TJENESTEBESKRIVELSE
Hjelpemidler
FORMÅLET MED TJENESTEN
- Hjemmeboende kan låne hjelpemidler til å leve et mest mulig selvstendig liv.
- Har man varig (over 2 år) og vesentlig innskrenket funksjonsevne på grunn av
skade, sykdom eller lyte, kan man få stønad til hjelpemidler fra folketrygden.
- Har man et kortvarig behov for hjelpemidler dekker kommunen utlån.
- Et hjelpemiddel skal bidra til å redusere praktiske problemer. Det kan være både
personlig assistanse, et tiltak eller tekniske løsninger og det skal inngå som en del av
en helhetlig plan.
HVEM FÅR TJENESTEN?
Søker må være bosatt i Odda kommune.
Målgruppen er personer som trenger hjelpemidler som et nødvendig og
hensiktsmessig tiltak for å kunne
- Få løst praktiske problemer i dagliglivet
- Kunne bli pleid i hjemmet
- Fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling
- Bli i stand til å skaffe seg eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller
arbeidstrening
HVA OMFATTER TJENESTEN?
Kommunen har ansvar for å sørge for formidling av nødvendige hjelpemidler og for å
legge til rette miljøet rundt den enkelte.
Kommunen skal vurdere hjelpemidler som tiltak for å dekke brukernes samlede
behov. Ved vesentlige og varige behov, skal hjelpemidlene skaffes til veie av NAV.
De som bor i institusjon får nødvendige hjelpemidler der som del av tilbudet.
Kommunens har ansvar for avdekking og utredning av behovet for hjelpemidler,
nødvendig utprøving av hjelpemidler, bistand til brukerens søknad om hjelpemiddel,
tilpasning, montering og enklere service og reparasjon, samt motivasjon og
opplæring av bruker i hjelpemiddelets funksjon.
Kommunen er ikke ansvarlig for kostnader i forbindelse med større reparasjoner eller
service av folketrygdfinansierte hjelpemidler utført av hjelpemiddelsentralen.
Det er en hjelpemiddelsentral i hvert fylke. I Odda kommune er det et kommunalt
hjelpemiddellager med egne ansatte. Vanligvis er det ergoterapeut, fysioterapeut,
PP-tjenesten, legen eller hjemmetjenesten som hjelper tjenestemottaker med å
fremsette søknaden.
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HVORDAN FÅ TJENESTEN?
Søknadskjema om utlån av kommunale hjelpemidler fås på Odda kommune sine
nettsider, eller ved å henvende seg til:
Tjenestetorget
tlf 53 65 40 00
Pleie og omsorg, Odda
tlf 53 65 47 00
Pleie og omsorg, Røldal
tlf 53 65 48 40
Søknaden skal underskrives av den som ønsker tjenesten.
Dersom det er andre som søker for brukeren (lege, sykehus, familie, institusjoner,
osv.) må søker være kjent med søknaden og ha gitt samtykke til den.
Søknaden sendes til tjenestestedet.
Innen en uke vil det bekreftes at søknaden er mottatt.
Det vil bli gjort avtale om hjemmebesøk og vurdering av behov senest 3 uker etter at
søknaden er mottatt.
I enkelte tilfeller vil utdeling av hjelpemidler skje umiddelbart.
Svar på søknaden skal foreligge senest 4 uker etter søknad er mottatt.
Ved endret situasjon vil ny vurdering bli foretatt.
Ved søknad om hjelpemidler fra NAV, ta kontakt med fysio- og ergoterapitjenesten,
eller tjenestestedet.
LOVGRUNNLAG
Hjelpemidler tildeles etter Folketrygdloven, kapittel 10.
KLAGEADGANG
Dersom du ønsker å klage på vedtaket om kommunale hjelpemidler er klagefristen 3
uker fra vedtaket er mottatt.
Klagen sendes tjenestestedet.
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