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Rutine for formidling av tekniske hjelpemidler når pasient er innlagt 
/skal innlegges i Helse Nord-Trøndelag (HNT) 

1 Generelle rutiner 

 

HNTs ansvar: 

HNT beskriver så raskt som mulig (*) overfor pasientens hjemkommune hvilke funksjonsvansker og behov den 

enkelte pasient har, slik at kommunehelsetjenesten i dialog med HNT kan sørge for at nødvendige tekniske 

hjelpemidler er tilgjengelige når vedkommende skrives ut fra HNT. Det er viktig å avklare i hvor stor grad pasient / 

pårørende tar ansvar for dette.  

Ved behov for spesialtilpasset hjelpemiddel som er nødvendig for hjemreise (eks rullestol) har HNT i dialog med 

kommunehelsetjenesten ansvar for å søke på hjelpemiddelet. 

(*) som hovedregel i løpet av dag 0 – 2 etter innleggelse  

Kommunens ansvar: 

a) Beskriver i innleggelsesrapporten hvilken tilrettelegging og eventuelt hvilke hjelpemidler pasienten allerede har. 

Dette forutsetter at pasienten er kjent i den kommunale helsetjenesten. 

b) Kommunen søker på/skaffer tekniske hjelpemidler på bakgrunn av dialogen med HNT. Dette gjelder både 

korttids- og langtidshjelpemidler.  

2 Planlagte innleggelser 

 

HNTs ansvar: 

Informerer kommunens sakbehandlingstjeneste / brukerkontor / koordinerende enhet når poliklinisk konsultasjon 

er gjennomført og dato for innleggelse er fastsatt: 

1) Informerer om hvilke tekniske hjelpemidler pasienten vil ha behov for 

2) Informerer om behovet antas å være langvarig (mer enn to år) eller kortvarig* 

* Det er kommunen som selv er ansvarlig for å skaffe hjelpemidler til kortvarige behov. Kortvarige behov er 

mindre enn to år, med unntak for terminal pleie. 

Kommunens ansvar: 

1) Ved kortvarig behov: bestiller tekniske hjelpemidler fra kommunalt hjelpemiddellager hvis ikke 

pasient/pårørende kan ta ansvar for dette selv. Følger opp at pasienten mottar hjelpemiddelet iht. 

kommunens interne retningslinjer. 

2) Ved langvarig behov (mer enn to år): utrede behov og søker om tekniske hjelpemidler fra NAV 

hjelpemiddelsentral, og sørger for at signert søknad fra bruker (ev. pårørende/ hjelpeverge) sendes NAV 

Hjelpemiddelsentral.  Følger opp pasienten etter at hjelpemidlet er mottatt.  

3) Når det er aktuelt innhentes signatur fra søker (eventuelt pårørende/ hjelpeverge) før innleggelse i HNT. 

 

 

https://www.nav.no/no/Person
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3 Øyeblikkelig hjelp innleggelser 

(og planlagte innleggelser der behov for hjelpemidler oppstår under oppholdet) 

HNTs ansvar: 

1) Informerer om hvilke funksjonsvansker pasienten har og eventuelt behov for hjelpemidler 

2) Informerer om behovet antas å være langvarig (mer enn to år) eller kortvarig 

Kommunens ansvar: 

1) Ved kortvarig behov: bestiller tekniske hjelpemidler fra kommunalt hjelpemiddellager hvis ikke pasient / 

pårørende kan ta ansvar for dette selv. Følger opp at pasienten mottar hjelpemiddelet iht. kommunens interne 

retningslinjer. 

2) Ved langvarig behov (mer enn to år): utreder behov og søker om tekniske hjelpemidler fra NAV 

hjelpemiddelsentral, og sørger for at signert søknad fra bruker (ev. pårørende/ hj.verge) sendes NAV 

Hjelpemiddelsentral. Følger opp pasienten etter at hjelpemidlet er mottatt  

3) Unntaksvis kan en situasjon handteres som «hastesak», se https://nav.no/Lokalt/Nord-

Trondelag/NAV+Hjelpemiddelsentral+Nord-Trondelag evt.  ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral Nord-

Trøndelag om det er snakk om en mer omfattende tilrettelegging. 

4 Behandlingshjelpemidler 
1) Behandlingshjelpemidler søkes av spesialisthelsetjenesten når pasienten er i behandling i HNT.  

2) For mer informasjon om behandlingshjelpemidler, se nasjonal informasjonsside: 

www.behandlingshjelpemidler.no eller Regional enhet for behandlingshjelpemidler ved  

St. Olavs Hospital (tlf. 72576300)  

http://www.helse-midt.no/no/Pasient/Behandlingshjelpemidler/72060/  

3) Behandlingshjelpemidler er personlig og følger pasienten der den til enhver tid oppholder seg (kommune, 

rehabiliteringsinstitusjon eller helseforetak)     

NB! NAV Hjelpemiddelsentral har ikke ansvar for behandlingshjelpemidler.   

 

Aktuelle lenker:  

 Regional enhet for behandlingshjelpemidler ved St. Olavs Hospital:  

http://www.helse-midt.no/no/Pasient/Behandlingshjelpemidler/72060/ 

 NAV Hjelpemiddelsentral Nord-Trøndelag:  

https://www.nav.no/no/Lokalt/Nord-Trondelag/NAV+Hjelpemiddelsentral+Nord-Trondelag  

 Nasjonal informasjonsside om behandlingshjelpemidler: www.behandlingshjelpemidler.no  

 Forskrift om stønad til hjelpemidler: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-04-15-

318?q=hjelpemidler  
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