmestere?

– Andre?

• Hvem har utdanning og kompetanse?

• Hvordan sikre likhet?



SPESIALISTHELSETJENESTEN (en relevant instans)

• Kap. 4 Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og 
koordinator.
– …sørge for tilbud om:

• trening og oppøving av funksjon og ulike individuelle ferdigheter 
som krever spesialisert tilrettelegging og veiledning

• …tilrettelegge rammebetingelser som kan bidra til økt mestring
– …sørge for:

• råd og veiledning til kommunen
• samarbeid med kommunen
• samarbeid med andre etater når nødvendig

– Ambulerende virksomhet:
• Habiliterings- og rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten 

skal gis ambulant dersom slike tjenester ikke mest hensiktsmessig 
kan gis i institusjon.



BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER

• Pakkeforløp AHM:

Tildeling

Tilpassing

Opplæring

Økt aktivitet 
og deltakelse



PAKKEFORLØP AHM

Opphold

7-10 dager

Ambulant 
oppfølging

1-3 dager

Reopphold

7-10 dager



OPPFØLGING AHM

Utprøving

Søknad

Tildeling

Digital 
oppfølging

Ikke 
oppfølging

Aktivitet og 
deltakelse?

Masteroppgave Viljar



Ønsket effekt

• Bedre effekt og nytte for bruker

• Bedre og mer presis oppfølging

• Samfunnsøkonomi

• Nye forsknings og utviklingsområder

– Formidling av kunnskap og erfaring

– Utvikle nye modeller (utdanning, samhandling etc.)

Samfunnsansvar



OPPSUMMERING

• Systemet er bra

• Ansvaret er klart

• Økt kompetanse krever økte ressurser

«Coming together is a beginning,
Staying together is a progress

And working together is success.»
- Henry Ford -



Beitostølen

24. – 30. mars

56. Gang
SE MULIGHETER, 
MØTE UTFORDRINGER 
OG SPRENGE GRENSER

GLEDE, MESTRING, 
NATUROPPLEVELSER OG 
SOSIALT FELLESKAP



Referanser

• www.nav.no

• www.hjelpemiddeldatabasen.no

• www.lovdata.no

• www.bhss.no

• www.ridderrennet.no

• http://www.lions.no/Engasjer-deg/Nyheter-og-
aktiviteter/Beitostoelen-Helsesportsenter-er-
formaal-for-Lions-Roede-Fjaer-2020

http://www.nav.no/
http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/
http://www.lovdata.no/
http://www.bhss.no/
http://www.ridderrennet.no/
http://www.lions.no/Engasjer-deg/Nyheter-og-aktiviteter/Beitostoelen-Helsesportsenter-er-formaal-for-Lions-Roede-Fjaer-2020


Kontaktinfo:

Viljar Aasan, Fagleder hjelpemidler

Mail: viljar@bhss.no

Tlf: 61 34 08 22 / 95 96 21 52

mailto:viljar@bhss.no

