
  

VARIG BEHOV  
MIDLERTIDIG BEHOV 

Eks: etter operasjon, brudd ol. , 

samt i påvente av hjelpemidler 

fra NAV hjelpemiddelsentral 

BEHOV FOR HJELPEMIDLER? 

Gjelder hjemmeboende  

Institusjoner? 

Søkes til NAV 

Hjelpemiddelsentral: 

Bruker kan søke selv, få hjelp fra 

pårørende eller helsepersonell 

(som kjenner deg).  

Skjema finnes på 

https://www.nav.no/no/Person

/Skjemaer-for-

privatpersoner/Skjemaer.         

Se vedlegg for trinnvis 

fremgangsmåte. 

AKSIS- Alta kommunes kortidslager  

DU TRENGER IKKE SØKE ELLER GÅ VIA 

TERAPEUT FOR Å LÅNE. 

Henvendelse skjer direkte til AKSIS  

Tlf:  99 79 42 91 

AKSIS HAR UTLÅN AV ENKLE 
HJELPEMIDLER 

For eksempel: toalettforhøyere, 
dusj- og toalettstoler, rollatorer, 

manuelle rullestoler, 
arbeidsstoler, terskeleliminatorer 

og prekestoler. 

NB: Begrenset utvalg!  Kontakt 
Aksis for informasjon. 

Tlf: 99 79 42 91 

Dalebakken 4, 

Åpningstid: man-fred 

Kl. 10-15 

 

Maks lånetid 3 mnd.  

Den som låner er selv ansvarlig for 

retur. Vennligst overhold tidsfrist så 

andre som trenger kan få låne! 

Leveres på Aksis i åpningstiden.  

INSTITUSJONER 

Beboere kan søke hjelpemidler 
knyttet til: gangfunksjon, syn/ 
hørsel og kommunikasjon. 

Andre hjelpemidler er 
institusjonens ansvar. Kan ikke 

lånes fra Aksis 

Lurer du på om du 

har behov for en 

ergoterapeut? 

NOEN HJELPEMIDLER/ 

UTSTYR MÅ KJØPES 

SELV! 

F. eks: Badekar, 

gripetang, 

forhøyningspute, 

forhøyningsklosser til 

stol/ seng, vanlig seng/  

madrass, støttehåndtak, 

strømpepåtrekker…… 

 

Kjøpes f.eks. 

på apotek, 

hos 

«Enklere Liv 

«m.m.  

Etter NAV 

hjelpemiddelsentral 

har fattet vedtak, 

sendes hjelpemidlet  

AKSIS.  

Lurer du på om du 

har bruk for en 

hjelpemiddel- 

tekniker? 

Bruk samme 

søknadsskjema 

som 

hjemmeboende 

Utkjøring/ 
montering/ retur av  
hjelpemidler, samt 
reparasjoner. 

Postmottak.rehabilite
ringstjenestenteknisk
@alta.kommune.no 

De hjelper deg å 
søke eks. 

manuell/elektrisk 
rullestol, heis, 

rampe og 
spesialtilpassede 

løsninger. 

 Tlf: 785 55 510 

Veileder deg også  

i forhold til 

søknad på ulike 

hjelpemidler 

https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/Skjemaer
https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/Skjemaer
https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/Skjemaer


  

 

  

Direkte link til Skjema for hjelpemidler: 

https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-

privatpersoner/skjemaveileder/vedlegg?key=231655&languagecode

=53&veiledertype=privatperson   

Trykk «Neste» 

 

Gå inn på: 

- Nav.no  

- Trykk på «hva er din 

situasjon?» 

- Trykk på «trenger du 

hjelpemidler?» 

- Trykk på «bevegelse» 

- På høyre side i 

nettleseren står det 

«Skjema og søknad» 

- Trykk på denne og gå 

deretter inn på 

bevegelseshjelpemidler. 

- Om du bare skal ha 

hjelpemiddelskjema så gå 

helt ned på siden uten å 

markere noe og trykk 

«neste» 

 

Når du er kommet så langt skal du skrive inn 

postnummer og fødselsnummer. Når du da trykker 

neste kan du laste ned forside til søknaden og søknad 

om bevegelseshjelpemidler. Skriv ut!  

FORSIDEN SKAL LIGGE FORAN SØKNADEN NÅR DEN 

SENDES!  

Fyll inn og send alt til nav i posten.  

Hjelpemiddelsøknad 

Hvordan finne riktig 

søknadsskjema på 

nav?  

 

 

HUSK å skrive i 

begrunnelsen på søknad 

hvorfor du trenger 

hjelpemiddelet og 

hvorfor det er et varig 

behov.  
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