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Sammendrag 
Prosjektet har vurdert ulike modeller for fremtidig organisering av hjelpemiddelområdet i Oslo og 

Viken. Kriterier innen Demografi, Geografi, tilgjengelighet, kompetanse, økonomi, logistikk, og 

samhandling med interne/eksterne samarbeidspartnere er blitt vurdert. 

Ansatte ved sentralene i Oslo og Viken, lokale brukerutvalg, og kommunerepresentanter utpekt av KS 

har bidratt med innspill til prosjektet vedrørende fremtidige ønsker og behov, samt vurderinger av 

fordeler og ulemper ved de ulike modellene prosjektet har sett på. 

Prosjektet har vurdert tre ulike modeller for fremtidig organisering av hjelpemiddelområdet i Oslo og 

Viken: 

1. En sentral – Oslo sentralen består. Viken enhetene avvikles. Løsning med lokale utprøvingssentre 
2. To sentraler – Vest-Viken og Oslo består. Øst-Viken avvikles. Løsning med lokalt utprøvingssenter 
3. Tre sentraler – Alle de tre enhetene består, Øst-Vikens lokasjon vurderes 

Etter vurdering av fordeler og ulemper ved hver av de tre modellene anbefaler prosjektet fremtidig 
organisering med modell 3, hvor en viderefører alle tre sentralene. Bakgrunn for anbefaling er i 
hovedsak det høye innbyggertallet i Oslo og Viken hvor en må sikre videre nærhet til bruker og gode 
brukermøter. Viken har 140 000 flere innbyggere enn Vestland og Trøndelag til sammen. 
Anbefalingen har en dissens hvor Oslo sentralens anbefaling er å velge alternativ 2 med to sentraler, 
hvor en løser Øst-Viken gjennom utprøvingssenter. Oslo sentralen argumenterer for en løsning med 
et godt utprøvingssenter og gode rutiner som kan tilrettelegge like godt for nærhet og gode 
brukermøter som en komplett hjelpemiddelsentral. 

Det er gjennomført underprosjekter som har sett på mulige løsninger for kundeservice/telefoni, samt 
for de digitale tjenestene innen teknikk. Det er her funnet mulige fremtidige løsninger som prosjektet 
anbefaler å gå videre med uavhengig av valgt modell. 

Prosjektet anbefaler å vurdere overføring av enkelte kommuner fra Oslo til Viken dersom en ser for 
seg at Viken enhetene kan få nedtrekk i fremtiden, som medfører lav bemanning på sentralene. 

Når en beslutter fremtidig modell for organisering av hjelpemiddelområdet i Oslo og Viken må dette 
ses i sammenheng med andre parallelle prosjekter som DigihoT, HoT25 og HR-Prosjektet. 
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1.0 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Samfunnsendringer, sammenslåing av kommuner og fylker, og øvrige endringer i NAV har vært og vil 
være en pådriver for utviklingen av hjelpemiddelområdet. Området skal fortsatt levere tjenester på 
alle livets arenaer, og har behov for å se på hvordan det kan håndtere fremtidige utfordringer som 
kommer. NAVs omverdensanalyse 2021 anslår blant annet at det vil bli 68 000 flere 
hjelpemiddelbrukere i 2035. Styringssignal fra NAV sentralt sier at dette må løses gjennom 
digitalisering, effektivisering og tøffe prioriteringer.   
 
Fylkessammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold til Viken har ført til at det i dag er tre 
hjelpemiddelsentraler som betjener storfylkene Viken og Oslo.  
 

1.2 Mandat 
Prosjektet skal utarbeide ulike modeller for organisering av hjelpemiddelområdet i Viken og Oslo. 

1.3 Mål for prosjektet 
Prosjektet skal anbefale ulike modeller for hvordan organisere hjelpemiddelområdet på i Oslo og 
Viken. Prosjektrapporten skal belyse fordeler og ulemper ved de ulike modellene for å skape best 
mulig beslutningsgrunnlag når endelig modell besluttes. Endelig modell skal: 

 Sikre et optimalisert og effektivt tjenestetilbud til brukere og samarbeidspartnere i Viken og 
Oslo i fremtiden 

 Sikre nødvendig kompetanse for å nå fremtidens utfordringer og behov  

 Sikre god service og tilgjengelighet for brukere og samarbeidspartnere  

 Sikre god samhandling, og systemrettet arbeid rettet mot brukerorganisasjoner og 
samarbeidspartnere  

 

1.4 Prosjektsammensetning 
Prosjekteier er direktør Liv Welde Johansen, NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. Prosjektgruppa har 
bestått av prosjektleder Morten Auglend og medlemmene Sukhdev Singh (Vest-Viken), Grethe 
Fleischer (Oslo), og Anne Mette Følkner (Øst-Viken). 

Prosjektstøtte er gitt gjennom ressursgruppe bestående av enhetsleder, tillitsvalgt, bruker- 
representant og kommunerepresentant fra hver av de tre sentralene. For øvrig har styringsenheten 
bistått med datafangst og annen kompetanse når nødvendig. 

Ansatte fra hver av de tre sentralene har bidratt med innspill i allmøter, i felles Teams gruppe og via 
egen linje, som har gitt verdifull kunnskap til prosjektet. 

Prosjektgruppa har samarbeidet med flere kommuner i Oslo og Viken for å kartlegge deres 
fremtidige behov og ønske om fremtidige løsninger. Kommunerepresentantene ble utpekt av KS. 

Prosjektgruppa har samarbeidet med enhetenes lokale brukerutvalg for å kartlegge deres fremtidige 
behov og ønske om fremtidige løsninger. 
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2.0 Beskrivelse av prosjektet 
2.1 Hvilke vurderingskriterier er tatt med 
Med bakgrunn i mandat og vurderinger har prosjektgruppa sett på følgende kriterier: 

 Demografi: Innbygger og brukerkonsentrasjoner i dag og fremskrevet 

 Geografi: Beskrivelse av offentlig transport og reisevei for brukere, ansatte og 
samarbeidspartnere 

 Hjelpemiddelsentralene i dag: Eiendom, ansatte, økonomi, størrelse, robusthet, og generell 
organisering 

 Kompetanse: Fagmiljøer, grensesnitt sentral/kommune, spesiell kompetanse på enhetene, 
organisering og bruk av kompetanse. 

 Økonomi: Eiendom, reisevei, konsekvenser for antall lokasjoner og beliggenhet 

 Fremtidig organisering av tjenester innen teknikk, og telefoni/kundeservice til brukerne  

 Samarbeidspartnere: Innspill og (Kategorier, beliggenhet), behov.  

Robusthet kan ses på som evnen et system har til å tåle påkjenninger og stress1 

2.2 Metode 
Prosjektgruppa har innhentet relevante data og informasjon fra allerede eksisterende dokumenter 
og statistikk. Styringsenhet og sentral forsyningsenhet har i tillegg bidratt med data og statistikk på 
områder hvor det er blitt bedt om dette.  

Ellers er det innhentet relevant informasjon fra ledere, tillitsvalgte og ansatte ved de tre 
hjelpemiddelsentralene gjennom interne prosesser, møtevirksomhet og felles Teams gruppe. 

KS utpekte et representativt utvalg av kommunerepresentanter som har bidratt med kunnskap, 
ønsker og behov gjennom egen prosess. Representantene var fra følgende kommuner: Drammen, 
Ringerike, Oslo, Lillestrøm, Ullensaker, Fredrikstad, Sarpsborg og Moss. Representantene har igjen 
involvert andre kommuner i sitt arbeid.  

De lokale brukerutvalgene har bidratt med kunnskap, ønsker og behov gjennom egen prosess. 

Når all datafangst, og bidrag fra bidragsyterne var samlet ble resultatene drøftet i prosjektgruppa, 
ressursgruppa, og med prosjekteier som videre førte til oppsett av alternative modeller med fordeler 
og ulemper. 

Rapporten har i mindre grad vurdert kriteriene opp mot relevant forskning, og vurderes til et lavere 
forskningsmetodisk nivå. Prosjektgruppa har likevel vært opptatt av å sikre valide og reliable data, og 
mener derfor rapporten bygger på et godt og sannferdig grunnlag. 

2.3 Kommunikasjon og involvering 
13. januar ble det opprettet Teams gruppe for alle ansatte i de 3 enhetene hvor det fortløpende ble 
lagt ut relevant informasjon samt mulighet for de ansatte til å stille spørsmål- og til å få svar på disse. 

Det ble gjennomført allmøter via Teams og Webinar for alle ansatte 3. februar, 13. og 14. april, 5. mai 
og 25. juni hvor det ble gitt felles informasjon om mandat, prosjektgruppe, og plan for videre arbeid 
med ansatt, kommune og brukermedvirkning. Det ble også gjennomgang av endelige modeller som 
skulle vurderes, hvorpå ansatte fikk mulighet til å bidra med innspill til fordeler og ulemper ved hver 
enkelt modell. Ansattinvolveringen beskrives i punkt 4.3. 

De tre lokale brukerutvalgene hadde møter i februar hvor de i etterkant utarbeidet innspill til 
prosjektet som vist i punkt 4.1. Kommunerepresentantene hadde møte 19. mars hvor de i etterkant 

                                                           
1 Store norske leksikon 
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utarbeidet innspill til prosjektet som vist i punkt 4.2. Brukerutvalgene og kommunerepresentantene 
kom med innspill til fordeler og ulemper ved de valgte modellene. 

2.4 Avgrensninger 
Det ble gjennomført møte i ressursgruppa hvor en gikk gjennom tjenester og aktiviteter ved 
enhetene som ble vurdert som ikke relevante for dette prosjektet. Følgende ble vurdert som ikke 
relevant: Elektroniske søknader, ordreregistrering, tolkeformidling, tolk, kommunikasjon, kognisjon, 
syn, hørsel, bolig, bevegelse, vedtak, to- skiftordninger, lager/logistikk, utprøvingssenter, mottak, 
stab, økonomi/HR avd, lederteam, undervisning, kursing/kompetanseheving, utdanning og 
karriereveiledning, arbeid, arbeid og unge, og brukerpassordningen. 

Med at en tjeneste ikke anses relevant for prosjektet menes hvordan tjenesten gis. Med dette kan 
likevel overnevnte tjenester bli påvirket om en for eksempel velger å overføre ansattressurser fra en 
sentral til en annen. 

Prosjektgruppa opplever at flere ansatte og andre som har bidratt inn i prosjektet har en forventning 
om at endelig modell for organisering og arbeidsmåte vil basere seg på en eller annen grad av 
fleksibel arbeidsplass i fremtiden, som under koronaen. Prosjektgruppa har begrenset mulighet til å 
legge en slik forutsetning til grunn og har utarbeidet rapporten med utgangspunkt i at arbeidsplassen 
er normalt oppmøtested for alle ansatte. Modellene for fremtidig organisering vil likevel bli vurdert i 
forhold til påvirkning av eventuell fleksibel arbeidsplass. Om det kommer føringer som legger til rette 
for fleksibel arbeidsplass med blant annet bruk av hjemmekontor må dette vurderes i tillegg til denne 
rapport. Det refereres her til Høringsnotat – Forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i 
arbeidstakers hjem2 og rapporten Hjemmekontor: Utbredelse og sentrale kjennetegn våren 2021.3  

2.5 Parallelle prosjekter 
Det er flere parallelle prosjekter som har gått/går samtidig som dette prosjektet. Flere av disse 
vurderer områder/løsninger av relevans for Oslo/Viken. Prosjektgruppa har derfor fulgt med på disse 
og sett til at en har fått en god fortløpende informasjonsutveksling. Samtidig er det slik at dette 
prosjektet har hatt kortere ferdigstillingsfrist en flere andre prosjekter, og har dermed måtte vurdere 
løsninger/modell ut fra beste daværende tilgjengelige informasjon. 

Andre parallelle prosjekter av relevans er: 

- Prosjekt Vestfold og Telemark 
- Prosjekt Innlandet 
- Prosjekt Fremtidig strukturer for utvikling og samhandling på tvers av enheter og fagområder 
- HoT25 – Omstilling og endringsarbeid frem mot 2025 
- DigiHoT – Digitalisering av hjelpemidler og tilrettelegging 
- Prosjekt HR – Påvirkning og løsning for ansatte som konsekvens av DigiHoT 

  

                                                           
2 https://www.regjeringen.no/contentassets/23c374ce27d94a7589647d8a91ecab6c/horingsnotat-forslag-til-
endringer-i-forskrift-om-arbeid-som-utfores-i-arbeidstakers-hjem.pdf  
3 https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/2756692 

https://www.regjeringen.no/contentassets/23c374ce27d94a7589647d8a91ecab6c/horingsnotat-forslag-til-endringer-i-forskrift-om-arbeid-som-utfores-i-arbeidstakers-hjem.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/23c374ce27d94a7589647d8a91ecab6c/horingsnotat-forslag-til-endringer-i-forskrift-om-arbeid-som-utfores-i-arbeidstakers-hjem.pdf
https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/2756692
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3.0 Vurderingskriterier gjennomgang 
3.1 Demografi 
Som ellers i landet er befolkningstettheten i Oslo/Viken høyest i- og rundt de større byene.  

 

Figur 1 Befolkning 

Viken, og spesielt Oslo skiller seg likevel ut som vist i tabell 1 under i forhold til en betydelig høyere 
befolkning, og befolkningstetthet enn resten av landet. Viken har for eksempel 140 000 flere 
innbyggere enn Vestland og Trøndelag til sammen. 

Fylke Folketall Folketall pr 
Km2 

landareal 

% av 
befolkningen 

Viken 1245776 55 23 % 

Oslo 694086 1 628 13 % 

Innlandet 370482 8 7 % 

Vestfold og Telemark 420715 26 7,8 % 

Agder 307569 21 5,7 % 

Rogaland 481341 56 9 % 

Vestland 637011 20 11,9 % 

Møre og Romsdal 265214 19 5 % 

Trøndelag 468981 12 8,7 % 
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Tabell 1 Befolkning 3. kvartal 2020 

Ser en på SSBs befolkningsframskriving mot 20504 viser den en tydelig trend hvor befolkningsveksten 
er høyest i de sentrale strøkene langs Oslofjorden med vekt på byene, mens det er liten, ingen eller 
negativ utvikling i distriktene. Oslo framskrives for eksempel med en økning på 107 000 innbyggere, 
mens Nesbyen, Ål, Sigdal og Marker har negativ utvikling. 

Den del av befolkningen som er 67 år eller eldre forventes å øke med over 40 prosent frem mot 
2035. Mottakere av hjelpemidler ventes å øke tilsvarende med drøyt 40 prosent.5  

3.2 Geografi 
Oslo og Viken kjennetegnes ved at byene i stor grad ligger i nærhet til Oslofjorden med unntak av 
blant annet Lillestrøm som ligger noe nordøst for Oslo.  

Når en ser på reisevei, ligger de folkerike og østlige kommunesentrene innen 90 minutter med bil fra 
Oslo. Vest-Viken favner i tillegg distriktssentre som Gol og Geilo som ligger henholdsvis 2,5 og 3 timer 
unna Drammen med bil. 

Oslo ligger også sentralt som knutepunkt for Europaveiene i området hvor E134 kommer fra vest og 
møter E18 som går gjennom Drammen og nordover via Oslo før den snor seg sørøst via Ski og Askim 
før den går over til Sverige. E16 kommer fra nordvest gjennom Hønefoss før den møter E18 rett sør 
for Oslo. E6 kommer fra nord og går gjennom Jessheim og Lillestrøm før den går via Oslo og 
fortsetter nedover østsiden av Oslofjorden gjennom Moss, Sarpsborg og videre til Halden. 

Vedrørende tog går Bergensbanen via Finse, Gol og Hønefoss før Oslo. Samtidig går det tog langs 
både vest og østsiden av Oslofjorden inn til Oslo og videre nordover gjennom Lillestrøm mot 
Kongsberg eller Eidsvoll. Oslo kjennetegnes spesielt gjennom tilgang på buss, trikk og T-bane.  

 

  

Figur 2 Reiseavstander med bil fra Google maps 

                                                           
4 https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/regfram 
5 NAVs Omverdensanalyse 2021, pkt 3.1 

25 min 32 min 31 min 30 min

Oslo Vinterbro Moss Sarpsborg Halden

70 min

26 min 22 min

Oslo Asker Drammen

49 min

24 min 27 min 23 min

Oslo Lillestrøm Jessheim Eidsvoll

58 min

26 min 43 min 102 min 31 min

Drammen Sandvika Hønefoss Gol Hemsedal

157 min

23 min 22 min 153 min

Drammen Hokksund Kongsberg Geilo

194 min

https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/regfram
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3.2.1 Brukernære tjenester 
Det er en forventning om at hjelpemiddelområdet skal kunne levere brukerorienterte og brukernære 
tjenester.6 Dette ligger som grunnlag for tjenestene og ble poengtert i 2004 hvor en offentlig 
utredning beskriver tilgjengelighet som lokalisering, åpningstider, svarkapasitet på telefon, mulighet 
for elektronisk informasjon og kommunikasjon m.v.7 

Hjelpemiddelsentralene tar dette et steg videre og inkluderer mulig tilstedeværelse hjemme hos 
bruker eller der bruker oppholder seg, eller ved at bruker/kommune møter ved 
hjelpemiddelsentralen. Samtidig er det i dag brukernærhet via digitale flater når det anses 
hensiktsmessig. 

Hjelpemiddelsentralene i Oslo og Viken beskriver at brukere i stor grad kjører selv/blir kjørt, tar taxi, 
eller en begrenset bruk av buss/T-bane for reiser til og fra sentralene. Det oppgis at brukerne 
benytter seg lite av tog. 

NOU 2010: 5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering pkt 8.2.2 i utredningen tar for seg 
likebehandlings og rettsikkerhets begrepene, mens pkt 8.2.3 ser på effektivitet. Her poengteres at et 
fremtidig hjelpemiddelsystem må balansere hensynet til likebehandling og grunnleggende 
rettssikkerhetskrav, med hensynet til effektivitet og fleksibilitet. Med likebehandling nevnes blant 
annet at brukerne skal gis et likeverdig tjenestetilbud over hele landet uansett bosted. Under 
effektivitet tydeliggjøres det overordnede ansvaret for å sørge for at samfunnets ressurser blir brukt 
på en mest mulig effektiv og rasjonell måte. For å ivareta hensynet til effektivitet må det være 
handlingsrom til å foreta en hensiktsmessig tilpasning til lokale og regionale forutsetninger, behov og 
prioriteringer. Relatert til fysisk brukernærhet ser prosjektgruppa at det er nødvendig, og samtidig 
rom for å gjøre en avveining mellom brukernes rett til lik behandling og tjenester med tanke på 
bosted, og hva som er kostnadseffektivt med tanke på for eksempel eiendomsutgifter. 

3.2.2 Ansatte 
Det er laget oversikt over bostedsadressene til alle ansatte ved Oslo og Viken sentralene. Oversikten 
viser i hovedsak at de ansatte ved hver sentral bor i nærheten av arbeidsstedet. For Vest-Viken er det 
70 % som bor innenfor 30 minutters reisetid med bil. For Øst-Viken er det 77 % som bort innenfor 30 
minutters reisetid til arbeidsstedet med bil. Det anses lite hensiktsmessig å gjøre tilsvarende måling 
for Oslo med bakgrunn i at forutsetningene for bruk av bil er vesentlig annerledes i hovedstaden.  

Hver av sentralene har vurdert hvordan endret reisevei med bakgrunn i flytting vil kunne påvirke de 
ansatte. Av svarene fremkommer det at de ansatte har forståelse for at brukernes behov i stor grad 
må være styrende, men at økt reisevei likevel vil kunne påvirke de ansattes vilje/mulighet til å bli 
værende i nåværende stilling. Et eksempel er at flere av de ansatte i Øst-Viken vil måtte vurdere 
arbeidsforholdet om en flytter sentralen lenger nord en til Moss. 

3.3 Brukerne 
Den sterke befolkningsveksten blant eldre er ventet å gi en sterk økning i antallet 
hjelpemiddelbrukere. Omverdensanalysen estimerer 68 000 flere personer med hjelpemidler frem 
mot 2035, noe som vil gi et økt ressursbehov på om lag 460 årsverk fra NAVs side.8 Samtidig er det 
ikke nevnt i hvilken grad digitalisering vil redusere årsverksbehovet fremover. 

Som en andrelinjetjeneste har hjelpemiddelsentralene en oppgave i å gjøre kommunene i stand til å 
ivareta sitt ansvar. Det er en tydelig forventning om at alle kommuner i fremtiden har kompetanse til 
selv å håndtere alle enkle og middels kompliserte saker og de hjelpemiddelbehov som oppstår som 

                                                           
6 St.meld.nr.9 pkt 5.1.8 
7 NOU 2004: 13 pkt 6.3.2 
8 NAVs omverdensanalyse 2021 s. 21 
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følge av aldring. Hjelpemiddelsentralene skal kun bistå i saker som krever mer omfattende utredning, 
tilpasning og tilrettelegging, samt å bidra til kompetanseheving i førstelinjen. En slik utvikling vil 
kunne kreve en annen type kompetanse ved hjelpemiddelsentralene.9 
 

3.4 Presentasjon av hjelpemiddelsentralene 

 

Figur 3 NAV HoT Målbilde 

Nedenfor følger oversiktsbilde over antall ansatte ved de tre sentralene brutt ned i 
avdelinger/tjenester. Her nevnes at HMS Oslo har 19 avdelingsledere i tillegg til enhetsleder og 5 
seksjonssjefer. Dette gir ca 16 ansatte per avdelingsleder, mens Øst-Viken og Vest-Viken har 
henholdsvis ca 24 og ca 19 ansatte per avdelingsleder. 

 Oslo Øst-Viken Vest-Viken 

Totalt antall ansatte*  320 51 62 

Totalt antall ledere 25 3 4 

Totalt antall årsverk  
*Oslo er inkludert bilsenter 302,4 50 58,9 

Antall ansatte Administrasjon 12 1 2 

Seksjonssjef adm 1   

Økonomi 5   

HR/Juridisk 5   

IT 1   

SFE 0 0 3 

Antall årsverk BSØ 47,6   

Antall ansatte Bilsenter Østlandet (BSØ) 50   

Seksjonssjef BSØ 1   

                                                           
9 NAV HoT kompetansestrategi 2018 - 2021 
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BSØ Vedtak / Søknad 1 11   

BSØ Vedtak / Søknad 2 13   

BSØ Rådgivning og Utredning 15   

BSØ Biladministrasjon 10   

Antall årsverk Tolk 78,7 5 13 

Antall ansatte Tolk 84 5 13 

Seksjonssjef Tolk (+ SOS) 1   

Tolk 1 13   

Tolk 2 15   

Tolk 3 13   

Tolk 4 Frilans 19   

Tolk Formidling 13 1  

Nye tolkestillinger 10   

Årsverk vedtak 0 2,6 2,5 

Antall årsverk Rådgiving og Veiledning 57,6 16,2 14,9 

Antall ansatte Rådgiving og Veiledning 61 17 15 

Seksjonssjef R&V 1   

R&V Dagligliv – Syn og Hørsel 12 3,5 3,93 

R&V Dagligliv – Bolig, ASK og Kognisjon 14 1 4,5 

R&V Dagligliv – Bevegelse 13 6,7 5,5 

R&V Arbeid – Kognisjon 8 3 3 

R&V Arbeid – Syn, Hørsel og Bevegelse 12 2 1* 

Antall årsverk Søknad Ordre Service (SOS) 33,3   

Antall ansatte Søknad Ordre Service (SOS) 35   

SOS Søknad 12   

SOS Ordre 11   

Servicesenter/Kundesenter 12 3 4 

Antall årsverk Lager og Teknisk (L&T) 73,2   

Antall ansatte Lager og Teknisk (L&T) 77   

Seksjonssjef L&T 1   

L&T Lager 14 7 4 

L&T Teknisk Ordrekontor 16 1,5 3 

L&T Teknisk Verksted 16 7,9 9 

L&T Teknisk Ambulerende 13   

Kjørekontor, Retur og Gjenbruk 17  4,5 
Figur 4 Oversikt ansatte ved sentralene mars 2021. * 1 arbeidsplass koordinator, rådgiver jobber med dagligliv og arbeidsliv 
innen sitt fagområde 

En oversikt over bruk av stillingskoder viser at det er noe forskjell i prosentvis fordeling av 
stillingskoder ved de tre sentralene. Øst-Viken har klar prosentvis overvekt av rådgivere til fordel for 
førstekonsulenter, men har lavest på seniorrådgivere. Vest-Viken skiller seg ut med høyest fordeling 
på seniorrådgivere, men ligger noenlunde jevnt på fordeling av førstekonsulent og rådgiver. Oslo har 
høyest prosentvis fordeling av førstekonsulenter og ligger mellom de to andre sentralene på 
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førstekonsulenter og rådgivere. Oslo har overført tidligere gruppeledere til stillingskode 
avdelingsleder, slik at 8 % av de ansatte nå er avdelingsleder eller seksjonssjef, noe som ligger litt 
over de andre. Bilsenteret er ikke en del av denne statistikken.  

 

Figur 5 Prosentvis fordeling av stillingskoder 

3.4.1 Oslo 
Organisasjonskart  
Hjelpemiddelsentralen i Oslo har ca. 320 medarbeidere inklusive 25 ledere. Medarbeiderne sitter i 
landskap og lederne har egne kontorer. Hjelpemiddelsentralen har tre nivåer med ledere: 
avdelingsdirektør, seksjonssjefer og avdelingsledere, alle med fag, resultat og personalansvar. 
Seksjonene er ledet av seksjonssjefer som sitter i avdelingsdirektørens ledergruppe. Avdelingene er 
ledet av avdelingsledere som sitter i seksjonssjefenes lederteam.  
 

 
Figur 6 Organisasjonskart Hjelpemiddelsentralen i Oslo 
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Med over 300 ansatte, er det behov for å sikre likt arbeid og felles rutiner. Rutinene våre ble etter 
sammenslåingen mellom Oslo og Akershus i 2009, basert på «beste praksis», lover og regler, felles 
registreringsinstruks og logistikkrutine.  Dette ble nedfelt i en egen «Prosessmodell» som den dag i 
dag oppdateres og vedlikeholdes minst en gang i måneden. Se vedlegg 4 – Beskrivelse av HMS Oslo 
for mer utdypende informasjon.  
 
Kontraktsforhold 
Vi holder til i moderne lokaler i Kabelgata 1 og 2 sentralt på Økern i Oslo. Vår leiekontrakt løper frem 
til 15. desember 2025 med opsjon til å leie i ytterligere 5 år frem til 15. desember 2030.  
 
Utprøvingslokalene ligger i Kabelgata 2 og er på 1950 m2. Her er det utprøvingssenter og 16 store 
spesialrom for ulike type utprøvinger, som bidrar til at rådgivere kan bygge produkt- og 
hjelpemiddelkompetanse. Spesialrommene er utstyrt som posisjoneringsrom, lyslab, optikerrom, 
hørselsrom tilpasset arbeid, ergonomirom, punkt/leselistrom, arbeidslivrom, klasserom, hygienerom, 
barnerom mm. De store utprøvingslokalene er dermed godt utstyrte rom, som bidrar til at brukere 
får tilpassede utprøvinger til sine behov, med et rikt produktsortiment. I tillegg til spesialrommene, 
er det testbane på 400 m2, som muliggjør utprøvinger av forflytningshjelpemidler og 
kjørevurderinger i trygge naturlige omgivelser. Det er godt samarbeid med bilsenteret og tilgang til å 
gjennomføre utprøvinger i bilhallen. 
 
Lageret i Kabelgata 1 er på ca. 6.000 m2 
Oslo Kommune sitt hjelpemiddellager er lokalisert vegg i vegg med lageret. Det medfører at det ikke 
er kostnader forbundet med frakt til kommunens lager. Hjelpemidlene blir levert fortløpende 
gjennom felles dør som forbinder lokalene sammen. Det er svært effektivt og kostnadsbesparende. I 
tillegg er det et spesialmekanisk verksted som er utstyrt med spesialmaskiner og verktøy samt annet 
utstyr og fasiliteter som gjør avdelingen i stand til selv å utføre en rekke spesialtilpasninger. 
 
Demografi og geografi  
NAV Hjelpemiddelsentral Oslo betjener totalt 1.265.245 innbyggere. Av disse befinner 693.494 
innbyggere seg i Oslo fordelt på 15 bydeler og 571.751 innbyggere i Viken fordelt på 18 kommuner.  
Oslo har 176 årsverk som jobber med hjelpemiddelformidling. Dette gir 7 188 innbyggere per ansatt. 
Resten jobber i tolketjenesten og på bilsenteret.  

Gardermoen, Oslo S og andre store trafikknutepunkt ligger i vårt nedslagsfelt. Det innebærer at 
sentralen i tillegg til egne brukere også betjener et stort antall tilreisende brukere fra andre 
hjelpemiddelsentraler i landet. 
 
Særtrekk – Organisering og tjenester 
Oslo har utstrakt kursvirksomhet og deltakere fra hele landet melder sin interesse for å delta i 
enhetens spissede kurs. Det er et tett samarbeid med utdanningsinstitusjonene i 
hovedstadsregionen, og det undervises årlig på 10 ulike studieprogram på universiteter og høyskoler. 
I tillegg har enheten jevnlig studenter i praksis tilknyttet sentralens ulike fagområder.  
 
Oslo sine tekniske tjenester blir høyt verdsatt av våre brukere. Brukerne når sentralen ved å ringe ett 
direkte nummer eller de kan velge å møte opp til Drop-in service i ekspedisjonen som er betjent hver 
dag. Drop-in service er svært populært blant brukerne og kostnadseffektivt for sentralen, da ansatte 
slipper å reise ut til bruker. Teknisk Ordrekontor og ettermarkedstjenestene sørger for fortløpende å 
booke inn avtaler i felles teknikerkalender, slik at bruker raskt kan få svar på når sentralen kan 
komme for å utbedre hjelpemiddelet hjemme hos bruker. Brukere kan selv ringe inn å rekvirere 
service og reparasjoner. Det er ikke behov for ordreskjemaer eller at bruker går via egen kommune. 
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Sentralen har utstyrt Oslo kommune sine servicebiler med eksterne lager, som etterfylles etter 
forbruk eller utvidet behov. Bilene til sentralens egne teknikere fungerer og er utstyrt som egne 
tekniske lager. Ambulerende tekniker kan derfor effektivt reise til brukere i løpet av dagen / uken 
uten å måtte være innom fysisk lager for å hente de mest relevante delene. Teknisk Ordrekontor 
sørger også for å ivareta ettermarkedet fullt ut. Byttesaker initiert av teknikere grunnet alder eller at 
det ikke lønner seg å reparere, håndteres utelukkende av Teknisk Ordrekontor hvor de bytter 
hjelpemiddel til tilsvarende, og kun informerer ergoterapeut om nytt hjelpemiddel og de kan komme 
med eventuelle innsigelser. Her er det heller ikke behov for skjemaer, som sparer kommune og egne 
rådgivere for mye arbeid. Tiden bruker må vente på bytte er i utgangspunktet ikke lenger enn tiden 
sentralen har til rådighet for å utføre en pri 2 reparasjon. Rådgiver er kun fullt inne i byttesaker 
initiert av et endret behov. Teknisk verksted har ansatt egen salmaker som utfører spesialtilpasninger 
på de fleste hjelpemidler. Alle teknikere som jobber med elektromedisinsk utstyr, har fagbrev og 
utgjør i overkant av 20 medarbeidere. Det innebærer at alle kan jobbe effektivt og selvstendig uten 
oppsyn fra kollega. Oslo har eget kjørekontor som frakter og henter hjelpemidler i Viken kommunene 
som sentralen betjener. I tillegg sørger det for transport til andre samarbeidspartnere. Kjørekontoret 
kjører etter faste ukentlige ruter. Teknisk ledelse har jobbet tett med leverandører når det gjelder 
innovasjon i forhold til hjelpemidler. 
 
Oslo utfører også nasjonale oppgaver for alle hjelpemiddelsentraler bl.a. ved den nasjonale 
psykologtjenesten og Ressurskontor for frilanstolker og bildetolktjenesten i NAV. Når det gjelder 
bildetolktjenesten, inngår alle tolker som er ansatt i vaktplaner for bildetolktjenesten. Det er 
øremerket 7 stillinger til tjenesten. Disse midlene får enheten dekket gjennom Mål og 
disponeringsbrev. Bildetolkområdet er delt inn i regioner. Oslo har ansvar for region sør-øst og 
betjener 50 % av alle innkomne samtaler som i 2020 var 30 000 samtaler. Tolketjenesten i Oslo har 
rolle som koordinator for nasjonal bildetolktjeneste, og det inngår egen nasjonal tekniker for 
området. Ressurskontoret for frilanstolker er betjent med 7 stillinger. Disse stillingene finansieres 
over eget driftsbudsjett, til tross for at dette er nasjonale oppgaver. 

Tolketjenesten i Oslo utfører svært mange tolkeoppdrag for andre fylker, da flere nasjonale 
ressurskontor er tillagt Oslo og brukere fra andre fylker går på høyere utdanning el. Har behov for 
tolk til behandling. Det avholdes svært mange nasjonale konferanser og samlinger i tillegg til 
kulturelle arrangement i Oslo. Det nevnes at Gardermoen, UDI og asylmottak fordrer sentralens 
tjenester i fremmedspråktolking for døve. I tillegg er alle brukerorganisasjonene for tolkebrukerne 
lokalisert i Oslo. I tillegg til Språkrådet, Døvekirken, Signo og Statped med mange hørselshemmede, 
døve og døvblinde ansatte. I 2019 brukte Oslo sine tolker 5349,5 timer eks reising, på oppdrag på 
vegne av andre fylker. Dette utgjør ca. seks tolkestillinger som også dekkes over enhetens eget 
budsjett. 
 
Rådgivning og veiledning utvikler kontinuerlig spisskompetanse rundt funksjonsnedsettelser og 
kompenserende tiltak, ved mengdetrening, og mulighet for å fordele ulike type saker målrettet til 
spesialiserte medarbeidere. Det er høy generalistkompetanse hos samarbeidspartnere i førstelinjen 
som rådgiverne skal rådgi og veilede, og det er derfor behov for spisskompetente rådgivere for at 
sentralen skal kunne være et ressurs- og kompetansesenter som skal være eksperter på hva som gir 
personer med nedsatt funksjonsevne muligheter. Seksjonen har høyt søkelys på å utvikle 
spisskompetanse, for å kunne løse de kompliserte sakene som skal løses på hjelpemiddelområdet i 
fremtiden. Samarbeidet mellom rådgivere med helsefaglig bakgrunn og rådgivere med pedagogisk 
bakgrunn bidrar til at seksjonen utvikler tjenestetilbudet mot aktører innenfor både helse- og 
utdanningssektoren. Som det største ressurs- og kompetansesenteret på hjelpemiddelområdet, er 
rådgiverne involvert i en rekke nasjonale arbeidsgrupper, fagutviklingsgrupper og samhandlingsteam 
internt i NAV, hvor de bidrar med sin spesialiserte fagkompetanse. De er også jevnlig involvert i 
representasjonsoppdrag for hjelpemiddelområdet, og deltar i samarbeid med eksterne aktører og 
miljøer som etterspør fagkompetanse og veiledning.  
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Det er utstrakt kursvirksomhet ved seksjonen, og interne og eksterne deltakere fra hele landet 
melder sin interesse for å delta enhetens kurs. I 2019 holdt seksjonen totalt 140 
kurs/opplæringstiltak mot samarbeidspartnere, med 3447 deltakere. Siden mars 2020 har all kurs og 
opplæringsvirksomhet blitt overført til digitale flater, med et antall på totalt 63 kurs/opplæringstiltak 
og 2866 deltakere mot eksterne samarbeidspartnere til tross for koronapandemien i 2020. I tillegg til 
kursvirksomhet mot eksterne, skriver rådgivere tekster til kunnskapsbanken.net, våre lokale sider på 
navet, og artikler i tidsskrifter.  Det siste året har rådgivere bygget bred kompetanse på digital 
samhandling, og utprøvinger, kurs og samarbeid foregår primært via digitale flater.  
 
Oslo har valgt å ha en egen administrasjonsseksjon for å opparbeide sentral kompetanse og å bistå 
seksjonssjefer og avdelingsledere med rekruttering, økonomi, HR, juridiske fag og data/IKT på en 
effektiv måte. 
 
Styrker og svakheter – Eventuelle resultater av betydning 
Styrker 
Oslo er landets største sentral, og leverer omtrent samme resultater som andre 
hjelpemiddelsentraler, med unntak av «gjenbruk». Sentralen er ikke dyrere i drift enn andre 
hjelpemiddelsentraler, til tross for størrelse og kompleksitet. Kvaliteten er minst like god som hos 
andre hjelpemiddelsentraler. Sentralen er bedre rustet i dag enn før sammenslåingen av Oslo og 
Akershus i 2009. Den gangen var det ikke dobbeltkompetanse på alle områder, og små fagmiljø innen 
rådgivning som drev med saksbehandling i tillegg. Sentralen var heller ikke konkurransedyktige på 
lønn, noe den fortsatt ikke er, men fordi det nå er større fagmiljøer med godt rykte, tiltrekker 
sentralen seg dyktige fagpersoner. 
 
Sentralen har over år jobbet med “Service i verdensklasse”, som har ført til bedre brukermøter 
spesielt på telefon, men også fysiske brukermøter. Endringene som ble gjort som følge av dette 
arbeidet har gitt gode tilbakemeldinger fra brukere og samarbeidspartnere. De siste to årene har 
brukerne som kommer i ekspedisjonen for å bytte og få reparert hjelpemidlene blitt spurt om hva de 
synes om tjenesten som gis. Brukerne er godt fornøyd med dette tilbudet. Sentralen har over år 
jobbet med brukerreiser, friksjoner og forbedringer på bakgrunn av disse. Sentralen opplever at 
brukere og samarbeidspartnere har høyere forventninger til tjenestetilbudet enn ellers i landet, 
spesielt på leveringstid, noe som er vist i tidligere brukerundersøkelser og opplevd da sentralen tok 
telefonene for Vest-Viken. De fleste avdelingene har jobbet med «medarbeiderskap» og lederne har 
over flere år jobbet med «relasjonsledelse» (Spurkeland). Det er et godt samarbeid mellom ledelse, 
tillitsvalgte og verneombud.  
 
Svakheter 
Oslo har et forbedringspotensial når det gjelder å øke gjenbruks-%. Det pågår nå eget arbeid for å 
igangsette tiltak på dette området 
 
Oslo har i flere år jobbet med forbedring og forenkling for samarbeidspartnere, slik at det skal 
oppleves enkelt å komme i kontakt på telefon eller ved innsending av henvisninger, søknader og 
ordreskjemaer. For å kunne håndtere en stor mengde saker, vil en stor sentral måtte ha gode rutiner 
og prosedyrer ved sakshåndtering, da man ikke kan ta kontakt med henviser/begrunner i hver enkelt 
sak for å be om nødvendig informasjon for å få løst sakene. Det medfører at det i noe større grad enn 
ved mindre sentraler må være korrekt utfylte skjemaer, slik at behandlingstid skal være raskere. For 
noen samarbeidspartnere oppleves det omfattende og lite fleksibelt å skulle fylle ut skjemaer. Andre 
samarbeidspartnere benytter skjema som veiledning og hjelp for innsending og opplever skjemaer 
uproblematiske å fylle ut. På de fleste områder har sentralen gått bort fra krav om at det skal 
benyttes lokale skjemaer og tilleggsskjemaer, og det er dermed valgfritt å bruke tilleggsskjema.  
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3.4.2 Vest-Viken 
 
a. Organisasjonskart 

 
Figur 7 Organisasjonskart hjelpemiddelsentralen i Vest-Viken 

 

 

Kontraktsforhold: Leiekontrakt utløper 01.10.26, uten mulighet for forlengelse. 

 

Demografi og geografi sett opp mot pkt 3.1 og 3.2 

 
NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken blir 30 år i 2021 og holder til i Drammen. Sentralen 
betjener 362 744 innbyggere fordelt på 20 kommuner. Det er stor variasjon mellom 
befolkningsstørrelse i kommunene. Over 300 000 innbyggere bor i store bykommuner som 
Drammen, Asker, Kongsberg, Ringerike, Lier og Øvre Eiker.  Distriktskommuner i Hallingdal 
og Numedal har færre innbyggere.  13 kommuner har mindre enn 10 000 innbyggere. Ifølge 
SSB vil befolkning i sentrale strøk rundt bykommunene øke. Distriktskommunene vil ha 
nedgang i folketall i årene som kommer. Nedgangen vil gjelde både i total befolkning og i 
unge voksne. Andel eldre vil øke sterkere enn gjennomsnitt i disse distriktskommunene. 
Disse kommunene kan få store utfordringer for å skaffe nok arbeidskraft for å ta være på 
eldre.  
 
Det er store avstander i området som strekker seg fra Hemsedal og Hardangervidda i 
nordvest til Hurumlandet ved Oslofjorden i sørøst. Ca. 80 % av innbyggere kan nås med 1- ½ 
times kjøretur fra Drammen mens en kjøretur til Hemsedal tar 3 ½ time en vei.  
 

Særtrekk – Organisering og tjenester 

NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken er middels stor sentral med ca. 60 ansatte. 
Medarbeiderskap og verdikjedetenking preger organisasjonskulturen. Organisasjonen søker 
hele tiden etter balanse mellom det å være et kompetansesenter og sikre god forvaltning av 
fellesskapets verdier. Rådgivning og teknisk er organisert i forskjellige avdelinger, dette 
innebærer at organisasjonsmodell legger til rette for tverrfaglig jobbing, ikke 
profesjonskamper. Sentralen er organisert med to utadrettede avdelinger og en innadrettet 
avdeling, her legges det vekt på brukertjenester ikke produkter, hjelpemidler eller 
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rammeavtaler. Avdelingsledere jobber på tvers av avdelinger med det faget de er gode på. 
Godt og nært samarbeid med kommuner etter dette slagordet; Vi jobber sammen med våre 
kommunale samarbeidspartnere for å løse brukers behov, det finnes ikke «oss» og «dem».  

 
Styrker og svakheter – Eventuelle resultater av betydning 

 

Styrke; Organisasjonskulturen  

Organisasjonskultur er grunnleggende tanker- og handlingsmåter som medarbeiderne over tid 

har tilegnet seg og som de fører videre til nye ansatte. Det handler om felles sett med normer, 

verdier og virkelighetsoppfatning. Organisasjonskulturen er enkelt forklart med måten vi gjør 

tingene hos oss. Den gir en opplevelse av identitet hos medarbeiderne, skaper mening med 

arbeidet og påvirker holdninger og atferd.  

Omgivelsene, organisasjonstype, medarbeidernes egenart og organisasjonens egenart påvirker 

og påvirkes av organisasjonskulturen. Når det gjelder organisasjonens egenart som historie, 

størrelse på sentralen og lederstil har det hatt stor påvirkning på organisasjonskulturen i Vest-

Viken de siste årene. Vest-Viken har lang fartstid og er en av de eldste hjelpemiddelsentralene i 

landet. Sentralen har vært en mellomstor hjelpemiddelsentral med korte linjer mellom ansatte og 

ledelse. Dette har gjort ting oversiktlig og lett å holde tak i både når det gjelder retning og skape 

gode rammer for ansatte. Lederstil er preget av åpenhet, tillitt, stor takhøyde og positivt 

menneskesyn. Dette har bidratt til å snu en kultur preget av profesjonskamper og misfornøydhet 

internt til å skåre høyt på trivselsundersøkelser de senere år. Sentralen har også sett hvordan 

ansatte fra andre hjelpemiddelsentraler har en annen kultur når de kommer til Drammen, hvor det 

har tatt tid å sette de inn i ønsket organisasjonskultur.  

Organisasjonskultur skjer i samspill med andre mennesker på jobb. Jo større organisasjonen er jo 

større sjanse er det for at det dannes mindre subkulturer i rene fagmiljøer, avdelinger eller større 

team rett og slett fordi det er vanskeligere å danne en felles kultur med mange mennesker på 

tvers i organisasjonen. Sentralens organisasjonskultur er preget av mindre fagmiljøer, med stor 

grad av tverrfaglighet.  

Det er i mange år jobbet med medarbeiderskap som har preget organisasjonskulturen. Ansatte 

tar ansvar sammen for å løse de oppgavene de er blitt satt til å løse. Dette preger igjen samarbeid 

med kommunene hvor sentralen sammen med kommunene løser utfordringene hvor det ikke er 

noe “vi” og “dem”.  

Det er jobbet mye med lederteamet for å skape felles ansvarsfølelse for alle områder som dekkes 

av hjelpemiddelsentralen. Det foregår nå ingen kamper ved behovsutredninger av stillinger. 

Ansatte kan spørre hvilken som helst leder uavhengig om den har direkte personalansvar eller 

ikke. Lederteamet er samstemte og snakker med en stemme ut i organisasjonen. Dette skaper 

trygghet og ro i organisasjonen. 

Vest-Viken har hatt fokus på tett samarbeid med tillitsvalgte som en forlenget arm i lederteamet 

og opplever å ha et godt samarbeid basert på åpenhet og tillitt.  

 

Styrke; Arbeidsrettet veiledningstjeneste 

Arbeidsrettet veiledningstjeneste (AVT) retter seg mot brukere som har behov for individuell 

yrkes- og arbeidsveiledning for å finne arbeidsmuligheter eller stå i sin opprinnelige jobb.  

Det jobbes for få et tettere samarbeid med NAV-kontorene. Det er NAV-kontorene som har 

ansvar for den arbeidsrettede brukeroppfølgingen, mens sentralen bistår i å finne løsninger, gir 

råd og veiledning til brukere og deres ledere og kollegaer. Sentralen sammenfatter rapport etter 

endt oppdrag som legges i Modia. Det legges stor vekt på å øke bevissthet om egne ressurser, 

forståelse og mestring av funksjonsnedsettelsen sett i sammenheng med arbeid. Dette utføres av 

koordinator på AVT sammen med faglig rådgiver. 
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Sentralen har fokus på å markedsføre tjenester og kompetanse ved å holde foredrag, engasjere 

seg i arbeidsgrupper, ha tett dialog med NAV fylke og ARK. 
 

Styrke og svakhet; Tekniske tjenester 

Det er ett sted man henvender seg når det er behov for tekniske tjenester, Teknisk ordrekontor. 

Ordrekontoret tar seg av alle typer tekniske oppdrag uavhengig av brukersituasjon eller 

hjelpemiddelområde. Selv om det er dedikert tre stillinger til denne funksjonen, er dette sårbart i 

perioder med fri/ferie eller annet fravær.  

 

Teknikere og rådgivere har godt og nært samarbeid for å finne gode løsninger og har stort fokus 

på gjenbruk. Det kjøpes lite tjenester ifm. utprøvninger og tilpasninger av hjelpemidler. 

Spesialtilpasning som krever fjerning av CE-merking, kjøpes det tjenester på.  

Styrker og resultater av betydning; Tolketjeneste 

Fellesoppdrag for tolkebestillinger til døvblinde brukere ved større arrangementer betjenes av 

tolketjenesten i Vest-Viken som en nasjonal oppgave. Tjenesten har som formål å koordinere 

tolkebestillinger der tolkeressursene og brukere kommer fra forskjellige deler av landet, og må 

sees i sammenheng for å gi riktig tolketjeneste og ressursbruk. Denne oppgaven har ligget til 

Vest-Viken siden 2012. Tolketjenesten formidler også tolker til alle kurs på Eikholt senter 
(Drammen) for døvblinde. Dette er ca. 40% av oppdragene. Avdelingen organiserer også ved 
andre større arrangementer, og tar seg av det organisatoriske gjennom tett samarbeid med 
arrangør, innhenter program og gir opplysninger om tolker til hotell og fakturainformasjon. 

Ressurskontoret for tolk-ledsager tjenesten har formål å bidra til at NAV Hjelpemidler og 
tilrettelegging leverer kvalitetsmessige gode tjenester til personer med døvblindhet i 
henhold til Folketrygdloven, og at tjenestene utvikles i tråd med fremtidige behov.  
Ressurskontoret har myndighet til å beslutte nasjonale retningslinjer og kan utøve 
korrigerende tiltak gjennom samarbeid i nettverk knyttet til tjenesten. Kontoret skal ved 
behov kunne bistå som en tredjepart mellom hjelpemiddelsentral og bruker der det er 
uoverensstemmelse i brukersaker.  
 
Styrke; Forvaltning og returprosjekt: 

Ansvar for å forvalte hele verdikjeden, også innhenting og gjenbruk av hjelpemidler som har vært 

i utlån hos brukere. For å få til et helhetlig arbeid rundt dette er det utarbeidet ulike rutiner. 

Avdelingen har et MORS team som bearbeider utskriftene som kommer hver uke, følger opp 

kommunen og dødsbo med informasjon om hvilke hjelpemidler som innleveres. Dernest er det et 

eget team som jobber med returlinjer etter eks. bytte, vokst fra el. andre årsaker til retur. Det 

legges returlinjer på produktene som skal inn og kasseres noen få produktgrupper direkte som 

ikke gjenbrukes. Kommunene vet hvilke produkter som kasseres direkte og de kan velge om de 

ønsker å sende det inn til sentralen for avfallshåndtering eller om de gjør det selv. På lik måte som 

ved MORS sorteres rapport over forventet retur (returlinjer) fra kommunene, og det jobbes 

systematisk med dette til hjelpemiddelet er sentralen i hende. Mantraet er at alt henger sammen 

med alt, og er en god på innhenting, får en godt grunnlag for vurdering av hjelpemidler til 

gjenbruk, som gjør at en får et riktig utvalg hjelpemidler som kan settes på lager for nytt utlån.   

 

Styrke; ABC- modell  

Buskerud, nå Vest-Viken, startet tidlig med fordeling av oppgaver etter ABC – modellen. Tanken 

bak var at færrest mulig skulle ta i en sak og fullføre saken fra A-Å. I tillegg var det om å gjøre å 
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effektuere saken raskest mulig slik at bruker fikk kort ventetid. Det ble satt en form for gradering 

på sakene ut fra vanskelighetsgrad og vedlagt informasjon. Bestillingsordningen ble vurdert til ren 

ordrebehandling og trengte ikke noe faglige vurderinger for å legge inn kostanden. Saker som var 

tilstrekkelig belyst av kommunale terapeuter og inneholdt det man trengte av informasjon, ble 

vurdert som B-sak, og trengte ikke noe faglige vurderinger utover det terapeuten i kommunen 

allerede hadde bidratt med. Byttesaker ble vurdert på samme måte som B-sak. Et kundemottak/ 

servicekontor ble opprettet for å effektuere alle A- og B-saker, fra vedtak til kostnad. Over 80% av 

alle saker går gjennom dette leddet i dag og oppleves som en meget effektiv måte å jobbe etter. 

De kompliserte sakene som trenger utprøving, bistand til vurdering av hjelpemiddel eller annen 

type faglig rådgivning går til rådgivere med fagspesifikk kompetanse som C-sak. Her er også 

vedtaksfaglig kompetanse involvert både i faglig rådgivning og fatte vedtak.  

 

Styrke og resultater av betydning; Arbeidspraksisplasser  

Det er god tradisjon for å bidra med 2-6 plasser til arbeidspraksis. Sentralen anser det som en 

viktig samfunnsoppgave det er ønskelig å fortsette med. Dette er det også god aksept for blant 

de ansatte da det er avgjørende at alle er positive til denne typen arbeid. Erfaringsmessig 

fungerer dette best på lager, returmottaket og teknisk. Her er det mange varierte 

arbeidsoppgaver og en del repetitive oppgaver. Det settes noen kriterier for å kunne lykkes i 

dette arbeidet:  

1. Det må være dedikerte ansatte som har tid og vilje til yte det ekstra arbeidet det er å ha noen i 

praksis.  

2. Det må være en vinn-vinn for begge parter. Kandidaten skal ikke føle at den bare er på 

sentralen, men føle seg til nytte med relevante arbeidsoppgaver. Til gjengjeld hjelpes kandidaten 

med å opparbeide relevant arbeidserfaring og arbeidsmestring. Erfaringsmessig er mange av 

kandidatene veldig interesserte og har et godt engasjement når de kommer til sentralen. Det 

handler mange ganger om at de trenger litt mer tid til å tilvenne seg nye situasjoner og trenger 

litt mer tid på å trene på oppgaver før de mestrer dem. Ofte er det slik at de fungerer veldig fint i 

enkelte tilpassede oppgaver og vanskeligheter med andre. Dette lar seg sjelden forene med 

ordinært arbeid. Vi har derfor flere med VTO plass. Man kan tenke at det lykkes fordi sentralen 

har takhøyde for ulikhet og annerledeshet, samt godt medarbeiderskap.  

 

3.4.3 Øst-Viken 
Organisasjonskart  

 

          Figur 8 organisasjonskart Østviken med årsverk i parentes 
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Lederteam består av en avdelingsdirektør og to avdelingsledere. Den ene avdelingslederen har 
ansvar for lager og teknikk, den andre for rådgivning, tolk og kundemottak.  Avdelingsdirektør har 
også personalansvar for ansatte på vedtak og en ansatt i stab.    

Kontraktsforhold   

Leiekontrakt utløper 30.05.2024, med mulighet for noe forlengelse.   

Demografi og geografi sett opp mot pkt 3.1 og 3.2  

NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken er en middels stor sentral og betjener ca. 300 000 innbyggere 
fordelt på 12 kommuner. Alle kommuner nås innenfor ca en times kjøring fra sentralen i Sarpsborg. 
E6 og E18 er sentrale transportårer, samt RV 22 (øst for Sarpsborg) og FV 114/115 som ender opp 
ved E6 nord for Sarpsborg. Det er ifølge SSB forventet en solid økning i befolkning i tidligere Østfold 
generelt, med noen få unntak i enkelte  små landkommuner.                                                                                  

 Særtrekk – Organisering og tjenester   

Flat organisasjonsstruktur med få ledere. Medarbeidere har et selvstendig ansvar for å lede og 
utvikle eget fagområde. Korte kommunikasjonslinjer og høy grad av medbestemmelse og tverrfaglig 
samarbeid anser vi er viktig i daglig drift og i utviklings- og omstillingsarbeid. Prinsipp om «så få 
hender som mulig i sakene» har vært dyrket over år, og har ført til at sentralen har avviklet ulike 
administrative støttefunksjoner. Godt og nært samarbeid med kommunene har ført til gjensidig 
forståelse for felles oppdrag og oppgavedeling. Sentralen har i de 26 årene den har eksistert, siktet 
etter enkle løsninger og unngå unødig byråkrati så langt som mulig. F.eks. fattes vedtak på bakgrunn 
av god behovsbeskrivelse, ikke krav om definert produkt i søknaden, ei heller i form av pristilbud fra 
leverandør. Dette anser vi som sentralens faglige oppgave. 

Styrker og svakheter – Eventuelle resultater av betydning  

Med tanke på mulig flytting i nær fremtid har sentralen valgt å unngå økte kostnader til ombygging/ 
leie av tilleggsareal. Manglende lagerplass for klargjøring og gjenbruk fører til noe kassasjon som 
kunne vært unngått. Demorommene er delvis trange, men det er store møtelokaler hvor det har vert 
kurs med opptil 100 deltagere. Møterommene benyttes også som demorom til utprøvinger. Det ses 
på som en fordel at hjelpemidler fra klargjøringslager har kort vei ut til ny bruker. Rådgiverne har 
også kort vei til lager og teknisk avdeling for tverrfaglig samarbeid f.eks. rundt gjenbruk og individuell 
tilpasning. Det er godt med parkeringsplasser for ansatte og besøkende, store møterom og mange 
cellekontor som er høyt verdsatt av ansatte.    

Bemanningen er stabil med mye erfaringskompetanse på hjelpemiddelområdet, i tillegg til formell 
utdanning. Organisasjonskulturen er preget av mangeårig medarbeiderskap der faggrupper gjerne 
stiller opp for hverandre, for eksempel ved ikke planlagt fravær. Det er få/ingen serviceklager, god 
kommunikasjon med samarbeidsparter, brukere og brukerutvalg. «Slank bemanning» på enkelte 
fagområder gjør sentralen sårbar ved «ikke planlagt fravær», men så langt har dette blitt håndtert. 

Alle fagområder har fokus på kompetanseutvikling internt og eksternt. Kompetansestrategien 
70/20/10 brukes aktivt i utviklingsarbeidet. Leverandører benyttes i liten grad, ut fra tanken om at 
det er hjelpemiddelsentralen som skal opparbeide kompetanse og kunne tilby brukere funksjonelle, 
løsninger uavhengig av leverandør.   

Det er over år innarbeidet ulike nettverk i kommunene for samarbeid og kompetansebygging rundt 
de brukernære tjenestene. Disse omfatter bl.a. generell samhandling rundt logistikk og vareflyt, 
fagområder som syn, hørsel, alternativ supplerende kommunikasjon, teknikk, bevegelse på 
barneområdet m.m. Nå arbeides det med å opprette nettverk på fagområde kognisjon med 
utdanningsetatene, PPT og BUP.   
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I henhold til overordnet mandat for faglige nettverk, samarbeider ansatte om kompetanseutvikling- 
og deling med andre sentraler. Mange av de digitale kursene som holdes på sentralen er åpne for 
deltagere fra hele landet. Ansatte er aktive bidragsytere i faglige interne utviklingsnettverk mellom 
sentralene. På bolig- og bevegelsesområdet (barn) har rådgivning i våres startet uformelle 
«frokostmøter» på TEAMS med kommunale samarbeidsparter. Dette prøves også ut på andre 
fagområder.   

Utvikling av teknisk kompetanse i kommunene gjør at brukere i stadig stigende grad unngår fravær 
av nødvendige hjelpemidler over tid. Kommunale teknikere og vaktmestre håndterer enkle og 
middels kompliserte reparasjoner og tilpasninger. Hjelpemiddelsentralens ambulerende teknikere 
løser oppdrag hos brukere der fravær av hjelpemiddelet gir stor ulempe for bruker og det er 
nødvendige deler/utstyr tilgjengelig for reparasjon. Ellers er det krevende reparasjonsoppdrag som 
sendes inn til sentralen. Her kartlegges behovet for deler og bestilles inn, så fort som mulig. Teknisk 
avdeling er inndelt i team hvor noen er generalister, og noen jobber med spesialtilpasning i tett 
kontakt med rådgivere. De siste årene har sentralen vært ajour med periodisk ettersyn. Ansatte 
teknikere ivaretar både akuttvakt og gjenbruk. 

Stadig flere brukere benytter seg av muligheten til selv å bestille nødvendige slitedeler og på den 
måten være rustet for nødvendige reparasjoner uten bistand fra kommune/sentral.    

Når det gjelder individuell behovskartlegging hos brukere opplever sentralen at samarbeidspartene i 
kommunene jevnt over har høy kompetanse og god dialog med bruker. Det er høy grad av 
treffsikkerhet i valg av tilpasning/hjelpemiddelløsning, både i digitale søknader med produktvalg og 
ellers. I juni, i etterkant av pandemien har sentralen kunnet gjenåpne mulighet for drop-in 
utprøvinger på faste dager for kommunale samarbeidsparter og brukere på middels kompliserte 
hjelpemidler for barn og unge på bevegelsesområdet. Før pandemien, erfarte sentralen imidlertid at 
tilbudet ikke var mye benyttet.  

Når det gjelder konsultasjoner/utprøvinger i komplekse saker, registrerte sentralens rådgivere i Øst-
Viken 1 291 brukerkonsultasjoner i 2019, det siste «normalåret» før pandemien. Det vurderes mest 
effektivt for alle parter å foreta planlagte utprøvinger i komplekse saker på sentralen hvor det er 
tilrettelagt med riktig utstyr for avtalene, tverrfaglig kompetanse og utprøvingslokaler. 472 av 
utprøvingene i 2019 ble foretatt ute hos bruker, både med og uten førstelinjen til stede. Ambulante 
konsultasjoner velges der belastningen på bruker blir for stor ved å reise til sentralen, eller der det er 
nødvendig og hensiktsmessig å være på arenaen der bruker skal fungere i det daglige med 
tilrettelegging/hjelpemiddel. Sentralen har under pandemien hatt noe digital kommunikasjon med 
førstelinjen under behovskartlegging o.l. men i begrenset omfang. 

Overganger for barn og unge følges spesielt opp bl.a. på sansetapsområdene. Hver vår tar rådgivning 
kontakt med det enkelte barn/ungdom for å sikre at nødvendig utstyr er på plass ved skolestart.  

Arbeid/utdanning er prioriterte områder i hele verdikjeden på sentralen. To rådgivere er 
koordinatorer på området og trekker inn etter behov for å løse sakene. De samme to rådgiverne 
bidrar til kompetanseutvikling – og fagressurser tverrfaglig deling i form av kurs og månedlig nano-
nyhetsbrev om tilrettelegging og hjelpemidler spesielt for NAV-ansatte og arbeidsmarkedsbedrifter. 
De er også pådrivere for kompetanseutvikling i samarbeid med direktoratet, i sentral ressursgruppe i 
HOT og i samarbeid med Viken Fylkeskommune når det gjelder karriereveiledning i skolen. De to 
rådgiverne har lav terskel for henvendelser og foretrekker å være direkte tilgjengelige på mobil for å 
sikre at ingen faller utenfor, heller enn via fagsystemer og skjemaer.  

På alle fagområder er rådgivning opptatt av 24-timers perspektivet og å inneha robust kompetanse 
mht. problemløsning i hjem, arbeid og fritid.   

Det er utviklet en spesiell tverrfaglig erfaringskompetanse rådgivning bevegelse/teknisk på skanning 
og fresing av sitteputer. Dette gjør sentralen i stand til å gi et spesielt og fremtidsrettet tilbud for en 
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smal brukergruppe hvor en ofte kommer til kort med å finne gode løsninger i standard sortiment og 
hvor støp-leverandørene kommer til kort. Det er også utviklet kompetanse på bruk av 3-D print for 
tilpassede grep, spesielle overlegg o.l.    

En rådgiver på IKT; kommunikasjon/kognisjonsområdet har utviklet spesiell kompetanse på 
allmenteknologi og publiserer kontinuerlig artikler på www.app-biblioteket.no og 
www.Kunnskapsbanken.net. Denne kompetansen etterspørres i komplekse brukersaker ved 
sentraler i andre fylker. Rådgiveren deltar også i ressursgruppe for fagområdet lese-/skrivevansker i 
regi av Fagsenteret og deler- og viderefører sin kompetanse internt og eksternt.  

Sentralen har siste ti-år samarbeidet med Høgskolen i Østfold og bidratt med forelesninger ved ulike 
studieretninger. Tolketjenesten tar jevnlig imot tolkestudenter i praksis fra OsloMet. Sentralen 
samarbeider med Statped, Husbanken, Sykehuset Østfold, Habiliteringstjenesten og ulike 
brukerorganisasjoner om kurs og kompetansehevende tiltak. Rådgiverne etterspørres til kurs og 
samlinger i regi av f.eks. HLF Briskeby, Handikapforbundet m.fl. Ansatte bidrar i flere sentrale 
anskaffelsesteam og faglige regionale og nasjonale ressursgrupper. Det avholdes små og store kurs 
for kommunale samarbeidsparter. Under pandemien i hovedsak digitalt og da med deltagelse også 
fra andre fylker i landet.   

Månedlig lokalt nyhetsbrev sendes ut til en bred målgruppe internt i NAV, blant samarbeidsparter 
eksternt, høgskolen i Østfold og til brukerorganisasjonene for å gjøre kompetanse og tilbud kjent i 
befolkningen.     

Brukerutvalget ved sentralen har hatt jevnlige samarbeidsmøter siden sentralens oppstart i 1995. 
Dette har gitt verdifulle innspill til utvikling av sentralens brukerorientering og tjenester.  

Når det gjelder brukerpassordningen er det nedsatt et tverrfaglig team som håndterer denne.    

Tolketjenesten for hørselshemmede og døve dekker ca 33% av oppdragene ved egne ansatte og 
forventer å kunne dekke flere og et bredere spekter av oppdrag når ny tolkestilling blir besatt i 
august. Avdelingen har 12 avtaler med frilanstolker. Tolketjenesten er aktiv bidragsyter i faglige 
nettverk rundt formidling/tolk.  

Hjelpemiddelsentralen i Øst-Viken har i mange år vært en arena for arbeidsutprøving, skolelever i 
videregående skole og lærlinger. Aktiviteten har vært noe redusert på grunn av pandemien, men 
ambisjonen er å ta dette opp igjen i løpet av høsten.  

3.5 Økonomi 

3.5.1 Eiendom 
Oslo/Viken enhetene har følgende leiekostnader i 2021: 

Oslo   – 23 240 000 (76 851 pr årsverk) 

Øst-Viken  –   4 077 000 (81 539 pr årsverk)  

Vest Viken  –   3 855 000 (65 451 pr årsverk) 

Vurdert i forhold til andre sentraler har det ikke vert mulig å se at valg av geografisk tilhørighet 
nødvendigvis spiller inn på kvadratmeterpris, selv om denne nok øker ettersom en kommer inn mot 
den enkelte bykjerne. Det fremstår som kvadratmeterpris er mer avhengig av den enkelte utlysning 
og i hvilken grad en er villig til å ligge noe utenfor den enkelte bykjerne. En gjenganger er likevel 
behov for nybygg når en hjelpemiddelsentral flytter på seg, noe som med stor sannsynlighet fører 
med seg noe økte eiendomsutgifter. Dette kan i seg selv være et argument for å bli lengst mulig i 
gjeldende leieavtaler så lenge bygg svarer til dagens behov. 
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3.5.2 Gjenbruk 
Gjenbruk er en viktig del av legitimiteten for å opprettholde hjelpemiddelsentralene. Målkrav innen 
gjenbruk deles inn i Hovedkategorier med målkrav 50 %, og Alle andre kategorier med målkrav 15 %.  

 

Figur 9 Gjennomsnittlig årlig gjenbruksresultat     *Gjennomsnitt for landet var 45% for Hoved og 16% Andre kategorier 

Ut fra Figur 5 kan en se at Vest-Viken prosentvis har levert over landsgjennomsnittet de siste 3 år, 
noe som har utgjort nesten 3,6 millioner i gjenbruksverdier. Øst-Viken ligger 700 000 under på 
gjenbruksverdi, og ligger prosentvis relativt nært landsgjennomsnittet. Oslo ligger klart lavere enn 
andre enheter i landet med et gjennomsnitt på 34 % på Hovedkategoriene, og 13 % på Alle andre 
kategorier de siste 3 år. Noe som gir et årlig uforløst gjenbrukspotensial på 28,5 millioner sett opp 
mot landsgjennomsnittet. 

3.6  Samarbeidsparter  
Helseforetakene er en viktig samarbeidspartner for mange på Hjelpemiddelsentralene, og det 
vurderes som en fordel med en fremtidig organisering som sammenfaller med helseforetakenes 
organisering. Dette selv om datasystemene ikke vil kreve dette i fremtiden. Helseforetak som er 
relevante å vurdere i denne sammenheng er Bærum sykehus som tilhører Vestre Viken HF, mens 
Bærum kommune betjenes av HMS Oslo. Sykehuset Østfold er i hovedsak lokalisert på Kalnes rett 
nord for Sarpsborg, og i Moss. Her er det likevel slik at innbyggerne i Vestby kommune sogner til 
Sykehuset Østfold, men betjenes av HMS Oslo. 
 
Det ble sendt ut spørreskjema til flere av samarbeidspartnerne inkludert sykehusene, Statped og 
enkelte utdanningsinstitusjoner. Prosjektet fikk in 17 svar. 13 av 17 respondenter ønsket fortrinnsvis 
en hjelpemiddelsentral i Oslo/Viken, mens de resterende respondentene ønsket fortrinnsvis 3 
sentraler som i dag. 15 av respondentene satte to hjelpemiddelsentraler som sitt ant foretrukne 
alternativ. Alle respondentene satte 4 hjelpemiddelsentraler som sitt minst foretrukne alternativ. Det 
ble spurt om en vurdering av hva som burde veie tyngst i forhold til fremtidig organisering. 
Alternativene var; nærhet til brukerne/kommunene, nærhet til samarbeidspartnerne, sentralenes 
evne til å beholde kompetanse, evne til å overføre kompetanse til samarbeidspartnerne, og like 
rutiner mellom sentralene. Det var såpass stor spredning i svarene mellom de ulike respondentene at 
det var vanskelig å hente ut klare funn. Eneste klare funn var at respondentene mente nærhet til 
brukerne og kommunene burde veie tyngst i valg av fremtidig organisering. 

I fritekstsvar kommer det frem at flere av respondentene opplever det som lettvint og mer smidig å 
samarbeide med Viken- enhetene enn Oslo som beskrives som mer utfordrende og tidkrevende da 
mer kommunikasjon går via post. Det nevnes også at Oslo har flere interne skjemaer/ekstra 
hjelpeskjema på hjelpemiddelsøknader som er prisforhandlet. 

På svar på hva samarbeidspartnerne har behov for i fremtiden blir det svart at det anses 
hensiktsmessig med flere sentraler som gir nærhet til brukerne. Sentralene må få likere rutiner og lik 
forståelse og bruk av regelverk, slik at de blir likere å forholde seg til og brukerne får likere tjenester. 
Nærhet vil opprettholde mulighet for sentralenes terapeuter til å komme ut til klinikker eller der 
bruker er. Det er viktig med et samarbeid som flyter i forhold til kontaktpersoner og avtaler. 

Enhet Kategori
Gjennbruks 

% 2018

Gjenbruks 

verdi

Gjennbruks 

% 2019

Gjenbruks 

verdi

Gjennbruks 

% 2020

Gjenbruks 

verdi
Total %

Total 

Gjenbruks 

verdi

Gjennom 

snitt 

uforløst 

potensiale*

Gjennom- 

snitt 

uforløst 

potensiale 

total*

Hoved 44,9 24 818 068 43,76 25 600 261 46,24 30 146 235 44,97 26 854 855 17 915

Andre 14,10 12 941 256 14,48 15 334 848 17,38 19 458 886 15,32 15 911 663 706 262

Hoved 47,49 25 251 881 43,30 25 490 637 47,69 31 413 888 46,16 27 385 469 -688 196

Andre 17,71 14 823 026 21,15 20 439 586 17,95 20 492 935 18,94 18 585 182 -2 884 923

Hoved 34,88 53 907 506 36,46 59 682 349 30,92 47 495 734 34,09 53 695 196 17 184 353

Andre 13,73 44 495 541 14,35 49 311 750 9,84 33 629 413 12,64 42 478 901 11 291 860

Øst-Viken

Vest-Viken

Oslo

724 177

-3 573 119

28 476 213
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3.7 Tolkeområdet 
Tolkeområdet er en del av NAV Hjelpemiddelsentral sitt tjenestetilbud, og tolkeområdet er underlagt 
den lokale avdelingsdirektør. Framover er det behov for å knytte tettere tverrfaglig utveksling 
mellom tolkeområdet og hjelpemiddelsentralens jus og vedtaksområde, og også til HR-
administrasjon og ledelse. Det er også mye å hente i samarbeid med andre fagområder på 
hjelpemiddelsentralen som f.eks. digitale loser, teknisk støtte, hørsel og arbeid.  
 
Tolkeområdet er i en tid med nasjonal samordning. Det jobbes med å legge strukturer for 
samhandling, erfaringsdeling og avklaringer mellom enhetene, noe som vil prege tolkeområdet 
også de nærmeste årene. Ressurskontor og nettverk er gode tiltak i dette arbeidet.   

 

Skjermtolking, som er samlebetegnelsen på bildetolk og videotolking, har hatt en kraftig utvikling det 
siste året. Bildetolk har eksistert i mange år, og har hatt årlig økning. Videotolk er kommet for å bli, 
som et supplement til oppmøtetolking og bildetolking. Videotolking involverer alle enhetene, også 
frilanstolkene. Dette gjør at hjelpemiddelområdet i langt større grad kan benytte ressurser på tvers 
av fylkesgrenser. Dette er en trend som må bygges og utvikles som en god tjeneste, også etter 
koronaen. 

 

Om Østlandsområdet nevnes at Oslo har mange oppdrag for brukere fra andre steder i 
landet p.g.a. sykehus/helseinstitusjoner, og at landsdekkende konferanser holdes oftest rundt aksen 
Gardermoen - Drammen. Dette utløser flere ganger tolkebehov.  

 

Øst-Viken og Vest-Viken er mindre tolketjenester enn Oslo, men særlig med tanke på økt 
digitalisering er det naturlig å tenke på å benytte ressurser på tvers av dagens grenser- begge 
veier. Tilgangen til frilanstolker er høyere i Oslo og Viken enn i landet ellers. 
 

3.8 Alternative måter å organisere tjenestene på i fremtiden 

3.8.1 Telefoni/kundesenter 
De tre sentralene benevner sine telefoni/kundesenter ulikt. Her omtales de som kundesenter.  

De tre kundesentrene ble kartlagt med hensyn til oppgaver og organisering. Dette avdekket at mange 
ulike og varierte oppgaver var lagt inn i, og ble løst i de tre kundesentrene. Gjennomgangen avdekket 
samtidig at mye innhold og mange problemstillinger var like. Det er disse sammenfallende, ikke-
brukernære oppgavene, som kan løses på ulike digitale plattformer, prosjektgruppa tenker er mulig å 
organisere på nye måter. Alle tre sentraler har under pandemien erfart at telefoni og mange pk-
oppgaver (i felles mailboks til sentralene) kan løses greit fra hjemmekontor, stedsuavhengig.   

Med avgrensningene beskrevet innledningsvis står vi igjen med følgende innhold som er felles for de 
tre kundesentrene i Oslo, Øst- og Vest-viken: Alle har mål om å løse ca 70% av alle henvendelser. 
Telefontiden er i dag noenlunde lik. Alle betjener telefon og PK (felles mailboks for sentralen). Alle 
effektuerer byttesaker, hastesaker mm, følger opp og ruter henvendelser i Modia og Websak, yter 
god intern service og bidrar til smidig oppgaveflyt internt i verdikjeden.  

De ansatte i kundemottakene har erfaring i kundebehandling på telefon, har breddekompetanse på 
hjelpemiddelsystemet inklusiv breddekompetanse på hjelpemidler og tilrettelegging. De behersker 
de interne datasystemene og har god oversikt i verdikjeden internt og eksternt. Alle er opptatt av å 
bidra til godt omdømme for sentralen ved høy servicegrad eksternt og internt, rask respons, god 
tilgjengelighet og dialog.  

Innringere er i hovedsak brukere, pårørende og samarbeidspartnere. Mange trenger generell 
veiledning på system og hjelpemidler. En stor del av innholdet i dagens telefoner dreier seg imidlertid 
om spørsmål som forventes å bli digitalisert i nær fremtid, slik som hvor saken står, utlånshistorikk, 
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brukernummer osv. Henvendelser som ikke kan løses i første instans må sluses videre internt. I 
kartleggingen varierte anslaget på dette fra 50-70% .  

Sentralene er ulike i størrelse og organisering. Oslo betjener 25 ulike interne kompetansekøer opp 
mot 320 ansatte og har ikke gitt ut interne telefonnummer til samarbeidsparter.  Vest-Viken betjener 
åtte kompetansekøer opp mot 62 ansatte og har gitt ut internnummer til samarbeidsparter, Øst-
Viken har tre kompetansekøer opp mot 51 ansatte og har ikke gitt ut internnummer.  

Når det gjelder relasjonsbygging med samarbeidsparter/kontaktpersoner beskriver kundesenteret i 
Oslo at det ikke er mulig å få nærhet til disse, mens Øst- og Vest-Viken beskriver nærhet til 
samarbeidspartnere som en vesentlig suksessfaktor i daglig problemløsning.   

Felles utfordring for de tre kundesentrene nå er at digitalisering de neste fem til ti årene forventes å 
gi færre telefoner og nedtrekk i oppgaver opp mot 80%. Samtidig vil sentralene fortsatt ha behov for 
kompetent, tilgjengelig, effektiv telefon- og kundesentertjeneste. Vi klarer ikke i nær fremtid å bygge 
ned telefontjenesten ved hver sentral til et minimum, og samtidig ta høyde for innholdet tjenesten 
opp mot ansattes behov for fri/ferie/ikke planlagt fravær.   
 
Dette nødvendiggjør utvikling av ny organisering, både enkeltvis og sammen. Til tross for at digitale 
plattformer og informasjon på nett tilrettelegges bedre, antar prosjektet at det vil være behov for 
personlig veiledning på chat eller telefon for brukere og samarbeidspartnere. Det vil også tilkomme 
andre, uforutsette utfordringer og oppgaver som må håndteres i kundesenter. Sentralene må skille 
ut de digitale oppgavene som vil være til stede i fremtiden som kan løses stedsuavhengig, og 
planlegge for effektiv ressursbruk rundt disse.  
 
Det må være et mål at brukere og samarbeidsparter fortsatt får samme gode service som nå. 
Innholdet i kundesentertjenestene skal bidra til like tjenester for brukere og samarbeidspartnere ved 
at like spørsmål besvares likt. Dette stiller krav til organisering av en ny telefoni/kundesenter 
tjeneste. Sentralene må bli likere mht. organisering, logistikk og registrering. I en tid med 
digitalisering ligger mye til rette for at dette skjer. Fremtidige tjenester må legges opp slik at de også 
avlaster kommunene og gir merverdi for dem. «Sannhetens øyeblikk» oppstår i organisasjonens 
møte med brukere og samarbeidsparter; nettopp i telefoni/kundesenter. Derfor er det vesentlig at 
kundesenter formidler avvik og systemsvikt, og på den måte bidrar i internt endrings- og 
utviklingsarbeid.  

En må avgrense ansvarsområde og innhold for kundesenter i en eventuell felles organisering. 
Prosjektgruppa foreslår derfor at oppgavene avgrenses til telefoni og PK (mail til sentralene) med 
tilliggende tjenester i fagsystemene. Øvrige oppgaver som kundesentrene i dag utfører må ivaretas 
og fordeles lokalt. Det nevnes følgende forslag til løsning:  

 Videreføre telefoni/kundesenter ved hver sentral for seg, i kombinasjon med andre 
arbeidsoppgaver på hver sentral som nå (f.eks resepsjon, gjenbruk mm.)  

 Som nå, og med et forpliktende samarbeid mellom sentralene ved planlagt og ikke planlagt 
fravær, kun for telefoni.  

 Et felles telefoni/kundesenter lagt ved en av de tre sentralene.  
Alt 1; lagt samlet til Øst- eller Vest-Viken 

Alt 2; lagt samlet til Oslo 

 Et kundesenter for Øst- og Vest-Viken lagt samlet til en av de to middels store sentralene.  Oslo 
med et kundesenter for seg. 

 Et stedsuavhengig kundesenter som betjener Oslo/Viken, bestående av dedikerte medarbeidere 
koordinert som et team. Telefoni kan organiseres som en kompetansekø mellom sentralene. 
Ansatte har fortsatt tilhørighet ved sentralen de tilhører, hvor også personalansvaret ligger. 
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 Vaktplaner, fagutvikling og samarbeidsmøter koordineres. Felles digitale verktøy som Teams mm. 
benyttes aktivt til møter, kunnskapsdeling, fagutvikling og oppdatering vedr. intern organisering 
av sentralene.  

Et stedsuavhengig kundesenter bør ledes av en leder, dette for å sikre profesjonalisering av 

tjenesten. Det vil være bedre rustet til evt. nedbemanning ved digitalisering og vil dra nytte av «best 
practice» fra alle tre sentraler.  Ved å plassere kundesenter på flere steder vil man redusere risikoen 
for at bruker ikke får svar hvis systemer/fagsystemer eller telefon faller ut på en enhet. 

  
Fremtidig løsningene kan til dels avhenge av utfallet i prosjektet; en to eller tre sentraler. Forslagene 
må vurderes og veies med hensyn fordeler/ulemper i forhold til kriteriene lagt i prosjektet. 

Arbeidsgruppa for telefoni/kundeservice peker på alternativet i siste kulepunkt «stedsuavhengig 
kundesenter» for Oslo/Viken som mest aktuelt å gå videre med.  

3.8.2 Teknikk 
Det er et stort spekter av arbeidsoppgaver som ligger under teknisk, alt fra henvendelseshåndtering, 
fjernsupport, deleforsendelser, bestilling av tjenester samt ordrebekreftelse og forskjellige type 
tekniske oppdrag. Sentraler har ulik størrelse, ulik organisering og ulik arbeidsfordeling. Som 
eksempel består teknisk ordrekontor (TO) i Oslo av 15 stillinger mens TO både i Øst og Vest-Viken er 
tre ganger mindre enn Oslo til sammen.  
 
Videre er 5-10 år frem vurdert for tekniske tjenester. Digitalisering vil forhåpentligvis forenkle en del 
administrasjon rundt tekniske tjenester mens oppdrag som service/reparasjoner, tilpasninger/ 
spesialtilpasninger og andre etter-markedstjenester vil ikke bare bestå, men øke med økt 
brukermengde. Digitalisering vil gjøre det mulig for bruker å følge egen sak på tekniske tjenester. Vi 
må ivareta brukeres behov for informasjon underveis. Dette anses vi ikke gode nok på i dag. Vi 
ønsker å tilby tekniske tjenester i forkant, det vil si å forebygge kontra reparere. Teknologien vil bistå 
oss i denne retningen i fremtiden.  

Det er ønskelig å gi tekniske tjenester på brukers premisser, noen vil være svært digitale og følge sin 
egen sak på nettet, mens andre trenger oppfølging på den «gamle måten» Det er ønskelig med mer 
fokus på oppfølging av brukere og deres behov, istedenfor å fokusere på type hjelpemidler.  

Viktige elementer å ta med ved vurdering av tekniske tjenester i Oslo-Viken prosjektet; 

 Uansett løsning som velges så skal den gi mest mulig gevinst for bruker.  

 Ved bruk av hjemmekontor over lang tid mister man kontakt med andre på jobben som kollega, 
de som jobber på lager og rådgivere. Mange oppgaver kan løses med et stort felles teknisk 
ordrekontor for disse sentralene, men det er ikke alle oppgaver som kan løses på den måten. Det 
anses best å ha lokale ordrekontor på hver sentral med bakgrunn i lokale forhold på sentralene 

 Det er tett tilknytning mellom TO og teknikere som jobber med hjelpemidler. Sentralen i Oslo 
hadde tidligere TO i admin bygg og teknikere i annet bygg. Dette fungerte dårlig, så TO ble flyttet 
til samme bygg som teknikere. Dette ga en mye bedre løsning. 

 Byttesaker foretatt av teknisk avdeling foretas på teknisk grunnlag. Man vurderer hjelpemidler i 
forhold til teknisk stand hvor man bytter hjelpemidler på grunn av teknisk stand. TO i Oslo foretar 
disse byttesakene fra A-Å 

 TO håndterer forespørsel fra brukere og kommuner om reparasjoner av hjelpemidler best. 

 Prosjekt teknikk er positiv til at TO håndterer alle henvendelser som gjelder tekniske 
henvendelser om hjelpemidler uansett hjelpemiddelområde. 

 Mindre skjemavelde på teknisk når bruker tar kontakt vedrørende service/reparasjon på 
hjelpemidler. 
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 Hvor mange henvendelser er det til TO i Oslo, Øst-Viken og Vest -Viken? Det er ikke funnet 
konkrete tall på dette. Sentralene må innhente tallmateriale fra OeBS på antall oppdrag for alle 
tre sentraler, herunder antall henvendelser på deler (7500 henvendelser på deler i Oslo 2019). 

 Det bør gjøres felles tiltak for kompetanseheving av sentralenes egne teknikere og kommunale 
teknikere. 

 Fysiske tekniske kurs fungerer best for våre egne teknikere, mens digitale kurs kan fungere for 
kommunale teknikere. Nyttiggjøre leverandør kurs? 

 Det er HMS teknikers eget ansvar for å holde seg oppdatert ved å være søkende etter passende 
kurs i forhold det man jobber med. Selvlæring er viktig. 

 En kombinasjon av fysiske kurs og digitale kan fungere best i forhold til kompetanseheving av 
egne teknikere. 

 Det oppleves en viss usikkerhet blant teknikerne på type-sertifisering det er behov for, for å 
utføre forskjellige arbeidsoppgaver på teknisk. 

 Spesialtilpassing er et område hvor Oslo sentralen kan bidra til andre sentraler for å gi 
kompetanseheving.  

 Mulighet for å besøke hverandres sentraler for kompetanseheving.  

 Når serviceteknikere på en sentral tar kontakt med andre serviceteknikere for å dele kompetanse 
uten at leder blandes inn, så har sentralene kommet langt i dette arbeidet!!  

 Samarbeid for å øke gjenbruk. 

 Felles resirksentral for å øke gjenbruk samtidig som det skapes arbeidsplasser ved å satse på 
ungdommer som av ulike grunner har falt ut av skolen, ungdommer som ønsker å gå opp til 
kompetanseprøve og/eller et nært samarbeid med ungdoms/videregående skoler med tanke på 
ungdom som ønsker å arbeide med noen praktiske fag. Da hadde sentralene virkelig markert seg 
som en viktig samfunnsaktør. (Ideen om felles resirksentral ble meldt av avdelingsleder Øst-
Viken. Vedkommende var ikke på siste møte og saken ble derfor ikke drøftet).  

Arbeidsgruppe teknikk ønsker samarbeid på flere områder innen tekniske tjenester. I første omgang 
en helpdesk funksjon, dette betyr bl.a. at;   

 Etablere felles helpedesk som et sentralt punkt hvor problemer og feil med hjelpemidler 
rapporteres inn og registreres. Helpdesk skal gi teknisk support og støtte mot brukere og 
samarbeidspartnere. Muligens også på delehenvendelser. Helpesk må bli mer profesjonell enn 
TO er i dag med tanke på informasjon til brukere. Teknisk-helpdesk kan utformes på samme 
måte som Porten i NAV.  

 Helpdesk må ha tett tilknytning til teknisk fagmiljø.   

 Helpdesk må få innvalg slik at bruker/kommune får best mulig hjelp innen det de trenger hjelp til. 
Innvalg på områder, f.eks. ERS, MRS, alarm og varsling, omgivelseskontroll. 

 Å fortsette med dagens løsning er ikke et godt alternativ da Øst og Vest-Viken har en sårbar 
bemanning innen TO.  

Hvor skal/kan løsningene lokaliseres?  

 Avventer lokasjon av helpdesk til det er besluttet om det skal være 1, 2 eller 3 sentraler i Oslo-
Viken området.  

 Plassering av helpdesk har ikke så mye å si. Det er viktigst at det er en leder som har ansvar for 
denne tjenesten.      

 Lokasjonen av helpdesk kan være på flere steder, slik SFE er organisert. 

 Hvorfor ikke National helpdesk? Prosjektet kan se for seg det i fremtiden, men ønsker først å 
komme i gang med dette for Oslo-Viken området.  

Som grunnlag må løsning/organisering effektivisere, gi bedre tjeneste, eller brukeropplevelse. 
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3.9 Utvikling i ansattbehov fremover 
Som beskrevet i punkt 3.3 anses den forventede økningen i hjelpemiddelbrukere frem mot 2035 å 
føre til et behov for om lag 460 flere årsverk innen hjelpemiddelområdet. Dette utgir ca 28 000 flere 
brukere og behov for om lag 190 flere årsverk i Oslo/Viken. Denne beregningen fremstår å basere seg 
på en situasjon hvor en gir de samme tjenester på samme måte som de gis av hjelpemiddelområdet i 
dag, noe det er lite grunn til å tro at vil være en realitet. Den naturlige utviklingen i samfunnet og 
styringssignalet er at en skal kunne kompensere for vekst uten å øke ressursbruken, og dermed løse 
veksten innenfor dagens ressurssituasjon (mer for mindre).  

Gjennom DigiHot er det flere pågående prosesser hvor det er grunn til å tro at det vil kunne tas ut 
betydelige gevinster i form av årsverk fremover. En av de kjente gevinstene er 80 % automatisering 
av inngang i trygdefaglig saksbehandling og bestillingsordningen, gjennom Digital behovsmelding. 
Dette utgjør hele 112 årsverk om beregningene stemmer. Det er god grunn til å tro at tilsvarende 
løsninger vil komme på andre områder fremover som kan gi tilsvarende gevinster. 

Prosjektgruppa finner det krevende å finne gode svar på i hvilken grad aldring i befolkningen og et 
økt antall hjelpemiddelbrukere vil påvirke ansattbehovet i hjelpemiddelområdet, og spesielt i 
Oslo/Viken. Det er god grunn til å tro at det totalt sett vil bli større nedtrekk innen enkelte områder, 
samtidig som enkelte områder som fordrer brukerkontakt kan øke om en ikke finner gode alternative 
løsninger. Det er opprettet eget prosjekt i HoT som vil se på HR- løp for å ivareta og planlegge for 
kjent eller forventet utvikling på området. 

Selv om prosjektgruppa finner det vanskelig å vurdere utviklingen i ansattbehovet fremover er det en 
generell bekymring for hvordan store nedtrekk over tid kan påvirke enkelte av 
hjelpemiddelsentralene. Dette beskrives i punkt 3.11. 

3.10 Påvirkning på ansatte ved eventuell flytting 
Å flytte en sentral fra en lokasjon til en annen i forbindelse med utløp av leiekontrakt og inngåelse av 
ny anses normalt, og i utgangspunktet udramatisk. Det er likevel tilfeller hvor flytting kan påvirke 
ansatte på en slik måte at arbeidsforholdet kan bli satt på prøve. Her er det er normalt to punkter 
som går igjen. Det ene er mulighet for parkering, og det andre er reisevei. Parkering vil i begrenset 
grad bli vurdert her da dette ikke er arbeidsgivers ansvar, selv om det anerkjennes at dette kan være 
en reel utfordring for ansatte. Reisevei er det derimot naturlig å vurdere i et større omfang, og må 
ses sammen med punkt 3.2.2 Geografi Ansatte. Det er her naturlig å ta med noen relevante punkter 
fra omstillingsregelverket i NAV. 

Utgangspunktet er at ansatte har rett og plikt til å følge oppgaver til ny enhet/lokasjon, men plikten 
forutsetter at oppgavene ikke flyttes lengre enn det som ligger innenfor «daglig pendleravstand». 
Ansatte kan takke nei til å flytte med oppgaver som legges lengre unna enn rekkevidden av daglig 
pendleravstand. Konsekvensen av dette vil være at den ansatte defineres som overtallig, og 
arbeidsgiver plikter å se etter annen passende stilling. Hva som regnes som «daglig pendleravstand» 
tar utgangspunkt i tidsbruk på reise fra bopel til nytt arbeidssted, men også andre elementer inngår i 
en helhetsvurdering, hvor tilleggsfaktorene vektlegges sterkere jo nærmere man er en reisevei på 1 
time og 45 minutter. 

 Reisetid på inntil 1 time og 45 min én vei fra bopel til nytt arbeidssted vil ligge innenfor «daglig 
pendleravstand». 

 Tilleggsfaktorer som skal vurderes er; Transportmuligheter – frekvens og avgangs- og 
ankomsttider, distanse, reisekostnader, og særskilt krevende og dokumenterte sosiale forhold, 
f.eks. helsemessige forhold eller særskilte omsorgsforpliktelser. 

Prosjektgruppa erfarer at svært få ansatte ville vert villig til å øke reisetiden opp mot den ytre 
grensen av «Daglig pendleravstand».  



26 
 

Ser man på alderssammensetningen på de tre sentralene har Oslo 25 ansatte som er 62 år eller mer, 
mens Viken sentralene har 6 ansatte hver i denne kategorien. Det er forventet at alle disse i 
hovedsak går av med AFP/AP i løpet av de neste 5 årene. Samtidig er det flere som i løpet av de neste 
5 årene kommer opp i alder hvor en kan ta ut AFP. 

 

Figur 10 Seniorer 62-68+ 

 

3.11 Størrelse på hjelpemiddelsentraler 
Det er vurdert konsekvenser av at en hjelpemiddelsentral har få ansatte. Dette er gjort gjennom en 
vurdering hvor en ser på kostnader, og påvirkning av tjenester og fagmiljø. 

 

Tabell 2 Kostnadsfordeling kontorareal vs spesialrom. Y- akse = årlig utgift per årsverk 

Tabellen over tar utgangspunkt i gjennomsnittlig reduksjon av eiendomsutgifter ettersom en 
reduserer fra 80 til 10 ansatte. Det er lagt inn som forutsetning at spesialrommene kan reduseres 
totalt noe over 50 % som vist i blått. Tallene er basert på gjennomsnitt av reelle eiendomsutgifter og 
antall årsverk fra 10 av hjelpemiddelsentralene. Tabellen viser at jo færre ansatte en sentral har jo 
større andel av eiendomsutgiften går til spesialareal. Ut fra dette kan en spørre seg om det etter 
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hvert blir uforholdsmessig kostbart på eiendomssiden i forhold til hva en får igjen om en sentral får 
for få ansatte. En svakhet i denne gjennomsnittsberegningen er at det ikke er tatt hensyn til at 
leieprisene nok er noe lavere hvor en finner de minste sentralene.  

Prosjektgruppa har laget en ren teoretisk fremstilling basert på følgende kriterier, som viser hvor få 
ansatte en sentral antas å kunne ha for å: 

- Levere godt på alle tjenester en sentral skal levere på  
- Opprettholde gode fagmiljøer innen alle fagområdene 
- Være robust nok til å håndtere sykdom, ferieavvikling, turnover og eventuelle nedtrekk på en 

god måte 
- Fortrinnsvis ansette i heltidsstillinger 
Fremstillingen tar ikke hensyn til økonomi, brukernærhet, antall brukere eller politikk. Det er heller 
ikke tatt hensyn til enkelte muligheter som naturlig vil åpne seg gjennom digitalisering/ 
automatisering og mulig fremtidig sentralisering av enkelte tjenester og oppgaver. 
 

Rolle/Avdeling  Antall Rolle/Avdeling  Antall 

Avd, dir, og avd, leder 3 AVT  1 

Stab  1 Trygd/vedtak  1 

Tolk  5 Kundesenter  2 

Tolkeformidling  2 Lager  5 

Rådgivning Syn 2 Teknisk ordre kontor 2 

 Hørsel 2 Teknisk rådgiver bolig 1 

 Bolig,ASK, 
Kognisjon 

3 Verksted/ tekniske tjenester 6 

 Bevegelse 3 Retur/ Gjenbruk  2 

Tabell 3 Teoretisk oppsett minimumsbemanning 

Tabellen er diskutert ved Viken sentralene, og i tillegg ved sentralen i Rogaland. Tabellen viser at en 
sentral vil få enkelte utfordringer sett opp mot kriteriene ovenfor om den blir mindre enn 41-43 
ansatte. Så er det likevel slik at det i dag er sentraler med et lavere antall ansatte som Førde, som 
løser dette gjennom å for eksempel fordele mer ansvar på enkelte stillinger. 
 

3.12 Vilkår for lokalisering i hjelpemiddelområdet 
Her følger innspill fra HoT styringsenhets vurdering av hvilke retningslinjer som er viktigst i valg av 
lokasjon: 

Brukernær og effektiv oppgaveløsning kommer først gjennom følgende retningslinjer:10 

1. Krav til nærhet for tjenesten - Behovet for brukernærhet alltid vil komme først, og må være det vi 
tar utgangspunkt i ved lokalisering. Graden av brukernærhet kan variere mellom sentralene, men 
å sette det til null er urealistisk. Hjelpemiddelområdet vil alltid ha brukere som har behov for å 
komme inn til sentralen, ofte flere ganger i samme sak. Sentralene må ha en fornuftig 
reiseavstand i de tilfeller ansatte må ut til bruker, for eksempel i boligsaker. 

2. Kompetansekrav til de som skal utføre arbeidsoppgavene – Hvor er kompetansen vår lokalisert? 
For eksempel kan stort tolkebehov i Oslo tilsi behov for at vi trenger god tilgang til tolker, og at 
de er lokalisert i Oslo-området.  

3. Krav til infrastruktur, nærhet til andre typer fagmiljø, offentlige myndigheter mv – Hva kreves av 
adkomst og offentlig kommunikasjon? Er det forskningsmiljøer eller faglige instanser som 
sentralen jobber tett med? Hvor er arbeidsgiverne som skal følges opp? 

                                                           
10 Retningslinjer gitt av eiendomsansvarlig HoT 23.04.2021 
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Jeg har en ambisjon om at vi skal være så nær brukeren som overhodet mulig. 
Hjelpemiddelsentralene skal oppleves som noe av det mest tilgjengelige i kommunal og offentlig 
sektor. Liv Welde Johansen11 

 
I tillegg til innspillene fra styringsenheten nevner prosjektgruppa når det kommer til nærhet at de 
opplever at de viktigste sakene er der bruker er for svak til å reise og gjennomføre utprøving på 
sentralen, eller der rådgiver bør ut på brukers “arena” (hjem/arbeid /fritid/skole/ barnehage for 
effektivt å vurdere hensiktsmessig tilrettelegging/hjelpemiddel evt. også i samråd med nærpersoner).  
 

 

 

4.0 Innspill fra eksterne parter 
4.1 Brukerorganisasjonene 
De tre lokale brukerutvalgene fikk i oppgave å svare på følgende spørsmål: 

- Hva er viktig for brukerne i fremtiden? 
- Er det punkter/løsninger som vil gi en bedre tjeneste? 
- Er det punkter/løsninger som vil gi en bedre brukeropplevelse? 

Prosjektgruppa opplever at brukerutvalgene tok spørsmålene på alvor og leverte inn utfyllende svar 
med flere svært gode innspill. Samtidig var flere av innspillene rettet mer mot ønsker og behov som i 
hovedsak hører inn under DigiHots ansvarsområde. På neste side følger en oppsummering av de 
innspill fra brukerutvalgene som prosjektgruppa finner mest relevante for prosjekt Oslo/Viken. 
Innspillene i sin helhet finnes i Vedlegg 2. 

Kategori Innspill 

Reisevei/ 
Brukernærhet 

Lang reisevei flytter byrde over på bruker og kommune 

Lang reisevei hindrer kommunens kontaktperson fra fysisk oppmøte. Kan også føre til 
dårlige oppfølging fra kommunen i ettertid 

Blindeforbundet støtter at argument om kort reisevei. Behov for fysisk oppmøte. Langt 
fra alle synshemmede/blinde er digitale 

Blindeforbundet erfarer at brukere er mest redd for lang reisevei. Avhengige av bistand 
og klarer ikke benytte offentlig transport 

Barn og unge i vekst og utvikling har spesielt behov for hyppige fysiske møter med 
utprøving og tilpasning 

Stor avstand krever mer av brukere med store helseutfordringer. Alle slike saker kan 
ikke løses ute hos bruker 

Befolkningstettheten er stor i tidligere Østfold. Bør ta hensyn til dette. Kanskje utvide 
med Follo-regionen og flytte sentralen noe nordover 

Om sentralen flyttes et betydelig stykke er det grunn til å tro på frafall og 
kompetansetap 

                                                           
11 Fra ledermøte 20.05.2021 
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Forskjell på å forholde seg til sentralisert og spisset kompetanse i sjeldne saker som f.eks 
ved bilsenteret hvert 11 år, - imot det å måtte bytte, tilpasse sittepute, syns- eller 
hørselshjelpemidler jevnlig. 

Ventetid på reparasjon må ikke øke ved å være avhengig av reisevei 

Positiv erfaring med fremskutte lager 

Digital søknad og fremskutte lager fører til at kommuneterapeuter sparer tid 

Mye kan løses gjennom digitale møter, men må være mulighet for fysiske møter 

Informasjon/ 
kommunikasjon 

Forbedre nettsider for lettere navigering for brukere. Ulikt tilbud om bistand i 
kommunene og ulik ventetid 

Et nummer inn. Systemer må snakke sammen 

Kortere svartid når brukere ringer inn, og må bli satt over til rett person når 
kundesenteret ikke kan svare. 

Fag/kompetanse 

Sterke fag- og kompetansemiljøer må beholdes. Unngå oppsplitting i mindre enheter 

Utarbeide "bank" med kvalitetssikrede informasjonsskjema som kan leveres til 
kommune og bruker 

Hjelpemiddelsentralene har stor verdi for kommunene som kompetansemiljø 

Bruker- og 
pårørende 
samarbeid 

Må gi god opplæring ved avlevering til bruker. Det er i dag brukere som ikke benytter 
utleverte hjelpemidler grunnet manglende opplæring 

Pårørende må tas med inn i prosesser/saker 

Brukere må oppleve sømløse prosesser 

Veien inn til beslutningstaker må ikke bli for lang 

Brukerne må få gjøre mer selv som å bestille reparasjoner, bytte og reservedeler 

Utprøving bør gjøres mer tilgjengelig 

Utvidede åpningstider/kveldsåpent 

Det er i dag alt for mange utleverte hjelpemidler som ikke er i bruk fordi bruker selv ikke 
har klart å installere hjelpemiddelet eller er utrygg på bruken av det 

Kommune- 
samarbeid 

Viktig å samkjøre tilbud med kommunene. Om tilbud ved HMS kuttes vil det gi dårligere 
brukeropplevelse 

Avklare ansvarsforhold mellom hjelpemiddelsentral og kommuner på brukernes 
premisser 

Flere hjelpemidler på lager i kommunene. Bruke fremskutte lagre 

Bør utvide akuttvakta til dagtid for å ivareta akutte hendelser kommunen ikke kan 
ivareta 

Størrelse på 
sentral 

Større sentral er ikke nødvendigvis bedre. Lettere å rydde opp i misforståelser og 
samarbeide i nære, mindre forhold 

Ikke planlagt fravær i svært spesialiserte fagmiljøer kan bli veldig sårbart i små enheter 

Samme saksbehandler for den enkelte bruker så langt det er mulig gir bedre oversikt og 
oppfølging 

Geografi Oslo har ikke et godt offentlig transportsystem, og biltrafikk ses ikke positivt på 

Diverse 

Miljøvennlig sentral 

Drive-through for levering og henting av hjelpemidler 
Tabell 4 Innspill fra brukerutvalgene 
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4.2 Kommunerepresentantene 
Kommunerepresentantene ble bedt om å svare på følgende spørsmål: 

- Hva er viktig for kommunene i fremtiden? 
- Har kommunene ønsker og behov for det fremtidige samarbeidet med hjelpemiddelområdet? 
- Er det løsninger som vil gi en bedre tjeneste? 
- Er det løsninger som vil gi en bedre brukeropplevelse? 
Tilbakemelding fra kommunene på spørsmålene ses i tabell 5 under. Tilbakemeldingene i sin helhet 
finnes i vedlegg 3. 

 

Kategori Innspill 

 Gi terapeutene større ansvar og selv vurdere når de trenger rådgivning, og ikke føle at dette 
er pålagt 

 Gjøre det enkelt å få tak i rådgivere gjennom å gi ut direktenummer 

 Opplever at Korona har gjort NAV hurtigere. Lettere å få tak i saksbehandlere, og å prøve ut 
hjelpemidler hjemme 

 Videorådgivning fungerer 

 Det som er veldig viktig er kontakten med rådgiverne. Det er noe helt annet å samarbeide 
med rådgivere i Øst-Viken da vi ofte treffes samme person i de ulike områdene som bolig, 
manuell rullestol, elektrisk rullestol, mm., som man skaper en god relasjon til og dermed et 
godt samarbeid 

 Bedre ansvarsavklaringen mellom kommune og hjelpemiddelsentral 

 Vest-Viken i Drammen er ikkje for stor. Dette gjer det enklare å bli kjent med dei tilsette som 
jobbar der og lettare å ta kontakt dersom ein lurar på noko.  

 Det er eit ynskje om at hjelpemiddelsentralen ikkje blir flytta lenger unna Hallingdal og 
Numedal. Det er langt å reise til utprøvingar og liknande allereie. Dessutan er det gunstig for 
oss at hjelpemiddelsentralen ligg nær Drammen sjukehus og Habiliteringstenesta ift. 
samarbeid med dei.  

Tilgjengelighet/ 
samarbeid 

Det er ynskje om at tilsette frå hjelpemiddelsentralen deltek oftare ved tilpasning av 
hjelpemiddel som syklar og rullestolar. Då vil ein unngå unødig tidsbruk og feilbestillingar. I 
små kommuner med få ergoterapeutar greier ein ikkje å ha spisskompetanse på alle 
områder. Ein må kunne litt om alt. Det kan for mange brukarar vere seige turar til Drammen 
(ca. 3 timar ein veg) for utprøving av hjelpemiddel. Det er difor eit ynskje om at 
hjelpemiddelsentralen kan ta utprøvingar ute i kommunene eller nytte seg meir av 
videooverføring 

 Løsninger tilpasset den enkelte kommune mtp størrelse og geografi. F,eks fremskutt lager om 
avstanden blir for stor 

 Ønske om demorom – flere brukere som etterspør å kunne prøve ut hjelpemidler før søknad. 
Unngå en del byttesaker? God erfaring med utprøving av sykler 

 Terapeutene trenger å se produktene, ikke nok med digital visning.  

 Rakkestad og Fredrikstad kommune - Ønsker nærhet til sentralen 

 Digitale temamøter, eks. boligfrokost og temamøter for barn. Kan også slike møter være 
aktuelt på andre områder slik som vedtak? God informasjon om regelverket er viktig for å gi 
gode tjenester i kommunene 
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 Halden kommune - Bekymret for beliggenhet av fremtid hjelpemiddelsentral, og vil vektlegge 
at fortsatt er ønskelig med besøk/utprøving på Hjelpemiddelsentralen og 
tilpassinger/befaringer i hjemmet. Det kan være mest ressurssparende totalt. Ett besøk kan 
ofte avklare mye 

 Har ikke samme tette samarbeidet med Bilsenter Østlandet. Lang avstand gjør at 
terapeutene ikke blir med på utprøvinger etc, da det vil gå en hel arbeidsdag. Det samme vil 
kunne skje om avstanden til hjelpemiddelsentralen blir for lang. Dårligere tjeneste for 
brukerne, samt at det vil gå utover samarbeidet mellom terapeut og rådgiver. Ikke alt kan 
løses digitalt 

 Viktig med dialog/bistand ved reperasjoner og service. Kommunen har ikke all nødvendig 
kompetanse 

 Må ikkje bli ei omfordeling av ansvar mellom hjelpemiddelsentralen og kommunene ift. 
hjelpemiddel, men forbli som i dag hvor varig hjelpemiddel som rullatorar, dusjkrakkar osv. 
er ein del av hjelpemiddelordninga og at det ikkje blir opp til kvar kommune å ha slike ting på 
lokalt lager. Kommunebudsjetta er allereie veldig små og ein kan sjå for seg at dersom dei 
eldre må kjøpe denne type hjelpemiddel sjølve så vil terskelen for å skaffe seg eit nødvendig 
hjelpemiddel bli høg. Mange vegrar seg for å bruke pengar på slikt sjølv om oss hjelparar kan 
sjå stor nytte av hjelpemiddelet. Ein må tenkje kva som er samfunnsøkonomisk i eit større 
perspektiv. Ved at brukarane våre får tildelt nødvendige hjelpemiddel kostnadsfritt så kan ein 
spare seg for til dømes fall i heimen med påfølgande brudd og sjukehusinnleggingar som 
kostar samfunnet mykje pengar 

Tjenester Kommunen er i ferd med å dreie fokus til et mer forebyggende perspektiv, der det skal tas i 
bruk forskjellige virkemidler. Hjelpemidler er i dag gjerne et tiltak som skal vurderes i 
forbindelse med rehabilitering/habilitering, der skaden allerede har oppstått. Hjelpemidler 
kan også ses på som et tiltak i et forebyggende perspektiv og blir således viktig fremover. 
Dette med bakgrunn i at mange flere ønsker å bo hjemme lengst mulig, og at dette gir en 
samfunnsmessig gevinst 

 Det er vanskelig for en liten kommune å oppnå spesialkompetanse, da det ikke er nok saker 
på ett område. Derfor er det spesielt viktig at hjelpemiddelsentralen kan bistå her med 
spesialkompetanse, uten at ventetiden blir for lang 

 Det er viktig å ha et kompetansesenter som gir råd og veiledning. Det er viktig med et nært 
samarbeid og det er ønskelig at hjelpemiddelsentralen også er tilstede i kommunen. Gjerne i 
en type ambulerende virksomhet, der fagpersoner fra hjelpemiddelsentralen bistår i 
vurderinger og gir informasjon. Det er viktig med god opplæring og kursing av kommunalt 
ansatte. Spesielt nye ansatte bør følges opp tett av hjelpemiddelsentralen 

 Det oppleves noen gang lang ventetid for brukere når hjelpemidler må sendes på reparasjon 
til hjelpemiddelsentralen. Hjelpemiddelbilen kommer kun én gang i uken og kommunen har 
nokså lang reisevei, slik at det ikke er like lett for kommunal tekniker å sørge for transport 
selv. Kan den type kompetanse desentraliseres? Ha et team som kan ta på seg slike oppdrag i 
distriktene 

 Videreutvikle digitale løsninger som f.eks videokonsultasjon 

 Dørautomatikksaker har blitt så teknisk og har så komplisert saksgang at vi ikke ser hvorfor 
kommunale terapeuter skal inn i disse sakene. Vi foreslår at det enten forsvinner fra 
kommunalt ansvarsområde eller at vi kommunale terapeuter kun begrunner behovet for 
dette i søknad opp mot NAV-hjelpemiddelsentral og at videre dialog som gjelder tekniske 
løsninger og installasjoner går mellom NAV og leverandør 
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 Ønsker at ramper som blir satt opp utenfor kommunale boliger overtas av kommunen, slik at 
det ikke monteres ned, og deretter må søkes om på nytt når neste beboer flytter inn 

 Ved sammenslåing av sentraler vil det kunne bli mer byråkratisk og dermed komplisere 
samarbeidet.  

 Om rådgivere blir fjernere og mindre tilgjengelige vil det få negative konsekvenser for 
arbeidet ute i kommunene 

Kurs/ utprøving Ønsker minimesser med fysiske presentasjoner av hjelpemidler. Trenger å se produktene for 
enklere å kunne samenlikne dem 

 Krav til å gi kommunenenes synskontakter opplæring ved hjelpemiddelsentralen. Brukere 
møter for lav kompetanse hos sysnskontaktene 

 Det er ynskje om jamnlege kurs på ulike hjelpemiddelområder, gjerne i form av webinar og 
digitale kurs grunna lang reiseveg til hjelpemiddelsentralen.  

 Ønsker forbedring av bytteskjema slik at det også gjelder deler og tilbehør, eller en 
videreføring av teknisk ordreskjema. Bytteskjema blir feil navn på skjemaet hvis det også skal 
omfatte bestillinger der det ikke er snakk om bytte 

System for 
tilbakemelding 

NAV må ha system for tilbakemelding for dårlige produkter som ikke fungerer 

 NAV må forbedre nettsidene 

 
Diverse 

Små endringer kan få store konsekvenser i større kommuner pga volum. Dette kan være 
flytting, lager/logistikk, teknikere med mer. Dette setter krav til god kommunikasjon i forkant 

Tabell 5 Innspill fra kommunerepresentantene 

Asker kommune ble bedt om å komme med tilbakemelding på prosessen hvor de ble overført fra 
Oslo til Vest-Viken. Bakgrunnen for dette var å høste erfaringer fra hva som ligger i å overføre 
kommuner fra en enhet til en annen. Samtidig var dette en mulighet for å undersøke forskjell i 
opplevelsen av å bli betjent av en stor sentral som Oslo i forhold til en mindre sentral. 
Tilbakemeldingen i sin helhet er å finne i vedlegg xxxx. Oppsummert sier tilbakemeldingen at Asker 
kommune opplevde prosessen rundt overføringen som veldig bra og er godt fornøyd med denne. Det 
var en opplevelse av god kommunikasjon og samarbeid mellom NAV og kommunen, og også internt i 
NAV. Samtidig nevnes det at dette nok var en større endring for NAV en det var for kommunen. 

På spørsmål rundt fordeler og ulemper ved overføringen svarer Asker følgende: 

 Bedre tilgjengelighet til rådgiverne på telefon og e-post 

 Vest-Viken oppleves som mer fleksible og mindre «skjemaryttere» 

 Opplevelse av et bedre samarbeid internt i Drammen. De forskjellige avdelingene har bedre 
oversikt over hva de andre gjør. I Oslo fikk man ofte forskjellige svar alt etter hvem man snakket 
med. 

 Det virker som noen ansatte i Drammen har for mange arbeidsoppgaver som medfører feil og 
forsinkelser. 

 Kommunen får beholde færre hjelpemidler enn det vi fikk fra Oslo-sentralen. Vi mener at vår 
hjelpemiddeltjeneste (lokale lagre/teknikere) har større muligheter til å resirkulere flere 
hjelpemidler. Det betyr mer gjenbruk og mindre kast.  

 
Bærum kommune ble bedt om å komme med innspill vedrørende en eventuell overflytting fra Oslo 
til Vest-Viken. Bærum kommune har gitt følgende innspill: 
 
For Bærum kommune er det ikke ønskelig med et bytte av lokal tilhørighet til Vest-Viken. Vi er i dag 
tilknyttet Hjelpemiddelsentralen i Oslo, og er godt fornøyd med dette.  
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Dette begrunnes på følgende måte:  
1) Vår organisering og drift i Bærum kommune knyttet til hjelpemidler er bygget opp rundt det å ha 

eksterne lager av høyfrekvente hjelpemidler og senger. Hjelpemiddelsentralen i Oslo er- og har 
vært løsningsorientert når det kommer til organisering og tilrettelegging for denne løsningen. 
Dette har gitt seg utslag i lokal tilgang til høyfrekvente hjelpemidler og hjelpemidler for å kunne 
løse akutt og hastesaker. Disse løsningene gir en raskere saksgang og hindrer at denne typen 
saker havner på venteliste for tjeneste i kommunen.  Det vil være kritisk å miste dette, da denne 
typen lager er helt nødvendig for å kunne levere effektive tjenester og ta unna stadig økende 
mengde henvendelser.  

2) Hjelpemiddelsentralen i Oslo ligger fysisk lett tilgjengelig for ansatte og innbyggere i Bærum 
kommune. Hjelpemiddelsentralen i Oslo ligger ved et kollektivknutepunkt og det er mulig for 
ansatte og innbyggere å komme seg til Hjelpemiddelsentralen ved bruk av kollektivtransport. Da 
Bærum har som ambisjon å være en klimaklok kommune, harmonerer tilknytningen til en sentral 
med god kollektiv dekning godt.  

3) Vi opplever at Hjelpemiddelsentralen i Oslo har et robust fagmiljø, med høy fagkompetanse. 
Sentralen oppleves å være et ressurssenter for våre ansatte og dette vil vi også være avhengig av 
i fremtiden.  

4) Det er etablert en lokal løsning med containere plassert fysisk ved kommunens lager for 
kassasjon av produkter som er ansett som uegnet for gjenbruk av våre ansatte. Dette reduserer 
bruk av lagerkapasitet både på hjelpemiddelsentralen og hos kommunen, samt at man unngår 
unødig transport av produkter som skal kasseres.  

5) Bærum kommune har gjennom et godt samarbeid over tid erfart at de ansattes faglige 
vurderinger blir tatt til følge ved søknad av hjelpemidler, dvs at det stort sett leveres det vi ber 
om. Vi har i en årrekke vært nødt til å levere tydelige bestillinger og søknader om produkt, 
hms,nr og deler/tilbehør. Dette gjør at våre ansatte har høy produktkjennskap og gjør gode 
faglige vurderinger. Dette gjør også at Bærum kommunes ansatte i mindre grad er avhengig av 
hjelp/bistand til å velge produkter fra NAV sine ansatte. Dette er noe vi også forventer at blir 
hensyntatt i fremtiden.  

 
Bærum presiserer at punkt nr 1. er vesentlig for å kunne drifte sine tjenester på en fornuftig og god 
måte, som er tids- og ressursbesparende for alle parter.  
 

 

 

5.0 Modeller for fremtidig organisering 

5.1 De 3 Modellene 
De tre enhetene har hver for seg vurdert hvilke modeller for fremtidig organisering prosjektet skal se 
videre på. Her er det i hovedsak antall enheter som er vurdert, i tillegg til tanker rundt lokasjon. Med 
bakgrunn i forarbeidet fra enhetene er prosjektet samlet kommet frem til at følgende modeller skal 
vurderes: 

1. En sentral – Oslo består, og Viken enhetene avvikles 
2. To sentraler – Vest-Viken og Oslo består, Øst-Viken avvikles 
3. Tre sentraler – De tre enhetene består, Øst-Vikens lokasjon vurderes 

Modell med 4 sentraler ble vurdert, men tidlig forkastet. Argumentasjonen for dette var at det ikke 
anses hensiktsmessig i forhold til eiendomskostnader, eventuelle fremtidige nedtrekk med bakgrunn 
i digitalisering, samt geografi. 
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Modeller hvor en enhet er plassert på to eller flere lokasjoner ble også vurdert, men forkastet. I 
vurderingen av en slik løsning ble det gjennomført møte med enhetsleder for Trøndelag og 
Tromsø/Finnmark for å se nærmere på mulighetene. Det kom her frem at argumenter som avstand, 
distriktspolitikk og lavt befolkningsgrunnlag ikke kunne benyttes slik det er gjort i deres tilfelle. Tvert 
imot er befolkningsgrunnlaget så høyt i Oslo/Viken at det argumenterer for selvstendige enheter. 

I modell 1 er det en forutsetning at det opprettes utprøvingssenter på utvalgte steder i Viken slik at 
en kan opprettholde nødvendig nærhet til brukerne. Nedenunder følger beskrivelse av tenkte 
utprøvingssenter 
 

5.1.1.Utprøvingssenter 
Forutsetningen for modell med én hjelpemiddelsentral for hele Oslo og Viken, er at det 
etableres utprøvingssentre utvalgte steder i Viken, slik at brukere og rådgivere ikke behøver å reise 
så langt for å gjennomføre enkle utprøvinger. Det kan også være aktuelt å vurdere å etablere et 
utprøvingssenter i Øst-Viken dersom modell 2 med to sentraler velges.   
  
Hva vil nærhet til bruker bety på hjelpemiddelområdet om 5 – 10 år? Det forventes at brukere i 
fremtiden vil bli mer krevende og stille høyere krav til nærhet på andre måter enn hva de gjør i dag. 
Den digitale kompetansen til både brukere og hjelpemiddelsentralene vil være på et høyere nivå. 
Brukere vil forvente å kunne kontakte oss gjennom «Min side», via nettprat, telefon, fysiske møter, 
digitale møter og en kombinasjon av flere alternativ for å få sin sak løst på best mulig måte.   
  
For å kunne gi bruker best mulig service i et brukermøte, blir det naturlig med god dialog i forkant av 
et eventuelt fysisk møte, slik at det kan planlegges med tanke på hvilken fagkompetanse NAV må 
stille med og hvilke hjelpemidler som kan være aktuelle for utprøving. På den måten kan det sikres 
god tilrettelegging av møter og å sikre at det er rett produkt og kompetanse tilgjengelig. Dersom det 
er behov for å ha med tekniker eller spesielle hjelpemidler i møtet, vil en kunne sørge for at det er til 
stede på selve utprøvingen.  
  
Utprøvingssenter innhold:  
Utprøvingssenterne er sentralt plassert i nærheten av et knutepunkt. Utprøvingssenteret bør ha en 
resepsjon, som er bemannet hver dag.  De som bemanner resepsjonen må ha kompetanse om 
hjelpemiddelformidling, rammeavtaler og søknadsrutiner. Bemanningen kan være både fast og 
rullerende. Resepsjonsmedarbeider vil kunne utføre andre administrative oppgaver i tillegg til å være 
utprøvingssenteret sitt ansikt utad, og vertskap ved «drop-in» besøk fra kommunene. «Drop-in» er et 
tilbud til kommunene der de kan få tilgang til å prøve enkle og middels kompliserte hjelpemidler på 
egenhånd sammen med bruker. «Drop-in» vil være åpent hver dag. Dette er en ordning det er god 
erfaring fra over flere år i Oslo. Den ansatte sin arbeidsdag begynner på avtalt oppmøtested i 
henhold til hva som er avtalt den enkelte dag.  
  
Selve utprøvingssenteret bør inneholde en utstilling av de mest brukte hjelpemidlene. Kommunene 
bør ha tilgang til å komme på besøk med brukere dersom de ønsker det, slik de har mulighet for i 
Oslo i dag. Ønskes det derimot bistand fra hjelpemiddelsentralen, må time bestilles i forkant for 
utprøving. Se eksempel på et utprøvingssenter i vedlagte film: «Utprøvingssenter og utprøvingsrom»  
  
Utstyr og tjenester på et utprøvingssenter: 
Det er naturlig å benytte utprøvingssenteret i Oslo som modell for utprøvingssenter i Øst- og Vest-
Viken. Les mer om Utprøvingssenteret og testbanen i Oslo her.   
  
Dersom kommunen ønsker å ha utprøving sammen med en rådgiver, gjøres det via vanlig avtale om 
utprøving etter henvisning. Rådgivere setter da opp avtale om utprøving sammen med bruker og 
førstelinje i utprøvingssenteret/utprøvingsrom. Det må etableres «kalendere» på rådgivere som har 

https://www.youtube.com/watch?v=pqirX6tW0pY
https://www.nav.no/no/lokalt/hjelpemiddelsentraler/nav-hjelpemiddelsentral-oslo/lokal-informasjon/utprovingssenteret-og-testbanen
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lokal tilknytning til et utprøvingssenter på linje med hvordan Oslo har organisert timer for sine 
ambulerende teknikere og det forenklede utprøvingstilbudet for elektriske rullestoler (ERS), 
manuelle rullestoler (MRS) og sykler for å unngå unødvendig reising. Det vil være mulig for bruker 
selv å velge hvilket utprøvingssenter de skal besøke, avhengig av hvilket behov som skal dekkes. 
Dette avtales spesielt med bruker og førstelinjetjenesten.  
  
Utprøvingssenteret i Oslo er utstyrt med et lite verksted for enkle tilpasninger, noe som bør kunne 
tilbys i de andre utprøvingssenterne. Avhengig av organisering, ser en for seg at det vil kunne tilby å 
utføre enkle reparasjoner, ved at en ambulerende tekniker f.eks. har en fast dag i uken på 
utprøvingssenteret. Disse dagene vil kunne tilby reparasjon av ERS og MRS avhengig av hvor stort 
behovet er.   
  
Ordningen med et forenklet utprøvingstilbud av hjelpemidler innen elektriske rullestoler, manuelle 
rullestoler og sykler på forhåndsbestemte dager, som er godt etablert i Oslo, videreføres til 
utprøvingssenter i Viken. Her kan bruker sammen med terapeuter prøve ut elektriske rullestoler, 
sykler og manuelle rullestoler uten å sende inn henvisningsskjema til hjelpemiddelsentralen på 
forhånd. På disse dagene vil det være rådgivere til stede på utprøvingssenteret som kan bistå med 
råd og veiledning. Les mer om forenklet utprøvingstilbud her.    
  
Muligheten for å utvide dette tilbudet gjelder også andre fagområder som hørsel, kognisjon, syn og 
bolig, der rådgivere er tilgjengelige. Disse dagene annonseres på forhånd, slik at kommunene kan 
planlegge med deltakelse. Demolageransvarlige vil sikre at riktig utstyr er på plass, og fagområdene 
vil sikre at riktig bemanning er på plass disse dagene.  
 
  
Kundemottak og telefoni:  
Underprosjektet «Kundemottak og telefoni», avdekket at alle tre sentraler under koronaen opplevde 
at arbeidsoppgaver som telefoni og det å håndtere fellespostkasser, fint kunne løses stedsuavhengig. 
Underprosjektet så også fordelen av at området Oslo/Viken samarbeider om denne tjenesten 
uavhengig av hvilken modell som velges for de neste 5 – 10 årene. Bruker og samarbeidspartnere vil 
få samme service uavhengig av hvor tjenesten utføres i fra. Det anses naturlig at telefoni får ansvar 
for å booke timer til utprøving i de definerte kalendrene pr utprøvingssenter inntil DigiHot har 
utviklet en løsning hvor kommunene med førstelinjetjenesten kan gjøre dette selv.  
  
Antall utprøvingssenter og beliggenhet:  
Det vurderes ett utprøvingssenter i Vest-Viken og ett i Øst-Viken i tillegg til Oslo dersom modell 1 
velges. Velges modell 2 med to hjelpemiddelsentraler, er det aktuelt å etablere ett utprøvings- 
senter i Øst-Viken i tillegg til Oslo, som bør være plassert i nærheten av et knutepunkt, slik at det er 
lett adkomst for både brukere og rådgivere. Utprøvningssentrene må gjerne ligge der 
hjelpemiddelsentralene ligger i dag – Drammen og Sarpsborg.  
  
Fakta og kostnader:  
Utprøvingssenteret i Oslo er på 1.200 kvm. Det er et stort og velutstyrt utprøvingssenter. I tillegg er 
det en etasje med mange spesialrom. Det antas at et utprøvingssenter i Øst- og Vest-Viken bør være 
på minimum ca. 5-600 kvm hver, der det også er tilgang til noen spesialrom for utprøvinger. 
Gjennomsnittlig leiepris basert på dagens leiekostnader de to stedene er ca. kr 2000,- pr kvm. Det vil 
gi en leie pr år pr utprøvingssenter på ca. kr 1,2 mill.  I tillegg kommer investering i utstyr og 
bemanning, som må sees i sammenheng med at det frigjøres midler ved at man ikke lenger 
har egne hjelpemiddelsentraler i Øst- og Vest-Viken.   
  
Når det gjelder gjenbruk, så vil gjenbruksprodukter stilles ut i utprøvingssentrene. Når mulig, kan 
disse igjen leveres ut direkte etter utprøving til bruker.  

https://www.nav.no/no/lokalt/hjelpemiddelsentraler/nav-hjelpemiddelsentral-oslo/lokal-informasjon/praktisk-informasjon/forenklet-utprovingstilbud-for-sykkel-og-elektrisk-rullestol-ers
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Logistikk: 
Oslo har eget kjørekontor som vil kunne dekke transport mellom Oslo og det enkelte utprøvings- 
senter. Besparelser i transport på den enkelte hjelpemiddelsentral vil måtte sees opp mot en 
eventuell oppbemanning av kjørekontoret i Oslo for å dekke et økt transportbehov.  
  
Kontorplasser og parkering:  
I Oslo er det fra 1. januar 2025 kapasitet til dekke behovet for kontorplasser for hele Øst-Viken. Blir 
det også aktuelt å huse Vest-Viken, er det plass, dersom det benyttes «free seating» i kombinasjon 
med fjernarbeid og eventuelt hjemmekontor noen dager i uken.  
  
Når det gjelder parkeringsplasser, er det rikelig med plasser i umiddelbar nærhet av 
hjelpemiddelsentralen. Hjelpemiddelsentralen ligger 9 minutters gange fra kollektivknutepunktet 
Økern.   
 

5.2 Vurdering av fordeler og ulemper sett opp mot vurderingskriteriene 
Det har blitt vurdert fordeler og ulemper ved hver av de tre modellene. Dette er gjort separat av 
prosjektet, de tre sentralenes ansatte, de tre lokale brukerutvalgene, og av kommune- 
representantene. Innspillene er satt sammen inn i en felles tabell (vedlegg 1). Prosjektet har 
utarbeidet en egen oversikt over fordeler og ulemper ved de tre modellene som bygger på 
hovedtrekkene fra fellestabellen, samt prosjektets egne innspill som bygger på kunnskapsgrunnlaget 
nevnt tidligere i rapporten. 

Tabellen er ikke omforent i alle innspill rundt fordeler og ulemper da den representerer enkelte 
motstridende syn fra de ulike partene. Disse forskjellene vil bli tydeliggjort i punkt 6.1 anbefaling. 

Modell 1  

Kategori Fordeler Ulemper 

Demografi 

God tilgang på å rekruttere kompetanse 40 % av innbyggerne fordelt på en relativt 
liten del av Norge i Oslo/Viken. Viken 
enhetene har 140 000 flere innbyggere enn 
Vestland og Trøndelag til sammen 
Sammenlignet med resten av landet er det 
mer enn høyt nok innbyggertall til å 
forsvare 3 sentraler.   

 

 

Selv om det er høyest befolkningsvekst i Oslo vil den fortsatt være betydelig langs 
Oslofjorden 

 

 

Geografi - 
Reisevei for 
samarbeids- 

partnere, 
brukere og 

ansatte. 
Logistikk 

Krevende for kommuneteknikerne som ikke har rett utstyr tilgjengelig på forskuddslager. 
Må få utstyr på kommunens biler som de har i Oslo i dag for å ivareta dette 

 

 

Et mulig moderne lager i fremtiden. Kan 
harmonere med fremtidens lager og 
logistikkløsning 

Et så stort lager er sårbart ved brann og 
annen nedetid 

 

 

Krevende logistikk med så store avstander 
og mange kjøreruter 

 

Utprøvingssentrene gir grunnlag for at flere 
ved Viken sentralene kan fortsette å 
arbeide lokalt 

 

Lite miljøvennlig med økt transport behov 
for brukere, ansatte og godstransport 

 

 

Noen ansatte kan sannsynligvis benytte seg 
av en mer fleksibel arbeidsplass i fremtiden 

Lengre reisevei for Vikens brukere som ikke 
kan nyttiggjøre seg av utprøvingssenter, og 
må inn til sentralen. Det er ikke vist til 
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Utprøvingssenter i Viken kan gi grunnlag 
for at flere ved Sarpsborg og Drammen 
sentralen kan fortsette å arbeide lokalt, 
men dette er ikke utredet godt enda 

hvem som ikke skal kunne nytte seg av 
utprøvingssenteret, men dette må gjelde 
brukere med svært komplekse 
problemstillinger, og som er for svake til å 
reise 

 

 

 

 

  

 

Ansatte ved Viken enhetene får lengre 
reisevei til arbeid, og mulig 
parkeringsbehov om de skal inn til Oslo. 
Samt lang reisevei når de skal ut å møte 
brukerne der de er. Sistnevnte er noe 
avhengig av om en klarer beholde ansatte 
fra Viken enhetene som kan arbeide mer 
eller mindre lokalt i fremtiden, eventuelt 
rekruttere ansatte bosatt i Viken 

 

 

 

 

 

 

 

  

Flere ansatte ved Øst-Viken vil komme i 
konflikt med «daglig pendleravstand» 

 

 

Mer krevende med akuttvakt og håndtering 
av hastesaker for kommunene og sentral 
med tanke på reisevei hvor saker ikke kan 
løses gjennom utprøvingssenter/fremskutt 
lager i kommunene 

 

 

 

 

  

Påvirkning 
på ansatte 

og 
kompetanse 

behov 

Flere ledere som slipper å dele 
kompetanse/ansvar på flere 
avdelinger/ansvarsområder 

Krevende å ta ut potensialet i en så stor 
sentral med bakgrunn i større krav til 
samhandling og rutiner. Mer krevende å 
komme til enighet i store miljø 

 

 

 

Større fagmiljø gir større muligheter, samt 
mer robust i forbindelser med ferie/fravær 

 

Krevende å bygge tverrfaglig arbeidsmiljø 
hvor «alle kjenner alle» 

 

Øker muligheten for å få til gode 
turnusordninger og utvidet åpningstid 

 

Ansatte fra Viken, og de som blir ved 
utprøvingssentrene kan fort få «lillebror» 
stempel. Oslo poengterer at utprøvings- 
sentrene bemannes fra «alle steder». 

 

Enkelt å rekruttere  

Felles rutiner for hele området. Lik praksis  

  

 

Medfører åpenbart frafall av ansatte og 
kompetansetap fra Viken enhetene, med 
bakgrunn i økt reisevei. De ansatte kjenner 
kommunene og brukerne i Viken godt 

 

 

 

 

Tilgjengelig- 
het - 

Telefoni, 
service og 
support. 

Digitalisering 

Fleksibel arbeidsplass i fremtiden forsterker 
argumentasjonen for modellen 

Tilbakemelding fra brukere og kommuner 
er at det er vanskelig å få tak i den man vil 
ha tak i ved en stor sentral, samt at en 
gjerne får ulike svar etter hvem en spør 

 

 

Tilgang på store og gode utprøvingslokaler, 
skredder og maskiner for spesialtilpasning 

 

 

Et servicesenter/kundesenter, teknisk 
ordrekontor, og en tolkeformidling 

En stor sentral kan oppleves rigid med 
ekstra ledd, prosesser og rutiner 

 

Likere tjenester og tilbud i Oslo/Viken Mer krevende for en stor sentral å oppnå 
fordelene med god lokalkjennskap 

 

Digitalisering/automatisering vil i fremtiden 
kunne føre til at flere av tjenestene kan gis 
digitalt, og samtidig medføre at vi ikke i 
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samme grad er avhengige av en fast fysisk 
arbeidsplass  

Videre føre drop-in tjenester på teknisk ved 
utprøvningssentrene 

 

 

Samhandl- 
ing med 

andre 
interne og 
eksterne 

samarbeids 
partnere 

Et robust fagmiljø kan gi like tjenester/ 
undervisning til kommuner og andre 
samarbeidspartnere 

Krever mer byråkrati, organisering og 
rutiner 

 

 

Samarbeidspartnere svarer det er mer 
krevende å forholde seg til en stor sentral 

 

Ved kurs/møter/fagsamlinger møtes 
terapeuter fra større område som gir bedre 
erfaringsutveksling 

 

Vanskelig å håndtere så mange kommuner 
som er forskjellige og samtidig gi like 
tjenester 

 

 

En stor sentral i Oslo med høy bemanning 
vil kunne tilby spisset kompetanse til 
kommuner og samarbeidspartnere etter 
behov 

 

Vil være krevende for en sentral å følge opp 
så mange ulike faglige nettverk og 
kontaktpersoner i så mange kommuner 

 

 
 

  

Bekymring for om terapeuter og andre fra 
de ytre kommunene vil/kan bli med på 
fysiske møter som ikke kan gjennomføres 
digitalt eller på utprøvingssenter. Dette 
gjelder de saker som er så kompliserte at 
de må inn til Oslo 

 

 

 

 

  

Bedre 
bruker 

opplevelse 

Likt tjenestetilbud i Oslo/Viken 
Stor sentral vil medføre at brukere kan 
måtte forholde seg til flere fagpersoner en 
ved Viken enhetene. Vanskeligere for 
brukerne å bygge gode, trygge relasjoner 

 

Innbyggere i Oslo/Viken kan fritt velge om 
de vil ha utprøving i Oslo eller på ett av 
utprøvningssentrene 

 

 

 

Økt tilgjengelighet for alle innbyggere med 
bakgrunn i mulige utvidede åpningstider for 
flere tjenester 

Brukere kan oppleve et mye mer rigid 
system med stor sentral i Oslo, da en slik 
størrelse vil stille krav til mer rutiner og 
prosedyrer 

 

 

 

Store fagmiljøer øker sannsynlighet for å 
møte spisset kompetanse for de med helt 
spesielle behov 

 

Brukere kan måtte bruke mye mer tid på 
reise, om de må inn på sentralen. Flere 
brukere opplever det som krevende å reise 
til/fra Oslo 

 

 
Høy kompetanse på komplekse saker  

Alltid kompetent personell tilgjengelig. 
Også i ferier 

 

   

Økonomi 

Sannsynligvis rimeligste modell. Selv om en 
må påberegne økte 
transport/logistikkutgifter vil en spare 
dette inn på eiendom 

Vil være kostbart om en mister mange 
ansatte gjennom avvikling av Viken 
enhetene 

 

 

 

   

Diverse 

Utprøvingssenter er prøvd ut i gamle Buskerud uten suksess. Utprøvings senter som 
tenkt i denne modellen kan dog ikke helt sammenlignes da det er tenkt høyere standard 
og løsning for utprøvninger. Med bakgrunn i tidligere erfaringer tydeliggjøres det her at 

det må gjøres en nøye vurdering av løsning for utprøvingssenter for å imøtekomme 
brukernes behov 

 

 

 

  

  
Direktørens ledergruppe kan oppleves 
meget skjevfordelt når en avdelingsdirektør 
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har ansvar for 40 % av 
hjelpemiddelformidlingen i landet 

 

 
Tabell 6 Oversikt Fordeler og ulemper ved Modell 1 

 

Modell 2  

Kategori Fordeler Ulemper 

Demografi 

Tilnærmet like god tilgang på å rekruttere 
kompetanse som i Modell 1 

40 % av befolkningen bor i Oslo og Viken. 
Viken har 140 000 flere innbyggere enn 
Vestland og Trøndelag til sammen. 
Sammenlignet med resten av landet er det 
mer enn høyt nok innbyggertall til å 
forsvare 3 sentraler 

 

  

 

 

  

Selv om det er høyest befolkningsvekst i 
Oslo vil den fortsatt være betydelig langs 
Oslofjorden 

 

 

 

Geografi - 
Reisevei for 
samarbeids- 

partnere, 
brukere og 

ansatte. 
Logistikk 

Noe mer Krevende for kommuneteknikerne i Øst-Viken som ikke har rett utstyr 
tilgjengelig på forskuddslager. Kan legges til rette for dette gjennom å utstyre 

kommunenes biler med relevant utstyr slik som er gjort i Oslo i dag 

 

 

 

Utprøvingssenter i Øst-Viken kan gi 
grunnlag for at flere ved Sarpsborg 
sentralen kan fortsette å arbeide lokalt, 
men dette er ikke utredet godt enda 

Noe mer krevende logistikk om Oslo skal 
betjene Øst-Viken i tillegg til eksisterende 
logistikk 

 

 

 

Lengre reisevei for Øst-Vikens brukere som 
ikke kan nyttiggjøre seg av 
utprøvingssenter, og må inn til sentralen. 
Brukerutvalget i Øst-Viken sier denne veien 
er for lang 

 

Noen ansatte kan sannsynligvis benytte seg 
av en mer fleksibel arbeidsplass i fremtiden 

 

 

 

  

 

Ansatte ved Øst-Viken enheten får lengre 
reisevei til arbeid, og mulig 
parkeringsbehov. Dette gjelder de dager de 
skal inn til Oslo. Hyppighet er uavklart 

 

 

 

 

Flere ansatte ved Øst-Viken vil komme i 
konflikt med «daglig pendleravstand»  

 

 

Mer krevende med akuttvakt og håndtering 
av hastesaker for kommunene og sentral 
med tanke på reisevei når saker ikke kan 
løses gjennom utprøvingssenter/ fremskutt 
lager i kommunene 

 

 

 

 

 

Påvirkning 
på ansatte 

og 
kompetanse 

behov 

Flere ledere som slipper å dele 
kompetanse/ansvar på flere avdelinger/ 
ansvarsområder 

Krevende å ta ut potensialet i en så stor 
sentral med bakgrunn i større krav til 
samhandling og rutiner. Mer utfordrende å 
komme til enighet i store miljø 

 

 

 

Felles rutiner og likhet over et større 
område 
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Større fagmiljø gir større muligheter, samt 
mer robust i forbindelser med ferie/fravær 

Krevende å bygge godt tverrfaglig 
arbeidsmiljø hvor «alle kjenner alle» i Oslo 

 

Ansatte fra Øst-Viken som overføres Oslo, 
og de som blir ved utprøvingssentrene kan 
fort få «lillebror» stempel. Oslo poengterer 
at utprøvingssentrene bemannes fra «alle 
steder» med bakgrunn i kompetansebehov 
i de enkelte brukersakene. Det er ikke tatt 
stilling til om det vil være fast ansatte ved 
utprøvingssentrene eller om det kun blir 
ambulant bemanning etter behov 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Medfører frafall og kompetansetap av 
ansatte fra Øst-Viken, med bakgrunn i økt 
reisevei. Disse ansatte kjenner kommunene 
og brukerne i Øst-Viken godt 

 

 

 

 

Tilgjengelig- 
het - 

Telefoni, 
service og 
support. 

Digitalisering 

Fleksibel arbeidsplass i fremtiden 
forsterker argumentasjonen for Modellen Tilbakemelding fra brukere og kommuner 

er at det er vanskelig å få tak i den man vil 
ha tak i ved en stor sentral, samt at en 
gjerne får ulike svar etter hvem en spør. 
Dette kan føre til at Øst-Vikens brukere får 
en dårligere tjenesteopplevelse enn det de 
har i dag 

 

 

Tilgang på store og gode utprøvingslokaler 
både i Oslo, og i Øst-Viken 

 

 

  

 

 

 

En stor sentral kan oppleves rigid med 
ekstra ledd, prosesser og rutiner. Må derfor 
vurdere konsekvens av å bygge den enda 
større 

 

 

 

 

En stor sentral vil slite med å få til den gode 
lokalkjennskapen sentralen i Øst-Viken har i 
dag. Må finne organisering/ struktur som 
ivaretar lokalkjennskap 

 

 

 

 

Samhandl- 
ing med 

andre 
interne og 
eksterne 

samarbeids 
partnere 

Et stort og robust fagmiljø kan gi like 
tjenester/undervisning til kommuner og 
andre samarbeidspartnere i hele Oslo/Øst-
Viken 

Krever mer byråkrati, organisering og 
rutiner 

 

 

Samarbeidspartnere svarer det er mer 
krevende å forholde seg til en stor sentral 

 

 

Ved kurs/møter/fagsamlinger som 
gjennomføres fysisk, møtes terapeuter fra 
større område som kan gi bedre 
erfaringsutveksling. For øvrig ser en for seg 
aktiv bruk av digitale møter i fremtiden 

Krevende å håndtere så mange kommuner 
som er forskjellige og samtidig gi likt tilbud 

 

 

Bekymring for om terapeuter og andre fra 
de ytre kommunene i Øst-Viken vil/kan bli 
med på fysiske møter i Oslo som ikke kan 
gjennomføres digitalt eller på 
utprøvingssenter. Dette gjelder de saker 
som er så kompliserte at de må inn til Oslo 
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Bedre 
bruker 

opplevelse 

Likt tjenestetilbud i Oslo/Øst-Viken 

En større sentral i Oslo vil medføre at 
brukere fra Øst-Viken kan måtte forholde 
seg til flere fagpersoner enn i dag. Øst-
Vikens brukerutvalg påpeker at de opplever 
det som vanskelig for brukerne å bygge 
gode og trygge relasjoner opp mot en 
større sentral. Kan oppleve mer rigide 
rutiner og mindre fleksibilitet 

 

Store fagmiljøer øker sannsynlighet for 
tilgang på spisset kompetanse for brukere 
med helt spesielle behov innenfor 
eksempel tekniske tjenester 

 

 

 

 

En stor sentral i Oslo fører til økt mengde- 
kompetanse på komplekse saker. Det 
påpekes fra Øst-Viken at det også i de 
mellomstore sentralene er god 
saksmengde og derfor høy kompetanse 

 

 

 

Brukere fra Øst-Viken kan måtte bruke mye 
mer tid på reise, om de må inn på 
sentralen. Flere brukere opplever det som 
krevende å reise til/fra Oslo 

 

 

Alltid kompetent personell tilgjengelig. 
Også i ferier og ikke planlagt fravær 

 

 

Økonomi 

Modellen skiller seg mest sannsynlig lite fra 
modell 3 selv om en sparer noe på 
utprøvingssenter i fht en fullverdig 
hjelpemiddelsentral 

Kan komme til å koste noe mer enn modell 
3 med bakgrunn i antatt økning i kjøpte 
tjenester. Da på grunn av avstander og 
kjøring/transport 

 

 

 

 

  
Kostbart om en mister mange ansatte 
gjennom avvikling av Viken enhetene 

 

 

Diverse 

Utprøvingssenter er prøvd ut i gamle Buskerud uten suksess. Utprøvings senter som 
tenkt i denne modellen kan dog ikke helt sammenlignes da det er tenkt høyere standard 
og løsning for utprøvninger. Med bakgrunn i tidligere erfaringer tydeliggjøres det her at 
det må gjøres en nøye vurdering av løsning for utprøvingssenter for å imøtekomme 
brukernes behov 

 

 

 

 

 

  

Ved denne modellen må det vurderes risiko 
for at Vest-Viken enheten blir for liten i 
fremtiden som resultat av 
automatisering/digitalisering 

 

 

 

 

Direktørens ledergruppe kan oppleves 
skjevfordelt når en avdelingsdirektør har 
ansvar for hjelpemiddelformidlingen for 30 
% av befolkningen 

 

 

 

 
Tabell 7 Oversikt Fordeler og ulemper ved Modell 2 

 

Modell 3    

Kategori Fordeler Ulemper 

Demografi 

Så stort befolkningsgrunnlag i dag og i 
fremtiden at en sammenlignet med andre 
enheter i landet har god grunn til å 
opprettholde 3 sentraler som i dag 

Kommunene som vurderes overført til 
Viken fra Oslo er sannsynligvis geografisk 
orientert nordover. Øst-Viken sentralen 
anbefales derfor å flytte noe nordover om 
en skal overføre kommuner 
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Om en velger å overføre 
kommuner/ressurser til Viken enhetene fra 
Oslo kan en styrke de faglige miljøene 
lokalt 

  

 

 

 

Sikrer brukernærhet der brukerne bor 
 

Geografi - 
Reisevei for 
samarbeids- 

partnere, 
brukere og 

ansatte. 
Logistikk 

Opprettholder kortest mulig reisevei for 
alle sentralenes brukere som i dag. Mindre 
tid på veien gir mer tid til brukernære 
oppgaver 

Kan medføre mer reisevei for enkelte av 
Oslos ansatte om en overfører kommuner 
til Viken og dermed også personellressurser 

 

 

 

 

Trolig den mest miljøvennlige modellen 
sett opp mot transport/logistikk. 
Sentralene har tilpasset lagerkapasitet 

Enkelte innbyggere kan få noe lengre 
reisevei om en overfører enkelte 
kommuner fra Oslo til Øst-Viken 

 

 

 

Påvirkning på 
ansatte og 

kompetanse 
behov 

Unngår omstilling og kompetansetap i 
Viken Oslo må flytte personell om en flytter 

kommuner ut fra Oslo, og dermed omstille. 
Dette gir kompetansetap for Oslo, og også 
totalt for Oslo/Viken om ansatte ikke 
ønsker å flytte med til Viken 

 

 

Ved overføring av kommuner ut fra Oslo til 
Viken vil en få bygget større fagmiljøer der. 
Samt øke enhetenes robusthet. Øker 
muligheten for at Viken enhetene får til 
turnustjeneste 

 

 

 

 

 

Tilgjengelig- 
het - Telefoni, 

service og 
support. 

Digitalisering 

Unngår utprøvingssentre. Viken enhetene mener dette vil kreve for mye tid og ressurser 
på transport, administrasjon og logistikk. Oslo enheten er uenig i dette utsagnet og 

mener dette totalt sett vil gi økt effektivitet 

 

 

 

Mulig med felles telefonitjeneste og annet samarbeid mellom de 3 sentralene uansett 
valgt modell 

 

 

Mindre sentraler oppnår nærere samarbeid 
og bånd med brukerne og kommunene 

Større sjans for å opprettholde ulik praksis 
på tjenester i hjelpemiddelformidlingen  

 

 

Oslo mener det ikke er fremtidsrettet med 
3 sentraler når en i fremtiden får 
digitalisert en såpass stor del av tjenesten 

 

  

 

 

Samhandl- ing 
med andre 
interne og 
eksterne 

samarbeids 
partnere 

Økt sannsynlighet for at kommunale 
terapeuter deltar fysisk på utprøvinger ved 
sentralene. Noe som ikke ville være tilfelle i 
enkelte sammensatte utprøvinger om en 
velger modell 1 og 2 hvor enkelte 
utprøvninger vil (kan) bli gjennomført i Oslo 

Flere sentraler å forholde seg til for 
samarbeidspartnerne som må forholde seg 
til flere hjelpemiddelsentraler over 
fylkesgrensene 

 

 

 

 

  

 

 

Flere samarbeidspartnere (ikke alle) har 
uttrykt at det er lettere og mindre 
byråkratiske å samarbeide med de mindre 
sentralene 

 

 

 

 

Lettere å få til tverrfaglig samarbeid på de 
mindre sentralene 

 

 



43 
 

Mulig å beholde den relativt flate 
strukturen i Viken enhetene 

 

 

Utprøvingsrom på komplett enhet gir 
nærhet til teknikk/lager, noe som kan øke 
muligheten for å fullføre en sak der og da 

 

 

 

Bedre bruker 
opplevelse 

Viken enhetene kan videreføre sin allerede 
gode lokale kjennskap til kommuner og 
deres brukere 

Ikke planlagt fravær kan føre til at enkelte 
tjenester ikke kan gis i perioder ved Viken 
enhetene. Løsning viderefører to mindre 
robuste enheter med de kommunene de 
har i dag 

 

 

 

Viderefører brukerutvalgenes ønsker om 
nærhet til fullverdig hjelpemiddelsentral. 
Brukernærhet 

 

 

Brukerutvalg i Oslo ønsker store robuste 
enheter. Dette blir til dels ikke innfridd,  
uten overføring av kommuner 

 

  

 

  

Økonomi 

Unngår uforholdsmessig mye ressurser til 
transport og logistikk 

Mer kostbart på eiendomssiden, samt må 
opprette enhetsleder og stab 

 

 
Mindre reisekostnader 

Det er grunn til å tro at det er mer kostbart 
å holde tre lagre enn å holde ett eller to 

 

  

 

 

Viken enhetene har begrensede muligheter 
til å ta nedtrekk i stillinger uten at det 
påvirker tjenestene med nåværende 
bemanning 

 

 

 

 

Flere enheter for styringsenheten å 
administrere 

 

 

Diverse 

Det er mulig å vurdere videre samarbeid mellom de tre enhetene da digitalisering gir 
muligheter innen for eksempel kundeservice og teknisk ordrekontor. En kan også 

vurdere å fordele enkelttjenester til en sentral. Kan videreutvikle det faglige 
nettverkssamarbeidet digitalt 

 

 

 

 

Det må vurderes i hvilken grad sentralene i denne modellen skal bestå som i dag eller om 
en skal overføre enkelte kommuner til Viken enhetene for å bygge dem opp og gjøre 

dem bedre i stand til å håndtere eventuelle nedtrekk i fremtiden 

 

 

 

  

I en tid hvor trenden er å bygge ned og 
samlokalisere kan man spørre seg om det 
er fremtidsrettet å binde seg til nye 
langvarige leiekontrakter i Viken 

 

 

 

 
Tabell 8 Oversikt Fordeler og ulemper Modell 3 
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6.0 Anbefaling fremtidig organisering 
Etter å ha fått oversikt over fordelene og ulempene ved hver modell har prosjektet vurdert 
modellene opp mot hverandre og rangert dem. Slik det fremstår er alle modellene realistiske og 
gjennomførbare, men med ulike fordeler, ulemper, og ikke minst risikoer. 

Prosjektet har ikke klart å enstemmig rangere modellene og anbefale ett av dem. Oslo sentralen har 
argumentert for en annen rangering og anbefaling enn resten av prosjektgruppen, som beskrevet i 
6.1.5 Dissenser.  

Det har vert krevende å vekte de ulike fordelene og ulempene opp mot hverandre. Det er likevel to 
punkter som står frem som de mest tungtveiende i rangeringen av modellene. Det ene er at 
kvaliteten på tjenestene og tjenesteopplevelsene til brukerne skal være like god som i dag, eller 
bedre. Det andre punktet anses som en forutsetning for å kunne oppnå det første, og er at det 
fortsatt skal opprettholdes god nærhet til bruker og kommunene. 

Det er i prosjektmandatet nevnt at det skal gjennomføres en risikovurdering for hver av modellene. 
Prosjektgruppa anser dette som ivaretatt gjennom de vurderinger som er gjort med bakgrunn i 
prosjektmøter og vurderinger av samtlige fordeler og ulemper som er kommet frem. Dette 
fremkommer også i vurderingen av de tre modellene. 

6.1 Rangering med anbefaling 
Prosjektgruppa, foruten Oslo sentralen har rangert modellene i følgende rekkefølge: 

1. Modell 3 – Videreføring av dagens tre hjelpemiddelsentraler 
2. Modell 2 – Videreføring av Oslo og Vest-Viken. Øst-Viken avvikles og overføres til Oslo 
3. Modell 1 – Viken enhetene avvikles og overføres til Oslo 

Med dette anbefaler prosjektet at dagens tre hjelpemiddelsentraler videreføres som de er i dag, med 
enkelte mulige variasjoner. 

6.1.1 Vurdering Modell 3 
Sett opp mot vurderingskriteriene er det modell 3 som kommer best ut med tanke på å sikre nærhet 
til brukerne i hele området. Å erstatte fullverdige hjelpemiddelsentraler med lokale utprøvingssenter 
anses som for risikabelt og ressurskrevende med tanke på å sikre tilstedeværelse med rett 
kompetanse og materiell til rett tid. 

Ved å beholde hjelpemiddelsentralene som de er i dag sikres ivaretakelse av befolkningsvekst og 
aldring i Oslo, og i byene langs Oslofjorden. Viken enhetene dekker 140 000 flere innbyggere enn 
Vestland og Trondhjem til sammen, noe som i seg selv er et sterkt argument for å videreføre 
komplette hjelpemiddelsentraler i området.  

Argumentasjonen ovenfor med brukernærhet og innbyggertall bør i seg selv være nok til å velge 
denne modellen. Dette er argumentasjon som poengteres og støttes av brukerutvalgene og 
kommunerepresentantene, spesielt i Viken. I tillegg kommer annen argumentasjon som er med på å 
bygge opp under anbefalt modell: 

- Mest miljøvennlige modell da det gir minst reisevei med transport og logistikk for brukere, 
kommunene, og ansatte. 

- Viderefører de gode lokale relasjonene mellom Viken enhetene og brukerne/kommunene som 
finnes i dag. 

- Unngår frafall av ansatte og kompetanse fra Viken enhetene. 
- Brukere har gjerne andre saker de vil ha løst i tillegg til hva de har meldt inn i forkant av et 

brukermøte. Disse kan lettere løses der og da ved en komplett sentral. 

Det er likevel ulemper med denne modellen som det er verdt å merke seg: 
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- Modellen koster noe mer på eiendomssiden da en hjelpemiddelsentral er vesentlig større og 
dyrere i drift enn et utprøvingssenter, i tillegg til enhetsleder. 

- Viken enhetene har i dag en størrelse som kan gjøre det krevende å ivareta tjenestetilbudet ved 
uforutsett fravær og ferie innenfor enkelte tjenester. Skulle digitalisering eller annet medføre 
større nedtrekk av antall ansatte i fremtiden ville dette utfordre sentralenes robusthet og evne til 
å levere gode tjenester. 

- Om en overfører kommuner fra Oslo til Viken i denne modellen vil det mest sannsynlig medføre 
at flere ansatte i Oslo velger å gå over i andre stillinger utenfor hjelpemiddelområdet. 

6.1.2 Vurdering Modell 2 
Modell to sikrer tilsvarende nærhet og tjenester som i dag for Oslo og Vest-Viken. For Øst-Viken 
medfører modellen at en må ta risiko med utprøvingssenter for å ivareta nærhet til brukerne og 
kommunene. I dette ligger det at en er helt nødt til å lykkes med utprøvingssenter som modell, da 
alternativet med å mislykkes er uakseptabelt da veien tilbake vil kreve for mye. Modellen medfører 
mer tid på reise for ansatte som må frem og tilbake mellom Oslo og utprøvingssenteret. Sistnevnte 
kan dekkes opp helt eller delvis om en kan beholde ansatte fra Øst-Viken som kan kombinere 
fleksibel arbeidsplass og utprøvingssenter, og derfor ha få dager inne i Oslo. 

Flere ansatte i Øst-Viken er i grenseland om de går inn under «daglig pendleravstand» eller ikke, om 
de blir overført til Oslo sentralen. Dette kan medføre at ansatte fra Øst-Viken kan føle seg tvunget til 
å si opp stillingen sin om en ikke klarer finne lokale løsninger. Reisevei for brukere og 
kommuneterapeutene vil også bli lengre i de tilfellene en må inn til en sentral og ikke kan nyttiggjøre 
seg av et utprøvingssenter. Det er også en bekymring for hva det kan medføre for Øst-Vikens ansatte 
som overføres Oslo å få stor geografisk distanse til nærmeste leder. 

Fordeler med modellen er at den er rimeligere enn modell 3, samt at en får sikret at alle ansatte i 
Øst-Viken kommer inn under et stort fagmiljø som lettere kan sikre tjenester til brukerne også ved 
uforutsett fravær og ferie. Modellen vil formodentlig også sikre en likere tjeneste i området ovenfor 
bruker, kommuner og samarbeidspartnere inkludert ekstern undervisning/ kompetansebygging. 

6.1.3 Vurdering Modell 1 
Modellen har mye til felles med Modell 2, men tar løsningen med utprøvingssenter ut i full skala for 
hele Viken. Med dette eskalerer risikoen for at en ikke lykkes med å opprettholde nærhet til 
brukerne med fullgode tjenester. Modellen putter også «mange egg i en kurv» da Oslo sentralen vil 
få ansvar for hjelpemiddelformidlingen med tjenester og resultater for over 40 % av landets 
innbyggere. 

En må forvente at noen av Vest-Vikens ansatte slutter i stilling selv om det antas å være økt 
sannsynlighet for at de fleste vil opprettholde arbeidsforholdet selv om de blir overført til Oslo, med 
tanke på reisevei. Generelt oppleves en skepsis fra Vikens ansatte for å flytte på seg fra en mindre, til 
en stor sentral. Det er også en bekymring for hva det kan medføre for Vikens ansatte som overføres 
Oslo å få stor geografisk distanse til nærmeste leder. 

Vest-Viken betjener i dag et stort geografisk område med kommuner som ligger flere timer unna. For 
disse brukerne og kommunene anses det krevende å få den ekstra reiseveien helt inn til Oslo i de 
tilfeller en eventuelt ikke kan benytte seg av utprøvingssenteret. 

Åpenbare fordeler er at det er god grunn til å tro at dette er den klart rimeligste modellen selv om 
det blir økte transportutgifter. Det kan også være hensiktsmessig å samle tjenester på et sted for 
styrke disse faglig og skape like tjenester. Modellen anses også som fremtidsrettet med tanke på å 
nyttiggjøre seg av mulighetene som ligger i mer fleksible arbeidsplasser. Modellen vil også bidra til at 
Oslo unngår omstilling av ansatte, som kunne bli naturlig om en overfører kommuner fra Oslo til en 
eller begge Viken-enhetene via modell 2 eller 3. 
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6.1.4 Betraktninger rundt valg av modell 
Prosjektet har funnet det vanskelig å enes rundt muligheten for at en løsning med utprøvingssenter 
kan lykkes. Prosjektleder og Viken enhetene har utvist skepsis til løsning, og argumentert for at dette 
er risikofylt med stor sjans for å mislykkes. Det må likevel nevnes at det er krevende å skille mellom 
hva som er reelle argumenter, og hva som eventuelt kan være preget av hvilken i grad enn har evnet 
å omstille tankegangen til noe nytt og annerledes. I så måte er Oslos ønske om løsning med 
utprøvingssentre utvilsomt spennende nytenkning som viser en mulighet for annerledes løsninger. 

Det er nevnt at løsning med utprøvingssenter kan medføre at enkelte brukere med følge fra 
kommuneterapeuter får lengre reisevei om de må inn til Oslo i saker som er for komplekse til å løses 
på et utprøvingssenter. Det har ikke latt seg gjøre å definere hva som ligger i komplekse saker da det 
er gap mellom hva Oslo enheten og resten av prosjektgruppa mener kan gjennomføres på et 
utprøvingssenter.  

Sannsynlighet og konsekvens av at Viken enhetene kan få fremtidige nedtrekk som resultat av 
digitalisering, sentralisering av ulike tjenester, eller andre prosesser må vurderes. Det er bekymring 
for at Viken enhetene, og spesielt Øst-Viken kan bli så små at det kan påvirke robusthet, fagmiljø, og 
måten tjenestene gis på i fremtiden. I tillegg anses små enheter som mer kostbare i drift sett opp 
mot mengden tjenester de leverer. Er det sannsynlig at enhetene blir for små må det enten vurderes 
å overføre kommuner fra Oslo til Viken slik at de oppnår en hensiktsmessig størrelse eller legge mer 
trykk på modell 1 eller 2. 

6.1.5 Dissenser 
NAV Hjelpemiddelsentral Oslo (Oslo) har en annen prioritering av de tre modellene enn resten av 
prosjektgruppen. Oslo anbefaler følgende prioriterte rekkefølge: 
 
1.  Modell 2 - To sentraler, en plassert i Oslo og den andre i Vest-Viken (Drammen) 
2.  Modell 1 - En sentral plassert i Oslo 
3.  Modell 3 - Tre sentraler plassert i Oslo, Vest-Viken og Øst-Viken 
 
Oslo mener modell 2 er den mest fremtidsrettede, og den modellen som sikrer at 
hjelpemiddelområdet optimaliserer og effektiviserer tjenestetilbudet til sine brukere og 
samarbeidspartnere i Oslo og Viken de neste 5 – 10 årene.  Omverdensanalysen viser at det vil være 
et økt antall brukere som skal betjenes med et økt antall tjenester på alle livets arenaer frem mot 
2030. Den pågående digitaliseringsprosessen på hjelpemiddelområdet DigiHoT og arbeidet med 
HoT25, viser at mange av hjelpemiddelområdets støttefunksjoner vil bli digitalisert bort og 
effektivisert. Det betyr en reduksjon i behovet for ressurser på disse områdene. Det er signalisert at 
hjelpemiddelområdet i årene som kommer vil få reduserte budsjetter. For å utnytte 
hjelpemiddelområdets ressurser mest effektivt de neste 5 – 10 årene, anser Oslo at det gjøres best 
totalt sett for Oslo og Viken, ved å organisere hjelpemiddelområdet i dette området under to 
sentraler fremfor tre eller en.  
 
Oslo ser at det kan bli vanskelig å effektivisere driften godt nok i forhold til de rammer som 
forventes, dersom man må drifte tre sentraler fremfor to. Oslo og Øst-Viken har mange innbyggere, 
og de er konsentrert på et relativt lite geografisk område, som med fordel kan dekkes av en 
hjelpemiddelsentral. Med to sentraler, en i Oslo og en i Drammen, vil man oppnå stordriftsfordeler 
på de administrative områdene. Det vil samtidig gjøre det mulig å bygge opp store og robuste 
fagmiljøer med god nok spisskompetanse til å ivareta tjenester overfor kommuner og 
samarbeidspartnere. Behovet for tolk er også sterkt konsentrert rundt Oslo området.  
 
I denne modellen vil Øst-Viken betjenes fra hjelpemiddelsentralen i Oslo, men det vil etableres et 
utprøvingssenter i Øst-Viken som skal bistå kommuner og samarbeidspartnere i de komplekse 
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sakene, slik det gjøres i dag. Oslo ser for seg at et utprøvingssenter etableres i nærheten av der 
hjelpemiddelsentralen Øst-Viken ligger i dag. Utprøvingssenteret skal dekke flere formål:  

 Ergoterapeuter i kommunene og brukere skal få tilgang til et bredt utvalg hjelpemidler. 
Kommunene får da mulighet til å gjennomføre egne utprøvinger med et bredere utvalg 
hjelpemidler når det selv passer dem, uten avtale med NAV Hjelpemiddelsentral (Drop-in).  

 Forenklet utprøvingstilbud innenfor ulike områder, slik at ergoterapeuter kan få løst middels 
kompliserte og mer kompliserte saker selv, men med mulighet for veiledning av en rådgiver uten 
henvisning (kun timebooking via sentralbord).  

 Tilgang på et bredt utvalg av hjelpemidler for rådgivere, slik at utprøvingssenteret kan benyttes 
til utprøvinger i mer kompliserte saker som er henvist til hjelpemiddelsentralen. Lokaler til 
praktiske workshops og små kurs i bruk av hjelpemidler i regi av NAV Hjelpemiddelsentral. 

 
Utprøvingssenteret vil være betjent i hele åpningstiden (mandag - fredag), med betjening som er 
kjent med hjelpemiddelområdet og som kan gi besøkende generell veiledning. Der kommuner og 
samarbeidspartnere har behov for rådgiverkompetanse for å få løst sine saker, ivaretas dette via 
avtalte utprøvinger. Det vil også etableres utprøvingsrom hvor det er mulig å ha samtaler og 
kartlegginger, samt utprøving av enkelte syns-, hørsels- og kognisjonshjelpemidler, og mulighet for 
fysiske undersøkelser av brukere tilknyttet forflytningshjelpemidler. Utprøvinger vil da kunne 
gjennomføres i disse lokalene, slik at det ikke blir noen endring i reisevei for brukere, kommuner eller 
samarbeidspartner, enn hva det er i dag. Utprøvingssenteret vil også være åpent for brukere som 
ønsker å se og prøve forskjellige typer hjelpemidler. 
 
Det siste halvannet året med erfaringer fra koronapandemien, har vist at samarbeid og en god del 
tjenester med fordel kan gjennomføres digitalt eller i en kombinasjon med fysiske møter. Ved å 
etablere et utprøvingssenter i Øst-Viken vil hjelpemiddelområdet fortsatt kunne klare å beholde 
mest mulig av den gode kompetansen som er i Øst-Viken i dag. De ansatte vil fortsatt kunne utføre 
utprøvinger lokalt eller ute hos brukere i kombinasjon med fleksibelt kontor og kun få dager med 
oppmøte i Oslo. Digitale utprøvinger har vist seg å være et effektivt og brukervennlig alternativ til 
fysiske utprøvinger og krever ingen reising for bruker. 
 
Oslo anser at modell 3 med fortsatt tre sentraler på sikt vil tappe hjelpemiddelområdet for 
spisskompetanse, da vi forventer at mange ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo vil velge å se seg om 
etter ny jobb i Oslo, fremfor å måtte pendle til Øst-Viken og Vest-Viken dersom man også flytter 
Bærum til Vest-Viken. Oslo er også bekymret for at hjelpemiddelområdet ikke lenger da vil kunne 
tilby gode nok tjenester til kommuner og samarbeidspartnere i Oslo, dersom det betyr at Oslo 
sentralen må gi i fra seg ressurser og spisskompetanse til de to andre sentralene. 
  
Hjelpemiddelsentralen i Oslo har godt med plass og når man tilpasser seg en fremtid med hybride og 
fleksible kontorløsninger, vil det være god plass til Øst-Viken sine medarbeidere i deres lokaler når de 
har behov for å reise til Oslo. Signalene fra DigiHoT er at mange av de enkle hjelpemidlene vil gå 
direkte fra leverandør til bruker om få år. Da vil lagerkapasiteten i Oslo være stor nok til å ivareta Øst-
Viken. Ut fra kriteriene som er lagt til grunn for vurderingen (demografi, geografi, tilgjengelighet, 
kompetansekartlegging og kompetansebehov, samhandling med andre kompetansemiljøer/interne 
og eksterne samarbeidspartnere, økonomi og logistikk), så anser NAV Hjelpemiddelsentral Oslo helt 
klart at modell 2; to sentraler, en i Oslo og en i Vest-Viken (Drammen) som den mest fremtidsrettede 
og økonomiske modellen frem mot 2030. 
 

6.2 Høringssvar 
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6.3 Videre arbeid 
Prosjektet ser at anbefaling om fremtidig valg av organisering av hjelpemiddelområdet i Oslo/Viken 
må ses i sammenheng med andre pågående prosjekter og den generelle utviklingen på området, som 
HoT25, DigiHoT, HR- prosjektet og annet. 

Samtidig som løsning velges anbefales det å vurdere/beslutte eventuell overføring av kommuner fra 
Oslo til Viken for å øke disse sentralenes robusthet, styrke fagmiljø, og gi gode forutsetninger med 
tanke på fremtidige eiendomsprosesser. 

Følgende kommuner er med bakgrunn i geografisk beliggenhet vurdert som aktuelle for overflytting: 

- Bærum til Vest-Viken 
- Vestby, Ås, Frogn, Nesodden, Enebakk og Nordre Follo til Øst-Viken 

Når modell for fremtidig organisering i Oslo/Viken er besluttet, og resultatområdets HR-prosjektet er 
ferdigstilt bør en vurdere om en skal videreutvikle løsninger og organisering av underprosjektene 
telefoni/kundesenter (pkt 3.8.1) og teknikk (3.8.2). Teknikk ved de tre sentralene allerede besluttet 
at de ønsker å finne løsninger for samarbeid og organisering av løsninger, uavhengig av hvilken 
modell som blir valgt 

  



 

Vedlegg 1 – Fordel og ulempeoversikt 

     

     

    

     

O Oslo    

V Vest-Viken    

Ø Øst-Viken    

B Brukerutvalgene    

K Kommunerepresentantene    

     

Modell 1     

Kategori Fordeler   Ulemper   

Demografi 

Sterk befolkningsvekst i de mest 
sentrale kommunene. I mindre 
sentrale strøk er det ventet 
befolknings nedgang 

O 

Ulike kulturer som har oppstått 
grunnet brukermengde og geografi 

V 

K   

    

    

Høyt utdannet befolkning - God 
tilgang til kompetanse i sentrale strøk 

O 
Omverdensanalysen tilsier at det er 
størst økning i Oslo. Det er da uheldig 
at "alle" og må reise inn dit til en 
sentral 

V 

    

    

    

Høy befolkningsvekst i storbyene 
tilsier vekst i behov for tolker 

O Framskrivningen viser økning på 
28000 flere brukere. Å håndtere en 
slik økning vil være en ulempe for en 
enhet i hele Oslo og Viken 

V 

    

    

    

  

  Stor befolkningsvekst forventes i 
byene i tidligere Østfold. Lang 
reisevei å pålegge en stor del av 
befolkningen ved å sentralisere 

Ø 

  K 

    

    

  Oslos økning vil bestå av mange unge. 
I omliggende kommuner vil økningen 
også være i eldre befolkning 

Ø 

  K 

    

  Sentralisering i Oslo vil være det 
motsatte av å gi et brukernært tilbud  

Ø 

    

  Dårlig distriktspolitikk å sentralisere 
til Oslo 

Ø 

    

  Lite lokalkunnskap om det 
demografiske utfordringsbildet til 
enhver tid 

K 

    

    

Geografi - 
Reisevei for 
samarbeids- 

partnere, 
brukere og 

Mer effektivt og godt utstyrt lager 
O Mange ansatte får nye kollegaer og 

ledere å forholde seg til 

O 

    

Beholder spisskompetanse innen 
rådgivning og teknisk 

O 

Mange ansatte må omstilles 

O 

  V 

  Ø 



 
 

ansatte. 
Logistikk 

Mulighet for digital samhandling 
reduserer behovet for reisevei til 
arbeidsplass og utredning 

O 

Noen brukere kan få lenger reisevei 

O 

  B 

  K 

       

Lang reisevei er ikke et argument i en 
sammenslåing. En må forvente at 
ansatte møter på jobb, uansett hvor 
de bor og hvor arbeidsplassen er 

V Stort og irreversibelt steg i feil retning 
om befolkningen i Viken skal få lenger 
reisevei for å få tilgang til fullverdig, 
tverrfaglig bemannet sentral.  

Ø 

    

    

    

Mulighet for digital samhandling 
reduserer behovet for store lokaler 

O 

Mange ansatte kan få lengre reisevei. 
Kø-problematikk for de med bil fra 
Viken enhetene. Økt parkeringsbehov 

O 

  V 

  Ø 

  B 

  K 

Dersom store deler av enkle 
hjelpemidler går direkte til bruker, så 
er det ikke behov for mer enn ett 
lager 

O 

Ett lager er sårbart ved f. eks brann 
og lignende 

O 

  V 

  B 

    

Oslo er et kollektivknutepunkt som vil 
bidra til at brukere og ansatte vil ha 
flere muligheter til å komme seg til 
Hjelpemiddelsentralen 

O 

Krevende Logistikk grunnet store 
avstander og mange kjøreruter 

O 

B V 

K Ø 

  B 

Økt andel videotolking og mulighet 
for hjemmekontor gjør tolkene 
mindre avhengige av å komme seg 
inn til Hjelpemiddelsentralene 

O 
Stort press på veinettet gjennom 
Oslo. Lite miljøvennlig. Vil medføre at 
mange flere må benytte bil og bruke 
arbeidstid til kjøring 

O 

  V 

  Ø 

  B 

  K 

Krav til økt kompetanse i førstelinjen 
O Lengre reisetid ved hastesaker og 

hente hj.m direkte fra lager for 
bruker 

O 

  B 

Større lager og mulighet for gjenbruk. 
Øke lagerbeholdning 

O Brukere som ikke kan komme seg til 
bilsenteret med annet enn drosje får 
rekvisisjon til reisen til bilsenteret. 
Kostnaden vil øke ved økt reisevei 

O 

  B 

    

    

Bilområdet som i dag har flere fylker 
å forholde seg til, har erfart at folk er 
villige til å komme til utprøving i Oslo 

O Problemstilling rundt dette med 
tjenestebil på brukerbesøk. Er ikke 
alle som har mulighet til å bruke egen 
bil  

V 

  K 

    

Forenklet for leverandør 
transportkostnad/logistikk 

V Reisevei fra Oslo til endene av Viken. 
Mye av arbeidstiden vil gå bort i 
kjøring til og fra brukerbesøk 

V 

    

    

Forventet større grad av 
hjemmekontor og reise på oppdrag 
fra hjemsted 

V Ved fastmonterte hjelpemidler pleier 
sentralene å kjøpe mange tjenester. 
Lang reisevei og kostbar løsning  

V 

    

    

    V 



 
 

  Økte transportkostnader for 
MEHF/hjelpemidler til kommunen 
ved at transport tar lenger tid på 
grunn av trafikk utfordringer inn og ut 
av Oslo 

Ø 

  B 

  
  

  Økt bruk av hjemmekontor vil ha 
konsekvenser for kulturbygging og 
oppfølging av ansatte.  

V 

    

    

  Ressursbruk i arbeidshverdagen 
skyves over på logistikk/adm ved 
utprøvingssentre. Kommer en ikke i 
mål ved utprøving ut fra kartlegging, 
vil da ha begrensede ressurser i 
utprøvings- sentre imot hva vi har i 
dag ved komplette 
hjelpemiddelsentraler  

Ø 

    

    

    

    

    

    

  Mange brukere får i dag utført flere 
ikke planlagte ærend i forbindelse 
med et besøk til sentralene i Viken 

V 

  Ø 

    

  Små utprøvningssenter vil ikke ha 
tilgang på det man har på lager. Dette 
vil bety mindre gjenbruk. 

V 

    

    

  
Fare for at flere saker vil bli satt ut til 
leverandører pga "tung logisitikk". 
Brukere vil foretrekke leverandører 
fremfor kompetansen ved HMS. Ved 
økt bruk av leverandører vil sentralen 
miste status som leverandørnøytralt 
ressurs- og kompetansesenter.  

Ø 

  V 

    

    

    

    

    

  Ved reise til utprøvingssentre mister 
ansatt mulighet til å forberede seg til 
utprøving ved å se/skru på/stille inn 
hjelpemidlene i forkant grunnet 
logistikken 

Ø 

    

    

    

  Vi er redd for at dette vil kreve for 
lang tid for teknikerne i kommunene. 
Avhengig av lager ute i kommunene 

B 

    

    

  Vest-viken er stort i areal, brukerne 
fra yttergrensen må få slippe å dra 
hele veien inn til Oslo 

B 

    

    

  
Lengre og tidkrevende reisevei vil 
kreve mer kompetanse/flere årsverk i 
kommunen.  K 

Påvirkning 
på ansatte 

og 

Ledere med mer spisset kompetanse/ 
ansvarsområde 

O 
Flere rutiner og prosesser som kan 
oppleves som mindre fleksibelt, med 

O 

  V 

  K 



 
 

kompetanse 
behov 

  
forringet tverrfaglig samarbeid. 
Byråkratisk   

HR, IT, økonomi kan betjene en større 
organisasjon 

O Medarbeidere som motarbeider 
felles rutiner 

O 

    

Mengdeerfaring med kompliserte 
saker gir erfaring og kan bidra til 
innovasjon 

O 
Tidkrevende å innarbeide felles 
rutiner og følge dem 

O 

  Ø 

    

Større fagmiljøer gir større 
muligheter for å utvide/tilegne seg 
kunnskap i et robust 
fagmiljø/nettverk. Tåler 
nedbemanning 

O 

Mister nøkkelpersoner/ kompetanse i 
prosessen. Flere fra Viken må 
omstilles/slutter 

O 

V V 

Ø Ø 

B B 

  K 

K Lang reisevei til jobb for noen K 

Best practise fra tre sentraler 

O HR, IT, Økonomi virker allerede 
underbemannet og bør ikke 
rasjonaliseres ved sammenslåing. Ved 
økt digitalisering vil de trenge mer 
ressurser. 

O 

    

    

    

Mulighet for fleksible arbeidstider 
tilpasset den ansatte sin situasjon 
(turnus og arbeidsplaner) 

O 

Avstand mellom ansatte og ledelse  

O 

    

    

Lettere å rekruttere fagkompetanse 
til store fagmiljøer fra leverandører 
og kompetansemiljøer 

O 

Lang reisevei for alle parter 

O 

  V 

  Ø 

  B 

Felles rutiner og likhet over et større 
område vil føre til likere praksis/ 
tjeneste som vil virke mer rettferdig 
overfor brukere 

O 

Mindre påvirkningsmuligheter for 
ansatte i begrenset team arbeid.  

O 

    

    

    

Felles organisasjonskultur og stabile 
miljøer på sikt. 

O Mindre mulighet til å bli kjent med 
alle kolleger. 

O 

  Ø 

Mulighet til å se hele regionen under 
ett 

O Krever mer ved endring dersom 
samfunnet stiller andre krav til oss i 
følge av fremtidige utfordringer. 

O 

  Ø 

    

En tolketjeneste vil kunne gi en bedre 
kompetanseprofil, ulike spesialister 
under samme paraply gir et bedre 
tilbud til befolkningen totalt sett 

O Tidligere Viken ansatte kan få følelsen 
av annenrangs utprøvingssenter med 
satellitter i regionene. Annenrangs 
kollegaer. Lillebrorkompleks 

V 

    

    

    

Det blir enklere å benytte rett tolk til 
rett oppdrag med flere tolker med 
spisskompetanse. Et bedre tilbud til 
brukerne 

O Hjemmekontorløsninger skaper ikke 
nærhet og godt samarbeidsklima. Det 
fungerer når alle kjenner hverandre 
godt og i kortere perioder 

V 

    

    

    

Større grad av spesialisering i hele 
stillinger på ett fagområde 

V V 

    



 
 

  
Basert på mer hjemmekontor da det 
er lang reisevei for ansatte. Mister 
daglig prat og kjapp avklaring   

Mindre sårbare ved sykdom og annet 
fravær 

V Oppmøte fortsatt hovedregelen for 
de fleste. Kan ikke digitalisere alt 

Ø 

    

  

  Endringsprosesser kan ta lenger tid 
på større arbeidsplasser da man har 
flere nivåer og ledd i organisasjonen 

V 

  Ø 

    

  Fare for profesjonskamper jo større 
fagmiljøer man får 

V 

    

  Kan bli for store avdelinger. Vanskelig 
å lede mange ansatte 

V 

    

  Utfordring at kompetansen 
sentraliseres. Må sikre riktig 
kompetanse og tilgang på 
kompetansen på utprøvingssentrene 

K 

    

    

    

Tilgjengelig- 
het - 

Telefoni, 
service og 
support. 

Digitalisering 

Trolig kan man i fremtiden jobbe med 
fleksibel arbeidsplass på en effektiv 
måte.  

O Kan risikere å få forskjellig svar på 
spørsmål som stilles avhengig av 
hvem man snakker med 

O 

V   

    

Alle får tilgang til maskiner for 
spesialtilpasning og skredder 

O Større sentraler har økt behov for 
prosesser og rutiner, og kan derfor 
oppleves som rigide 

O 

  V 

    

        

Alle får tilgang til flere spesialrom for 
utprøvinger 

O HR, IT og Økonomi virker allerede 
underbemannet og bør ikke 
rasjonaliseres mer ved sammenslåing. 

O 

    

    

Større mulighet for å jobbe turnus og 
lengre åpningstider - økt 
tilgjengelighet på alle områder 

O 
Ulik praksis ved registrering i OeBS på 
hver enkelt sentral.  

O 

  V 

    

Økt mulighet for drop-in tjenester 
også på utprøvingssentre i Øst og 
Vest Viken 

O Med økt brukermengde vil det 
fortsatt bli en betydelig mengde 
telefoner som skal besvares 

V 

    

    

Oslo har god erfaring med å ta 
telefoner for Vest-Viken.  

O Digitalisering legger til rette for mer 
desentralisering, ikke sentralisering 

V 

    

Lik praksis i registreringer, rutiner 
mm gir likere tilbud/tjeneste 

O Mister lokalkunnskapen, tverrfaglig 
samarbeid internt og ansattes 
mulighet for kompetanseheving 
lokalt 

Ø 

V   

    

Telefonvakter/kompetansekø kan 
utvides, gjøre det mer tilgjengelig 

O 
Mange brukere vil ikke få med seg 
digital informasjon, og er avhengig av 
at vi er fysisk tilgjengelig. Tilgjenge- 
lighet og service skaper omdømme 

Ø 

V   

Ø   

    

Enkelt å samle avdelinger som ikke 
går ut på fysisk brukerkontakt/-møte 

O Service og support; Det vil bli 
utfordrende i sesonger, f.eks på våren 

B 

    



 
 

Det vil være enkleste modell for å 
bemanne en robust og kunnskapsrik 
telefoni- og support tjeneste. 

K med mange elektriske rullestoler som 
sendes inn for reparasjon. 
Brukerutvalg i Øst-Viken frykter 
lengre ventetider ved en sentral 
enhet der transport/flere ledd er 
nødvendig.  

  

    

    

    

Digitaliseringsprosesser som pågår vil 
bidra til økt tilgjengelighet, økt 
effektivitet og økt brukermedvirkning 
uavhengig av lokalisering 

K 
Blir utrolig mange som en sentral skal 
forholde seg til. Oppleves fort lite 
tilgjengelig 

K 

    

    

    

Samhandl- 
ing med 

andre 
interne og 
eksterne 

samarbeids 
partnere 

Robuste fagmiljøer som kan gi et 
felles enhetlig og bredt tilbud til 
undervisningsinstitusjoner, brukere 
og kommuner  

O 
Krever mer organisering og rutiner. 
Vanskeligere med nettverksbygging 
og samhandling 

O 

B V 

K Ø 

  K 

Robuste fagmiljøer som er "hardfør" 
for å møte fremtidige utfordringer 

O 
Mer byråkrati i følge av flere rutiner 
Dette kan reduseres ved hjelp av 
digitalisering og ulike 
kommunikasjonskanaler  

O 

    

    

    

Større og spissede fagmiljøer som kan 
bistå generalistene i kommunene 

O Mer geografiske avstander, som kan 
løses ved hjelp av digitalisering til en 
viss grad  

O 

    

    

Eksterne vil kun måtte forholde seg til 
en sentral. Likt tilbud, praksis og 
rutiner til alle interne og eksterne 

O 
Ikke likt organisert som helse eller 
NAV ellers. Kan være vanskeligere for 
samarbeidspartnere å orientere seg 
med tanke på samarbeid 

V 

V   

    

    

Alle kommuner får tilgang til 
akuttvakt, drop-in service og større 
utvalg reservedeler 

O 
Samarbeidspartnere opplever det 
tungt å samhandle med stor sentral. 
Uheldig å bli enda større før man har 
fått gode løsninger på dette 

V 

    

    

    

Nærhet til spesialistsentrene; 
Statped, Sunnaas og Frambu 

O Vanskeligere å få til gode relasjoner 
med stor enhet og mange ansatte å 
forholde seg til 

V 

    

    

Telefonvakt/kompetansekø kan 
utvides og utvikles (chat, video, 
"drop-in konsultasjoner per video) 

O 
Mengdeproblematikk kan føre til 
flere oppgaver til kommunene, noe 
som ikke løser utfordringen med flere 
brukere totalt sett 

V 

    

    

    

Felles kultur, rutiner og praksis bidrar 
til mer koordinert samarbeid og 
samhandling, som har betydning for 
mer sømløse tjenester  

O 
Kan oppleves som fjern fra 
kommunene når Viken og Oslo blir et 
meget stort geografisk område 

V 

    

    

    

Støttefunksjoner som kan levere 
bedre tjenester og produsere mer 
materiale digitalt som fører til at 1. 
linje og brukere blir mer selvhjulpen 

O Viktige samarbeidspartnere som 
fysioterapeuter og pedagoger, vil ikke 
vil kunne prioritere å delta på 
utprøvinger når sentralen er langt 
unna 

Ø 

  B 

    

    

B Ø 



 
 

Ved kurs/møter/fagsamlinger møtes 
terapeuter fra større område - 
erfaringsutveksling 

  Stor sentral gir avstand mellom 
rådgiving og vedtak. Uheldig når de 
som behandler søknader er fjernet 
fra fagkompetansen på ulike områder  

  

    

    

Gode digitale løsninger finnes 
allerede og erfaringer fra pandemien 
nyttiggjøres 

K Vil mer ansvar havne hos 
kommunene, på grunn av nærhet, og 
vil det føre til at bruker får mindre 
tilgang til kompetanse? 

B 

    

    

    

Alt er på et sted, slik at når man reiser 
inn - så kan man samle opp flere 
oppgaver, effektiv dag 

K Må ha hyppigere digitale møter. Men, 
det er en fordel for terapeutene å ta 
og kjenne på produktene som er 
prisforhandlet for å kunne gi den 
riktige løsningen til brukerne 

B 

    

    

    

  

  For noen få vil den geografiske 
avstanden utgjøre en hindring i god 
relasjon til Hjelpemiddelsentralen 

K 

    

    

Bedre 
bruker 

opplevelse 

Likt tjenenestetilbud til hele 
Østlandsområdet 

O Store fagmiljøer vil kunne medføre at 
en bruker vil måtte forholde seg til 
flere fagpersoner innenfor samme 
fagområde 

O 

B   

    

    

Brukere som jobber og studerer i 
Oslo, vil kunne velge hvilket 
utprøvingssenter de vil foreta 
utprøvingen på 

O 
Stor sentral med rigide rutiner, 
mindre fleksibilitet og rom for å 
differensiere tjenester 

O 

  V 

  Ø 

    

Økt tilgjengelighet fordi løsningen 
medfører økt mulighet for turnus og 
lengre åpningstider  

O 
Brukerne må benytte mye av sin tid 
til reise for å prøve hjelpemidler. Det 
kan fort gå en hel arbeidsdag 

O 

  V 

  Ø 

  B 

Store fagmiljøer vil kunne medføre at 
en bruker får tilgang til riktig 
kompetanse i forhold til behov 

O 
Noen utprøvinger vil fortsatt foregå 
fysisk. Her er det viktig med fysiske 
løsninger, både når det gjelder 
avstand og lokaler 

O 

    

    

    

        

Gode, fleksible rutiner som endres for 
å gi en bedre brukeropplevelse vil 
gjøre at brukerne vil få den hjelpen 
de trenger uavhengig av hvor de bor 

O 
Geografiske avstander. Digitalisering 
motvirker geografiske avstander til en 
viss grad men ikke alt 

O 

  B 

    

    

Alle i Oslo og Viken kan jobbe mot 
samme mål og utvikle Hjelpemiddel- 
området til det beste for brukerne 

O Krever mer innovasjon og planlegging 
for å være tilgjengelig for 
brukergruppe med komplekse 
problemstillinger 

O 

    

    

    

Bedre mulighet til å utvikle 
sammenhengende digitale tjenester i 
et sømløst system som setter brukere 
i sentrum 

O 
Vanskeligere å få til gode relasjoner 
med brukerne med stor enhet og 
mange ansatte å forholde seg til.  

V 

  Ø 

  B 

  K 



 
 

Flere tolkeressurser vil gi økt 
mulighet for rett tolk på rett oppdrag, 
samt økte muligheten for å 
imøtekomme brukers ønske om 
spesifikke tolker 

O 
En enda større enhet vil gi ulikt 
tjenestetilbud til brukere som bruker 
tjenestene til hele NAV HoT 

V 

    

    

    

Flere tolkeressurser øker muligheten 
for å dekke tolkeoppdrag på kort 
varsel. 

O 
Deling av dagligliv, arbeid og 
utdanning medfører flere rådgivere 
bruker må forholde seg til. Endringer 
må informeres om flere ganger 

V 

    

    

    

Spisskompetanse på ordrebehandling 
da det blir en ren ordregruppe 

O Tungt å samhandle med en stor 
sentral. Oslo blir enda større før man 
har fått gode løsninger på dette 

  

    

    

Høy kompetanse på komplekse saker 
sikrer høy kvalitet på leveransen, og 
rett forvaltning blir ivaretatt 

O 

Større grad av spesialisering kan bety 
at man blir fjernere fra bruker. 
Hjelpemiddelsentralen skal ikke drive 
med forskning og utvikling da det er 
akademia/fagenheten som har ansvar 
for dette. Hjelpemiddelsentralene har 
ikke behov for doktorgrader 

V 

    

    

Opprettes stillinger innen teknisk 
kunnskap, tilegner seg det siste nye 
innen programvare, apper o.l. Bedre 
rustet til å svare på tekniske spørsmål  

O   

    

    

    

    

Bruker er alltid sikret å få hjelp noe 
man ikke klarer med mindre enheter 
ved ferie eller fravær 

V 
Brukere kan føle at de også er 
annenrangs. By- land problematikk  

V 

    

    

Positivt med lokale utprøvingssenter 

B For mange brukere som bor utenfor 
bykjernene er det faktisk vansklig å 
reise inn til Oslo og forholde seg til 
kollektivtrafikk 

V 

    

    

Stort kompetansemiljø i Oslo vil 
kunne ha ulike fagområder i fokus, 
det kan f,eks kjøres prosjekt med 
fokus på brukerreiser. Rom for å 
jobbe med innovasjon og kontinuerlig 
forbedring 

K   

  
Utprøvingssenter og drop-in tjenester 
vil i realitet ikke benyttes av de som 
bor langt unna sentralen. Ulikt tilbud 

V 

  Ø 

    

    

  

  Uhensiktsmessig med drop-in på stort 
utprøvingssenter i Oslo om en ikke får 
snakke med relevant fagperson som 
gjelder de hjelpemidlene man trenger 

Ø 

    

    

    

      

  Brukerne opplever at bilsenteret ble 
mindre tilgjengelig etter at de ble 
store, og frykter at det samme vil skje 
med en stor sentral 

B 

    

    

    

  Behov for kort responstid for å 
reparere eller bytte av hjelpemidler. 
Oslo blir alt for stor sentral til å klare 
dette 

B 

    

    

    



 
 

  Ønsker brukernære tjenester. Blinde 
brukere kan ikke bruke de digitale 
flatene som de andre kan 

B 

    

    

  Det er en bekymring om at Oslo kan 
være i stand til å ta imot alle 
brukerne siden mengden vil bli så 
stor 

B 

    

    

  Blindeforbundet: De fleste/mange 
trenger ledsager. Mange har ikke BPA 

B 

    

  For de som har behov for hyppig 
kontakt og mye oppfølging kan det bli 
mye reising. Dette kan kreve mye tid 
og bli en belastning for både 
personen og pårørende 

B 

    

    

    

    

  En sentral vil ikke bidra til økt 
innbyggerdialog/brukermedvirkning. 
En sentralisering vil redusere NAV og 
kommunes mulighet til å bistå med 
kompetanse, råd og veiledning  

K 

    

    

    

  Følelse av at sentrale strøk er av 
høyere prioritet 

K 

    

Økonomi 

Slipper å inngå ny leiekontrakt for to 
sentraler – frigjør midler til å styrke 
det nasjonale tjenestetilbudet 

O 
Synliggjør lønnsforskjeller som kan 
påvirke arbeidsmiljøet 

O 

V   

Ø   

Det er behov for kun en 
avdelingsdirektør – frigjør midler til å 
styrke det nasjonale tjenestetilbudet 

O Innstramninger på budsjett, fordeling 
av stillinger, og prioriteringer av 
innstramningstiltak kan slå uheldig ut  

O 

Ø V 

    

Rimeligere leiekostnader + kun en 
sentral og ett lager 

O Innstramninger kan slå uheldig ut på 
handlingsrommet da så mange skal 
bestemme retning 

V 

V   

Ø   

 Sparer på driftskostnader på biler 
O Sentralen blir stor, og fremtidige 

endringsprosesser kan ta lengre tid 
V 

    

Bedre forberedt på eventuelle 
effektiviseringskutt i fremtiden 

O Sammenslåing av tre til en vil kreve 
mye ressurser og være krevende før 
alt er implementert 

V 

    

    

Digitaliseringen kan gi større 
økonomisk gevinst, siden flere 
brukere og samarbeidspartnere kan 
nås digitalt av færre ansatte 

O 
Hvis man mister mange ansatte vil 
dette være kostbart ved å måtte 
rekruttere mange nye 

V 

K   

    

    

Felles støttetjenester er besparende 
V Det blir dyrere tjeneste å drifte pga 

lang reisevei og kø til Oslo.  
B 

K   

  

  Antall tjenestebiler og lastebiler må 
økes dersom det kun beholdes en 
eller to sentraler da kollektivtrafikk er 
fraværende eller mindre hyppig flere 
steder i Øst- og Vest-Viken.  

Ø 

    

    

    



 
 

  For kommunene som ligger langt 
unna Oslo vil det bli økonomisk 
utfordrende å bistå bruker dersom 
utprøving og samarbeid vil skje i Oslo 

K 

    

    

    

  En sentral i Oslo vil kunne medføre 
dårligere støtte til kommunene slik at 
kommunene må bygge opp egen 
kapasitet, kompetanse mm.  

K 

    

    

    

Diverse 

Organisere etter fagområde, eks. en 
søknadsavd, ett lager, en avdeling for 
arbeid, men flere lokasjoner for noen 
funksjoner slik at reisevei ivaretas 

O 

Sentralen blir stor, og fremtidige 
endringsprosesser kan ta lengre tid 

O 

    

    

    

Digitale kurs viser at antallet 
deltakere er større enn normalt. 
Covid har vist at digitale kurs har 
mange fordeler 

O Sammenslåing av tre til en vil kreve 
mye ressurser og være krevende før 
alt er implementert 

O 

    

    

Viktig at sentralene jobber på tvers av 
hverandre med felles fagmiljø for å 
dele kompetanse, kurs, erfaring og 
materiell 

O Ved sentrale kurs/samlinger (HoT) får 
færre representanter fra Oslo/Viken 
delta, siden det er likt antall deltakere 
fra hver sentral på alle fagsamlinger 

O 

    

    

    

  

  Utprøvningssenter i distriktene er 
prøvd ut i gamle Buskerud. Erfaringen 
viste at man ikke hadde det man 
trengte ved utprøving. Ble lagt ned 

V 

    

    

    

  Stor risiko å samle tjenester for så 
stor og økende befolkning i en sentral 
ved brann o.l. som setter 
arbeidsplassen ut av spill 

Ø 

  B 

    

    

  Utprøvingssenter er ikke en god 
løsning. Vi er avhengig av et godt 
tverrfaglig samarbeid mellom 
rådgivning/ lager/teknikk/ andre 
fagområder. Videreutvikling av 
komplett enhet, som dagens 
sentraler, er å foretrekke.  

Ø 

    

    

    

  
Ved utprøvinger/tilpasningssaker 
med rådgiver er det fordel å ha 
teknisk, lager og andre kollegaer 
samlet. Det letter tverrfaglig 
samarbeid og fleksibilitet. Bruker har 
ofte flere problemstillinger og saker 
enn den som er innmeldt 

Ø 

    

    

    

    

    

    

  En stor og dominerende enhet som 
skiller seg fra de øvrige sentralene i 
landet og evt. ikke fungerer, kan sette 

Ø 

    

    



 
 

  hjelpemiddelsystemet på prøve og 
føre til politisk beslutning om 
avvikling av hjelpemiddelsystemet 
som vi kjenner det, slik det er blitt i 
våre naboland 

  

    

    

    

  
Oslo vil uansett være en stor by med 
stort ansvar. Flere innbyggere flytter 
ut og presset kommer til å bli i Viken. 
Vi regner med befolkningsøkning i 
dette området. Er det da heldig med 
en sentral? 

B 

    

    

    

    

    

 

Modell 2     

Kategori Fordeler   Ulemper   

Demografi 

Sterk befolkningsvekst i de mest 
sentrale kommunene. I mindre 
sentrale strøk er det ventet 
befolknings nedgang 

O Befolkningsveksten vil være stor for 
dette området fremover. Å håndtere 
en slik økning vil være en ulempe for 
kun to enheter i hele Oslo og Viken. 

C 

    

    

    

Høyt utdannet befolkning - God 
tilgang til kompetanse i sentrale strøk 

O 
Stor befolkningsvekst forventes i 
byene i tidligere Østfold. Lang 
reisevei å pålegge en stor del av 
befolkningen ved å sentralisere 

V 

    

    

    

Høy befolkningsvekst i storbyene 
tilsier vekst i behov for tolker 

O 

  

  

    

    

Betjener i dag brukere lengre nord og 
nord-øst fra Oslo. Kommer langt 
sørover på E6 og E18 (utbygging 
firefelt) på tilsvarende reisetid 

O   

    

    

    

Viken fylkeskommune deles i to hvor 
Oslo tar den østlige delen og Vest-
Viken tar de andre av de gamle 
Akershus kommunene 

V   

    

    

    

Den største sentralen må være der 
flest folk bor - i Oslo. 

B   

    

Større lokalkunnskap og kan tilpasse  
tilbud ut fra det aktuelle 
demografiske fremtidsbildet deres 
området har 

K   

    

    

Geografi - 
Reisevei for 
samarbeids- 

partnere, 
brukere og 

Mulighet for digital samhandling 
reduserer behovet for reisevei til 
arbeidsplass og utredning 

O 
Ulempe med tanke på trafikk inn mot 
Oslo. Økt reisevei for de fra Østfold 

O 

V Ø 

  B 

Mulighet for digital samhandling 
reduserer behovet for store lokaler 

O Dersom Bærum går til Vest-Viken får 
brukerne lengre og mer unaturlig 

O 

V Ø 



 
 

ansatte. 
Logistikk 

  reisevei mht. tilbud i 
kollektivtransport og tilhørighet 

B 

    

Dersom store deler av enkle 
hjelpemidler går direkte til bruker, så 
er det ikke behov for mer enn to lager 

O Lengre reisetid ved hastesaker og 
hente hj.m direkte fra lager for 
bruker 

O 

    

    

Geografisk er det ikke et stort 
område i forhold til andre fylker 

O Problemstilling rundt dette med 
tjenestebil på brukerbesøk. Er ikke 
alle som har mulighet til å bruke egen 
bil.  

V 

    

    

Mulighet for mer hjemmekontor og 
digital samhandling vil redusere 
reisevei 

O 
Større behov for forutsigbar 
parkering for ansatte og besøkende 

V 

  Ø 

    

Opprette utprøvningssenter i Øst-
Viken. Være tilgjengelig med flere 
ressurser til befolkningen i 
Østfoldområdet 

O Ulempe ved hjemmebesøk og 
tekniske tjenester hos brukere. Lang 
reisevei fra Oslo til endene av Viken. 
Arbeidstid vil gå bort i kjøring. 

V 

    

    

    

Mer samlet og mindre reisevei for 
flertall samarbeidspartnere og 
leverandører 

O Utprøvningssenter i distriktene er 
prøvd ut tidligere. Det var vanskelig å 
opprettholde dette da man ikke 
hadde det man trengte ved utprøving 

V 

    

    

    

Fra Økern til grense Østfold/Indre 
Østfold er det kun 30min.  

O Lengre reisevei betyr økte utgifter på 
MEHF -tjenester 

V 

    

Betjener i dag Vestby og det er 
unaturlig å eventuelt avgi Nordre 
Follo som kun ligger 15 min fra Økern 

O 
Utprøvingssenter og drop-in tjenester 
vil i realitet ikke benyttes av de som 
bor langt unna sentralen. Ulikt tilbud. 

V 

    

    

    

Oslo ansees i flere sammenhenger 
som knutepunkt, pendlervei, arb, mm 
for Østfold 

O 
Stor befolkningsvekst forventes i 
byene i tidligere Østfold. Lang 
reisevei å pålegge en stor del av 
befolkningen  ved å sentralisere 

Ø 

B B 

  K 

    

Større lager og mulighet for gjenbruk. 
Øke lagerbeholdning 

O Mer tid på veien= større 
miljøbelastning i statlig regi! 
Transport over store avstander av 
hjelpemidler for gjenbruk er 
belastende for miljøet 

Ø 

  B 

    

    

Follobanen vil gi svært kort reisevei 
for de som skal reise til Oslo kollektivt 

O Flere samarbeidspartnere rundt 
bruker, som fysioterapeuter og 
pedagoger, vil ikke delta på 
utprøvinger når sentralen er langt 
unna 

Ø 

  B 

    

    

Større grad av hjemmekontor og reise 
på oppdrag fra hjemsted 

V Fare for at flere saker vil bli satt ut til 
leverandører pga "tung logisitikk". 
Brukere vil foretrekke leverandører 
fremfor kompetansen ved HMS. Ved 
økt bruk av leverandører vil sentralen 

Ø 

    

    

    

B   



 
 

Noe kortere reisevei enn ved en 
sentral 

  miste status som leverandørnøytralt  
ressurs- og kompetansesenter 

  

    

God infrastruktur 

K Transport og henting av hjelpemidler 
vil medføre økt tjenestekjøp, flere 
sjåfører og flere biler for å betjene 
alle kommuner 

Ø 

  B 

    

    

Kort vei for Oslo og Vest-Viken. For 
noen få blir det lang reise til en enhet 

K 
Når ansatte fra Oslo skal reise til 
utprøvingssenter i Øst-Viken kan man 
miste mulighet til å forberede seg til 
utprøvingene ved å se/skru på/stille 
inn hjelpemidlene i forkant på grunn 
av krevende logistikk. Dette er viktig.  

Ø 

    

Opprettholder dagens tidsbruk og 
reisevei 

K   

    

    

    

Lokalt forankret sentral sikrer kort 
reisevei/tilgjenglighet for brukere og 
terapeuter. Det muliggjør vurderings/ 
veiledningsbesøk hos bruker   

K 
Dårlig distrikspolitikk å sentralisere til 
Oslo/Drammen og kutte HMS i 
tidligere Østfold 

Ø 

    

    

    

  

  Utprøvingssentre med kontorplasser 
vil være krevende mht. logistikk, 
utgifter og transport av hjelpemidler, 
og fagfolk 

Ø 

    

    

    

  Utprøvingssenter og drop-in tjenester 
vil i realitet ikke benyttes av de som 
bor langt unna sentralene. Ulikt 
tilbud. 

Ø 

    

    

  Øst-Vikens befolkning får dobbelt så 
lang reisevei til Drammen, som evt. til 
Oslo, - denne er også for langt.  

B 

    

    

  Blindeforbundet: De fleste/mange 
trenger ledsager. Mange har ikke BPA 

B 

    

  For de som har behov for hyppig 
kontakt og mye oppfølging kan det bli 
mye reising. Dette krever tid og blir 
en belastning for person og 
pårørende.  

B 

    

    

    

Påvirkning 
på ansatte 

og 
kompetanse 

behov 

Færre personer må omstilles enn i 
Alternativ 1 

O Ca 40 ansatte må omstilles. Lang 
reisevei vil medføre at mange 
kompetente medarbeidere slutter 

O 

  Ø 

    

Ansatte får et større nettverk 

O Mange ansatte får nye kollegaer og 
ledere å forholde seg til. Krevende å 
bli kjent med alle 

O 

    

    

Ledere med mer spisset kompetanse 

O Medarbeidere kan oppleve å forholde 
seg til flere rutiner og prosesser som 
kan oppleves som mindre fleksibelt 

O 

    

    

HR, IT, økonomi kan lett innlemmes i 
eksisterende organisering 

O Ulike organisasjonskulturer møtes og 
må samordnes  

O 

  Ø 



 
 

Mengdeerfaring med kompliserte 
saker 

O Mindre påvirkningsmuligheter for 
ansatte i begrenset team arbeid. Mer 
byråkrati, formalisering og interne 
rutiner som er tidskrevende.  

O 

V   

    

    

Større fagmiljøer gir også større 
muligheter for å utvide kunnskap og å 
tilegne seg ny kunnskap og 
erfaringsdeling 

O 

Lang reisevei til arbeid, og også til 
eksterne brukermøter 

O 

V   

    

    

40 ansatte blir tilknyttet et stort 
fagmiljø 

O Tap av kompetente ansatte pga lang 
reisevei.  

O 

    

Best practise fra begge sentraler 

O Utprøvingssentere plassert i 
distriktene er mindre effektiv og mer 
kostbart, og det blir ensomt og isolert 
for enkelte ansatte.  

O 

    

    

    

Lettere å rekruttere fagkompetanse 
til store fagmiljøer fra leverandører 
og kompetansemiljøer 

O Lang reisevei kan ikke være 
argumenter. Må forvente at ansatte 
møter på jobb, uansett hvor de bor 
og hvor arbeidsplassen er 

V 

    

    

    

Beholder spisskompetanse innen 
rådgivning og teknisk 

O Utprøvningssenter i distriktene er 
prøvd ut tidligere. Det var vanskelig å 
opprettholde dette da man ikke 
hadde det man trengte ved utprøving 

V 

    

    

    

Bidra til innovasjon på vanskelige og 
kompliserte saker da vi får god 
erfaring. Rom for kollegialt samarbeid 
i komplekse saker.  

O Ved større bruk av hjemmekontor har 
dette konsekvenser for kulturbygging 
og oppfølging av ansatte, samt daglig 
prat og kjappe avklaringer 

V 

V Ø 

    

    

Felles rutiner og likhet over et større 
område vil føre til likere praksis som 
vil virke mer rettferdig overfor 
brukere 

O Endringsprosesser kan ta lenger tid 
på større arbeidsplasser da man har 
flere nivåer og ledd i organisasjonen.  

V 

V Ø 

    

Mulighet til erfaring og forståelse av å 
se behov og hele regionen under ett 

O Fremmøte på sentralen vil fortsatt 
være hovedregelen for de fleste. De 
fleste arbeidsoppgaver kan ikke 
digitaliseres bort 

Ø 

    

    

    

Bedre mulighet for felles struktur, 
organisasjonskultur og stabile miljøer 
på sikt i begge sentralene. Robuste og 
større fagmiljøer 

O 
Sentralene kan, som før, samarbeide 
med etablerte forsknings- og 
utviklingsmiljøer, f.eks. Sintef og 
andre, uavhengig av størrelsen på en 
lokasjon. Fagutvikling kan videreføres 
i regi av Fagsenteret, i nettverk og i 
område 1 i ulike møteformer, bl.a. på 
Teams 

Ø 

V   

    

    

Mulighet for Spesialisering og mer 
dybdekunnskap i enkelte felt i hele 
stillinger. 

O   

V   

    

    

Mindre sårbare ved sykdom og annet 
fravær.  

V Ved utprøving og tilpasningssaker 
med rådgiver er det fordel å ha 

Ø 

    



 
 

  teknisk, lager mm. samlet på et sted. 
Letter tverrfaglig samarbeid og 
fleksibilitet. Bruker har ofte flere 
problemstillinger enn den ene som er 
innmeldt. Nærhet til andre områder 
gjør det lettere å løse flere saker der 
og da 

  

    

Lokal tilknyttet sentral bidrar til 
individuell kompetanseoverføring ved 
behov.   

K   

    

    

    

  

  
Mister lokalkunnskap og det 
tverrfaglige samarbeidet internt samt 
ansattes mulighet for kompetanse- 
heving lokalt. Dårligere service til 
bruker/pårørende og samarbeids- 
partnere. Vanskelig å ha oversikt når 
det blir for stort 

Ø 

    

    

    

    

    

    

Tilgjengelig- 
het - 

Telefoni, 
service og 
support. 

Digitalisering 

God erfaring med å jobbe digitalt 
under koronaen, bør med fordel 
videreføres. Vernerunden 2021 viser 
at ansatte ønsker å jobbe mye digitalt 

O 
Økt risiko for å få forskjellig svar på 
spørsmål som stilles avhengig av 
hvem man snakker med 

O 

K   

    

    

Ikke nødvendig med fast oppmøte i 
Oslo – man kan jobbe fjernt fra på en 
effektiv måte. Her jobbes det med å 
tilpasse regler for statlige bedrifter 

O 
Større sentraler har behov for å følge 
prosesser og rutiner og kan derfor 
fort oppleves som rigide 

O 

V   

    

    

Tilgang til maskiner for 
spesialtilpasning og skredder 

O HR, IT og Økonomi virker allerede 
underbemannet og bør ikke 
rasjonaliseres mer ved sammenslåing  

O 

    

    

Tilgang til flere tolker med 
spisskompetanse og antall totalt 

O Ulik praksis ved registrering i OeBS på 
hver enkelt sentral. 

O 

    

Tilgang til flere spesialrom for 
utprøvinger 

O Geografiske avstander. Digitalisering 
motvirker geografiske avstander i viss 
grad men ikke alt.  

O 

  B 

    

Mulighet for å jobbe turnus og lengre 
åpningstider - økt tilgjengelighet på 
alle områder 

O 
Digitalisering legger til rette for mer 
desentralisering, ikke sentralisering 

V 

    

    

Økt mulighet for drop-in tjenester  

O Brukergrupper vil ikke få med seg 
informasjonsflyten som blir gitt 
digitalt, og er avhengig av at vi er 
fysisk tilgjengelig 

Ø 

  B 

    

    

Oslo har god erfaring med å ta 
telefoner for annen sentral. Dette kan 
utvides med chat, video, drop-in per 
video. Felles telefontjeneste 

O 

Utprøvingssentre vil ikke fylle 
bredden: kompetanse, utstyr etc. 
som skal til for å utfylle den lokale 
ergoterapeuten.  Det er tenkelig at 
leverandører vil kunne fylle inn her, 
men leverandørene vil selge sine 
produkter og således tilsidesette 

B 

V   

    

    

Lik praksis i registreringer, rutiner 
mm. Likt tilbud til brukere og 
samarbeidspartnere 

O   

    

    



 
 

  
kompetanse som er 
leverandørnøytral.   

Enkelt å samle avdelinger som ikke 
går ut på fysisk brukerkontakt/-møte 

O Tilgjengeligheten for de kommunene 
som er lengst unna vil bli redusert 
sammenlignet med i dag. 

K 

    

    

Svarer til NAV`s inndeling av Viken. 
Kan føre til at færre telefoner settes 
feil 

Ø 

  

  

    

    

Må alle fagområder være i begge 
sentraler? Kan enkelte 
kompetansemiljøer være kun på en 
sentral, som i helseforetakene? 

B   

    

    

    

Samhandl- 
ing med 

andre 
interne og 
eksterne 

samarbeids 
partnere 

Robuste og spissede fagmiljøer som 
kan jobbe med innovasjon og 
kompetanseutvikling etter ønske fra 
kommunene 

O Følger ikke NAV sin organisering, kan 
føre til misforståelser og rot i saker 
hvor det er andre NAV-kontorer enn 
hva fylket dekker 

O 

V V 

B   

    

Spissede fagmiljøer som kan bistå 
generalistene i kommunene som får 
tilgang på større fagmiljø 

O To organisasjonskulturer og ulike 
rutiner og arbeidsmetodikk må 
koordineres 

O 

B   

    

Spesialister vil kunne tilby mer 
effektive tjenester og eventuelt bistå 
andre steder i landet ved behov 

O Mer geografiske avstander, som kan 
minskes ved hjelp av digitalisering til 
en viss grad. Mindre koordinering 
mellom sentralene. 

O 

B   

    

    

Spesialisthelsetjenesten Ahus og NAV 
Øst Viken vil kun måtte forholde seg 
til en sentral 

O 
Ikke likt organisert som helse eller 
NAV ellers. Kan være vanskeligere for 
samarbeidspartnere å orientere seg 
med tanke på samarbeid 

V 

  Ø 

    

    

Kommuneteknikerne får tilgang til et 
større teknisk fagmiljø 

O Gir lang reisevei og tidsbruk for 
samarbeidspartnere. eks brukere 
med førstelinje på utprøvning og 
kurs. Lite effektivt i ressursbruk for 
førstelinjen 

V 

B   

    

    

Spesialistsentrene får kun to sentraler 
å forholde seg til i området i stedet 
for tre. Nærhet til Statped, Sunaas og 
Frambu 

O 

Nettverksbygging og samhandling blir 
krevende med en så stor enhet 

V 

    

    

    

Flere kommuner får tilgang til 
maskiner for spesialtilpasning og 
skredder 

O Utprøvingssenter dårlig løsning. 
Avhengig av godt tverrfaglig 
samarbeid rådgivning/ lager/teknikk. 
Utvikling av dagens sentraler, er å 
foretrekke  

Ø 

    

    

    

Tilgang til flere spesialrom for 
utprøvinger 

O Ressursbruk og innhold i 
arbeidshverdagen skyves over på 
logistikk og administrasjon ved bruk 
av utprøvingssentre. Lite smidig 

Ø 

    

    

    



 
 

Robuste fagmiljøer som er "hardfør" 
for å møte fremtidige utfordringer.  

O løsning. Ofte kommer en ikke helt i 
mål ved utprøving ut fra kartlegging, 
vil da ha begrensede ressurser i 
utprøvingssentre imot hva vi har i dag 
ved komplette hjelpemiddelsentraler 
i Øst- og Vest-Viken. Mange brukere 
får i dag utført flere ikke planlagte 
ærend i forbindelse med et besøk til 
sentralen.  

  

    

    

    

Enklere å få til felles mål og 
kursvirksomhet for å gjøre 
kommunene i stand til å levere gode 
og effektive tjenester. 

O Oppdraget er ikke å være en 
forskningsbedrift, må derfor ikke 
samle virksomhet for å bli «robust 
enhet» mht. fagutvikling av den 
grunn.  

Ø 

    

    

    

Robuste fagmiljøer som kan gi et 
enhetlig og bredt tilbud til 
undervisningsinstitusjoner 
(undervisning og praksisplasser) 

V 
På to store sentraler er det vanskelig 
å få til et fellesskap, hvor ansatte 
føler tilhørighet i arbeidsmiljøet. 

Ø 

    

    

    

Et likere tilbud og praksis utad til alle 
interne og eksterne 
samarbeidspartnere 

V 
Ressurskontoret for døvblinde er 
svært viktig og må opprettholdes.  

B 

    

    

Bedre 
bruker 

opplevelse 

Likt tjenenestetilbud og praksis i et 
større område 

O 
For noen brukere er nærhet ens- 
betydende med fysisk tilgjengelighet 
og en sentral med utprøvingssentre 
vil kunne oppfattes som negativt  

O 

V V 

  Ø 

    

Brukere som jobber og studerer i 
Oslo, vil kunne velge hvilket 
utprøvingssenter de vil foreta 
utprøvingen på 

O Store fagmiljøer vil kunne medføre at 
en bruker vil måtte forholde seg til 
flere fagpersoner innenfor samme 
fagområde 

O 

  V 

    

    

Flere brukere får tilgang til tolker 
med spisskompetanse  

O Kan innebære lenger og uheldig 
reisevei for kommunene/brukere 
som har tilhørt gamle Østfold 

O 

  Ø 

    

Store fagmiljøer vil kunne medføre at 
en bruker får tilgang til riktig 
kompetanse i forhold til behov 

O 
Noen utprøvinger vil fortsatt foregå 
fysisk. Her er det viktig med fysiske 
mulighet, både når det gjelder 
avstand og lokaler. 

O 

K Ø 

    

    

Digitale utprøvinger tilrettelagt for 
brukerne er fint i noen tilfeller. Kan 
utvikle sømløse digitale tjenester 

O Krever mer innovasjon og planlegging 
for å være tilgjengelig for 
brukergruppe med komplekse 
problemstillinger. 

O 

    

    

Flere ressurser og robuste fagmiljøer 
tilgjengelig for å yte tjenester til 
brukere.  

O Ikke brukernær tjeneste. Brukere får 
potensielt betydelig reisevei til sin 
sentral, uansett om transport skjer 
med bil eller off.kommunikasjon. 

V 

  Ø 

  K 

    

O V 

  Ø 



 
 

Modernisert og fremtidsrettet org. 
Med samlet kompetanse, rutiner, 
praksis mm.   

stor sentral, rigide rutiner, mindre 
fleksibilitet og rom for å differensiere 
tjenester   

Spisskompetanse på ordrebehandling 
i en ren ordregruppe.  

O Mindre sømløse overganger mellom 
NAV og helseforetak da det er ulik 
organisering . 

V 

    

    

Høy kompetanse på komplekse saker 
sikrer høy kvalitet på leveransen, og 
rett forvaltning blir ivaretatt. 

O En enda større enhet vil gi ulikt 
tjenestetilbud til brukere som bruker 
tjenestene til hele HoT NAV 

V 

    

    

Bruker er alltid sikret å få hjelp noe 
man ikke klarer med mindre enheter 
ved ferie eller fravær 

V 
Kan bli for store avdelinger. Vanskelig 
å lede mange ansatte. 

V 

    

    

Bruker vil antageligvis oppleve dette 
som bedre enn alt. 1. da det vil gå 
med kortere reisevei pga to enheter 

K 
Større grad av spesialisering kan bety 
at man blir fjernere fra bruker. 
Hjelpemiddelsentralen skal ikke drive 
med forskning og utvikling da det er 
akademia som har ansvar for dette. 
Hjelpemiddelsentralene har ikke 
behov for doktorgrader.  

V 

    

    

  

    

    

    

    

  Brukere opplever det tungt å 
samhandle med en stor sentral. 
Uheldig å bli enda større før man har 
fått gode løsninger på dette 

V 

    

    

    

  Brukere kan føle at de er annenrangs. 
By- land problematikk  

V 

    

  For mange brukere som bor utenfor 
bykjernene er det vanskelig å reise 
inn til Oslo og forholde seg til 
kollektivtrafikk  

V 

    

    

    

  Relasjonsbygging vanskeliggjøres. 
Barn og unge, som trenger tett og 
hyppig oppfølging tverrfaglig ved 
sentralen, får økt belastning. 

Ø 

    

    

    

  Ikke alltid at det er hensiktsmessig/ 
mulig at bruker kommer på sentralen 
for utprøving/tilpasning ol. 

Ø 

    

    

  Uhensiktsmessig med drop-in på 
utprøvingssenter i Oslo/Drammen om 
man ikke får snakke med relevant 
fagperson om hj.midlene man trenger 

Ø 

    

    

    

  Behov for kort responstid for å 
reparere eller bytte av  hjelpemidler. 
Oslo blir alt for stor sentral til å klare 
dette.  

B 

    

    

    



 
 

Økonomi 

Slipper å inngå ny leiekontrakt for 
Øst- Viken – frigjør midler til å styrke 
det nasjonale tjenestetilbudet 

O 
Synliggjør lønnsforskjeller som kan 
påvirke arbeidsmiljøet 

O 

    

    

Slipper å rekruttere ny direktør for 
Øst-Viken – frigjør midler til å styrke 
det nasjonale tjenestetilbudet 

O Ved fastmonterte hjelpemidler pleier 
sentralene å kjøpe mange tjenester. 
Lang reisevei og kostbar løsning.  

V 

    

    

Fremtidige endringsprosesser blir 
enklere da det kun er to sentraler 
som skal gjennomføre endringene 
fremfor tre sentraler 

O Økte transportkostnader for 
hjelpemidler til kommunen ved at 
transport tar lenger tid på grunn av 
trafikk utfordringer inn og ut av Oslo 

V 

  Ø 

    

    

Rimeligere leiekostnader + kun to 
sentraler 

O Hvis man mister mange ansatte vil 
dette være kostbart ved å måtte 
rekruttere mange nye.  

V 

V   

B   

Sparer på driftskostnader på biler 

O Lengre reisevei betyr økte utgifter på 
MEHF -tjenester. Man bruker mer 
reisetid til å reise til/ fra bruker. 

V 

    

    

Kun to lager eventuelt kun ett, som er 
mer effektive og bedre utstyrt 

O Det man evt. sparer i direktørlønning 
og leie går tapt, idet man må bygge 
opp struktur med økt antall 
avdelingsledere i organisasjonen.  

Ø 

    

    

    

Bedre forberedt på eventuelle 
effektiviseringskutt i fremtiden 

O Antall tjenestebiler må økes dersom 
det blir to sentraler, da 
kollektivtrafikk er fraværende eller 
mindre hyppig flere steder i Øst-
Viken.  

Ø 

    

    

    

Felles støttetjenester er besparende 
V Rådgivere må være til stede på 

desentraliserte utprøvingssentre 

B 

    

  

  Vil kunne medføre doble funksjoner, 
dyrere driftsutgifter avhengig av hvor 
man havner? 

K 

    

    

  Mister noen stordriftsfordeler K 

Diverse 

  

 Stor risiko å samle tjenester for så 
stor og økende befolkning i to 
sentraler ved brann o.l. som setter 
arbeidsplassen ut av spill.  

Ø 

    

    

    

 To store og dominerende enheter 
som skiller seg fra de øvrige 
sentralene i landet og evt. ikke 
fungerer, kan sette 
hjelpemiddelsystemet på prøve og 
føre til politisk beslutning om 
avvikling av hjelpemiddelsystemet 
som vi kjenner det, slik det er blitt i 
våre naboland.  

Ø 

    

    

    

   

    

    

 



 
 

Modell 3     

Kategori Fordeler   Ulemper   

Demografi 

Opprettholde brukernære tjenester med 
lokal tilhørighet 

O Ikke fremtidsrettet med tre sentraler 
når digitalisering og automatisering 
er implementert 

O 

V   

B   

Omverdensanalysen viser sterk 
befolkningsvekst i de mest sentrale 
kommunene. I mindre sentrale strøk er det 
ventet befolknings nedgang 

O 

Utfordrende for bruker å vite hvilken 
sentral han/hun tilhører.  

B 

V   

Ø   

B   

Høy befolkningsvekst i storbyene tilsier vekst 
i behov for tolker 

O Nærhet til sentralen er viktig når 
hjelpemidler skal prøves ut på 
sentralen. 

B 

    

    

Desentralisert tjenestetilbud  V 

  

  

Viken enhetene kan avlaste noe av 
brukermassen til Oslo som vil måtte håndtere 
den største bruker porteføljen uansett. 

V   

    

    

    

Befolkningsveksten i deler av Viken bør 
stimuleres ved å opprettholde brukernære 
enheter for aktiviteter ved HMS som fordrer 
oppmøte; utprøvinger, kursvirksomhet med 
praktisk opplæring, reparasjoner og 
vedlikeholdstjenester 

V   

    

    

    

    

    

    

Oslos befolkningsøkning vil være mange 
unge. I omliggende kommuner vil økningen 
være i eldre befolkning i tillegg. Erfaringsvis 
vil det være de eldre som trenger mest 
nærhet til tjenestetilbud.  

V   

    

    

    

    

    

Ønskelig at begge Viken-enhetene blir større 
og mer robuste ved å betjene et større 
brukertall. Vil avlaste Oslosentralen 

Ø   

    

    

    

Forventet økning i befolkning i Øst-Viken. 
Uansett kommunefordeling er det klokt å 
videreføre Øst-Viken som selvstendig enhet  

Ø   

B   

    

    

Sentralene må ligge nær kollektivknutepunkt 
B   

    

Kort vei til Drammen både for brukere og 
kommuner. B, utvalg Vest-Viken 

B   

    

   



 
 

I tillegg til fastboende i Øst-Viken har 
feriegjester rettigheter til hjelpemidler og 
tilrettelegging. Lettere med geografisk 
nærhet 

B   

    

    

    

Lokal kunnskap om 
kommune/geografi/arbeidsmarked/skoleverk 
er best ivaretatt ved tre enheter. Bruker 
ivaretas bedre ut fra denne lokale 
kunnskapen ved sentralen og gir trygghet 

B   

    

    

    

    

    

Geografi - 
Reisevei for 
samarbeids- 

partnere, 
brukere og 

ansatte. 
Logistikk 

Om man velger 3 enheter må den mest 
folkerike delen av Øst-Viken; Romerike, 
tilhøre Oslo pga. reisevei 

O Hvis dagens kommunefordeling 
endres, vil det bli lengre reisevei for 
noen ansatte, brukere og 
samarbeidspartnere 

O 

  V 

    

    

Av miljøhensyn er løsning med 3 sentraler 
den beste pga minst mulig bilkjøring for alle 
parter 

O Dersom store deler av enkle 
hjelpemidler går direkte til bruker, så 
er det ikke behov for tre lager 

O 

V V 

Ø   

Om man velger 3 enheter må den mest 
folkerike delen av Øst-Viken; Romerike, 
tilhøre Oslo pga. reisevei. 

O Brukere må reise forbi Oslo til Øst-
Viken om en flytter over kommuner 
som ligger for langt nord. 

O 

    

    

Brukerne og førstelinjen i Asker fornøyd med 
å slippe å dra inn til Oslo. Tidkrevende fra 
kommunens side og energitappende for 
brukere 

V Går Bærum til Vest-Viken får 
innbyggerne lengre og gjerne en mer 
unaturlig reisevei mht. 
kollektivtransport og tilhørighet.   

O 

    

    

    

Kommunalt ansatte vil ha mulighet til å følge 
bruker til utprøving ved sentralene 

Ø For en del kommuner vil det være 
enklere å reise til Oslo, men for at de 
andre enhetene skal ha stort nok 
kundegrunnlag må flere tilhøre dem 

K 

    

    

    

Lettere for rådgivere/teknikere å dra ut på 
utprøving ved skoler, barnehager, brukers 
hjem etc 

Ø 

  

  

    

    

Mindre tid på veien = mer tid til brukerrettet 
arbeid/tilføre kompetanse 

Ø   

    

Lokalt kjennskap gjør det lettere å 
samarbeide, ikke minst om det som må 
justeres/rettes opp 

Ø   

B   

    

Tolketjenesten reiser dit brukerne trenger 
oss. Er avhengige av geografisk nærhet for å 
ikke bruke opp arbeidstiden på reise  

Ø   

    

    

    

Bruk av resirk vil, som i dag, være førstevalg 
ved å opprettholde kort vei mellom mottak, 
teknisk /lager/rådgivning ved sentralene  

Ø   

    

    



 
 

    

Lettere å kunne hente 
hjelpemidler/reparerte 
hjelpemidler/deler/hastesaker selv ved 
sentralen i geografisk nærhet 

B   

    

    

    

Lang reisevei, med bytting av offentlige 
transportmidler, er et stort hinder for 
synshemmede brukere. Det er derfor flott 
med dagens ordning hvor man har tre 
regionale sentraler. (Blindeforbundet) 

B   

    

    

    

    

    

Kompetansebehov i spesielle/ sjeldne 
tilfeller/ diagnoser/ funksjonsutfordringer 
ivaretas ved faglige nettverk nasjonalt  

B   

    

    

    

Opprettholder dagens tidsbruk og reisevei 
K   

    

Lokalt forankret sentral sikrer kort 
reisevei/tilgjengelighet for brukere og 
terapeuter. Det muliggjør vurdering/ 
veiledningsbesøk hos bruker   

K   

    

    

    

Overkommelig avstand, maks 45 min kjøring, 
bør være lett å komme dit og ha gode 
parkeringsmuligheter for brukere/terapeuter 

K   

    

    

    

Påvirkning 
på ansatte 

og 
kompetanse 

behov 

Ikke noe endring eller omstilling for ansatte 
eller brukere og samarbeidspartnere, hvis 
nåværende kommunefordeling 
opprettholdes 

O 
Hvis dagens kommunefordeling 
endres, vil det kunne bety omstilling 
for mange ansatte fra Oslo 

O 

V V 

Ø   

    

Om Oslo sentralen beholder Romerike +Oslo, 
vil det medføre mindre omstilling for ansatte 
i Oslo og Øst-Viken. 

O Hvis dagens kommunefordeling 
endres, vil det kunne bety at en enhet 
må avgi/mister kompetanse  

O 

  V 

    

Høyt utdannet befolkning - lett tilgang til 
kompetanse i sentrale strøk 

O Unaturlig om Oslo skal avgi Nordre 
Follo som grenser 15 min fra Økern 

O 

    

Flere kommuner og innbyggere til Viken 
enhetene vil sørge robuste enheter hvor 
kompetansemiljøer for Viken-sentraler 
opprettholdes 

V Kostbart med tre sentraler på så lite 
geografisk område i fht område andre 
sentraler betjener. I tillegg til godt 
utviklet veinett i Viken 

O 

    

    

    

Om Viken sentralene ikke blir større, vil det 
ikke bli tvilling kompetanse med 100 % 
stillinger på alle fagområder i fremtiden  

V Om dagens kommunefordeling 
endres, kan det bli vanskeligere å 
utvikle tjenestene våre - færre 
hender 

O 

    

    

    

    



 
 

Større tap for Viken-sentralene og ikke bli 
styrket med flere kommuner enn det er for 
Oslo og avgi de samme kommunene 

V 

Mindre stimuli, inovasjon og mulighet 
for utvikling. "fortsetter som før" 

O 

    

    

    

Ledere som leder flere fagfelt gir bedre 
oversikt/kjennskap til hele sentralenes virke  

V 

Tre ulike organisasjonskulturer 

O 

    

    

Alle tre sentraler skal betjene et stort 
brukergrunnlag og bør være selvstendige 
enheter for å gi gode, tverrfaglige tjenester 

Ø 
Erfaringsbasert kunnskap som er en 
viktig del av hj.midl.formidling blir 
ikke samlet, men holdes fordelt 

O 

    

    

    

Ønskelig å opprettholde og bygge videre på 
eksisterende kompetanse ved sentral i 
geografisk nærhet.  

  Fagmiljøer kan bli for små slik at man 
bare har en stilling på ett fagområde 
og dette blir veldig sårbart  

V 

    

    

Hjelpemidler er en brukernær spesialist- 
tjeneste  

  Mindre kompetansemiljø, med større 
begrensninger på ressurser 

B 

    

Lokal tilknyttet sentral bidrar til individuell 
kompetanseoverføring ved behov.   

K 

Ulik kompetanse på tre steder. 

B 

    

    

Tilgjengelig- 
het - 

Telefoni, 
service og 
support. 

Digitalisering 

Kjente kontaktpersoner for brukere. 
Rådgivere/teknikere følger bruker over lang 
tid. Gir trygghet for bruker og oversiktlig for 
alle involverte 

V 
Tre ganger flere like avdelinger som 
telefoni, søknad ol, som enkelt kan 
samles 

O 

Ø   

B   

K   

Ikke rigid skille mellom 1. og 2. linje- tjeneste. 
Fokusere på samhandling rundt bruker. 
Enklere å få til smidige løsninger på mindre 
enheter 

V 
Større sentraler mer rigide. Brukere 
kan ende opp med å ha flere 
rådgivere å forholde seg til 

V 

B   

    

    

Færre brukere og samarbeidspartnere å 
forholde seg til 

V Økt fare for ulikheter hvis man ikke 
bygger nasjonal tilhørighet og 
kalibrering mellom enhetene 

V 

    

    

Felles telefonitjeneste/helpdesk kan man få 
til selv om man har tre enheter 

V 
Mer sårbart med mindre miljøer 

B 

Ø   

Lokal tilhørighet og lokal kunnskap vil være 
en fordel for tjenesteytelsen ut mot 
kommune, samarbeidspartner og bruker. 

V 

  

  

B   

K   

    

Til tross for digitalisering av tjenester vil det 
være behov for brukernære tjenester der alle 
funksjoner ved sentralen er tilgjengelige  

Ø   

B   

    

    

Digitalisering åpner for å legge til rette for 
faglig nettverksbygging og samarbeid ved tre 
enheter og på landsbasis 

Ø   

    

    



 
 

    

En fordel om sentralene tilnærmer seg 
hverandre i størrelse mht. 
befolkningsgrunnlag og personalressurser.  

Ø   

    

    

    

De mindre sentralene vil kunne ha flat 
struktur med lokal ledelse til stede i daglige 
utfordringer. Viktig i utviklings- og 
omstillingsarbeid 

Ø   

    

    

    

På mellomstor sentral er det lettere å ha 
oversikt over kompetansen til 
kontaktpersonene i kommunene, f.eks på 
hørselsområdet   

Ø   

    

    

    

Brukernære tjenester som utprøving, 
tilpasning, service/rep stopper opp om 
bruker ikke får hjelp og sentralen samspiller 
godt med kommunale tj. 

B   

    

    

    

Telefoni og service, akuttvakt teknikk: Det er 
lettere å få løst saken ved lokal sentral 

B   

    

    

Tilbudet med akuttservice bør utvides til også 
å gjelde dagtid. Brukere kan ha store 
utfordringer med å få livet til å fungere 
uansett tid på døgnet 

B   

    

    

    

Samhandl- 
ing med 

andre 
interne og 
eksterne 

samarbeids 
partnere 

Enklere for utenforstående om NAV er likt 
organisert for å finne frem til tjenestene med 
en sentral i din inndeling av fylke, som NAV 
ellers 

V Tre sentraler for leverandører, 
samarb.partnere med flere som må 
forholde seg til tre enheter istedenfor 
en eller to 

O 

    

    

    

I møter uttrykker samarbeidsparter at 
middels store sentraler er mer fleksible og 
mindre byråkratiske. De ønsker at sentralene 
har lik praksis 

V 

Lettere for institusjoner å forholde 
seg til en enhet 

O 

    

    

    

Nærhet gjør det lettere å samarbeide med 
eksterne som kommune, sykehus, 
hab.tjeneste, audiografer,  og optikere 

V Vanskeligere å stille krav til 
digitalisert samhandling med 
kommuner 

O 

K   

    

Ikke outsource flere oppgaver til kommunale 
samarbeidspartnere men gi en bedre 
samhandling med flere enheter 

V 
Tidkrevende å forholde seg til tre 
fremfor en eller to enheter for 
styringsenheten 

O 

    

    

    

Utprøvningsrom på hver enhet med nærhet 
til teknisk og lager som vil gi en bedre 
opplevelse og mulighet for å fullføre saker 
der og da 

V 

  

  

    

    

    



 
 

På middels stor sentraler er det lettere å få til 
tverrfaglig samarbeid avdelingene imellom, 
samt skape fellesskapsfølelse 

Ø   

    

    

    

Jeg opplever samarbeidet med terapeuter 
ute i kommunene som mye bedre ved liten 
enn stor sentral (har jobbet to steder). At vi 
er få ansatte gjør at terapeutene i mye større 
grad vet hvem de skal ta kontakt med 
innenfor hvert område 

Ø   

    

    

    

    

    

    

Mindre rigid og byråkratisk ved liten sentral, 
som fører til mer fornøyde 
samarbeidspartnere 

Ø   

    

    

Jeg opplever det robust ved liten sentral hvor 
jeg jobber med hele fagområdet, ikke kun 
deler av det. Dette fører til mer kompetanse. 
Opplever også at det er stor velvilje hos 
andre ansatte til å bistå på andre fagområder 
ved behov 

Ø   

    

    

    

    

    

Robuste fagmiljøer kan ivaretas ved god nok 
grunnbemanning (i forhold til 
brukergrunnlaget) og faglige nettverk mellom 
sentralene i landet  

Ø   

    

    

    

Lokalt forankret sentral vil øke 
tilgjengeligheten for innbyggere og for 
samarbeidspartnere. En slik løsning vil sikre 
samarbeid i brukersakoppfølging som krever 
fysisk oppmøte 

K   

    

    

    

    

Bedre 
bruker 

opplevelse 

Kortere reisevei og nærmere kontakt med 
samarbeidspartnere 

O 
Innfrir ikke Oslo sitt brukerutvalg sitt 
ønske om store robuste og spissede 
fagmiljøer som kan gi gode 
tjenesteopplevelser 

O 

Ø   

B   

    

For noen brukere er nærhet være 
ensbetydende med fysisk tilgjengelighet og 
tre sentraler vil være positivt 

V 
Mindre enheter er sårbare i forhold 
til fravær og spisskompetanse.  

O 

Ø V 

B   

Mellomstore sentraler har bedre 
forutsetninger for å være fleksible, 
serviceinnstilt og løsningsorientert  

V Sårbart med mindre enheter hvor 
man ikke alltid klarer å bemanne alle 
funksjoner ved ferie eller fravær 

V 

Ø   

    

Brukernære tjenester 

V 
Utfordring med at sentralene blir 
ulike med hensyn til størrelse, slik at 
tilbudene oppleves ikke å være 
likeverdige 

K 

Ø   

    

    



 
 

Øst-Viken har et godt og nært samarbeid 
med brukerorganisasjoner og kommuner i 
dag som ønskes videreført                                                                                

Ø 

  

  

    

    

    

Øst-Viken har evne til fleksibilitet i 
oppgaveløsning ut fra lokal kunnskap om 
nærmiljø, kommuner og deres utfordringer.  

Ø   

    

    

    

Geografisk nærhet og fullverdige tjenester 
ved en sentral gir god brukeropplevelse og er 
i tråd med brukerutvalgets prioriteringer 

Ø   

    

    

    

Større mulighet til å jobbe turnus eller med 
arbeidsplaner for brukere av tolketjenesten 
om en bygger opp Øst-Viken noe. Dette er i 
tråd med brukerorganisasjonenes ønske om 
mer tilgjengelighet 

Ø   

    

    

    

    

    

Større mulighet for Drop-in tjeneste ved en 
mellomstor enhet. Det er enklere å få tak i 
relevante fagpersoner 

Ø   

    

    

Ressurskontoret for døvblinde er svært viktig 
og må opprettholdes 

B   

    

Brukerne av sentralene, og spesielt 
synshemmede, er avhengige av nær kontakt 
for utprøvinger med ansatte. Det handler om 
tillit. I dag er man på fornavn med ansatte på 
sentralene. Det er slik vi ønsker å ha det også 
i fremtiden. (Blindeforbundet) 

B   

    

    

    

    

    

    

Brukeropplevelse er en sum av alt: nærhet, 
kort reisevei, kontinuitet i 
bemanning/kompetanse. Ved å bygge på det 
bestående må en ikke starte "på nytt" ved en 
sentralisert enhet. Mange brukere ønsker å 
forholde seg til de samme personene ved 
sentralen 

B   

    

    

    

    

    

    

Brukere og terapeuter kjenner til sentralen 
og de som jobber der i større grad 

K   

    

    

NAV HMS kan bistå på felles utprøving med 
beslutningsstøtte og kompetanse. Minimerer 
risiko for "feilbestillinger" 

K   

    

    



 
 

Økonomi 

Mindre reisekostnader i forbindelse med 
oppdrag, inkludert tolk 

V Vil kreve nye fysiske lokaler ved minst 
to av enhetene de neste 5 årene. Mer 
eiendomskostnader 

O 

Ø   

    

Ressurser og økonomi går til direkte 
brukerrettet arbeid. Unngår at mye går til 
transport, reisedekning, logistikkarbeid 

Ø 

Lønn til tre enhetsledere i stedet for 
en eller to 

O 

  Ø 

    

    

Beholder bedre kontroll på 
drift/tjenester/fagutvikling og forvaltning ved 
mindre enheter. Lettere å gjennomføre tiltak 

Ø 

Tre lagre i stedet for ett eller to 

O 

    

    

    

  

  Mister stordriftsfordeler. Enhet i Oslo 
står i fare for kutt når man i tillegg 
skal ha to enheter 

K 

    

    

Diverse 

Det er god grunn til å diskutere innholdet i 
hver sentral, siden det ikke er gitt at alle 
sentralene må ha eget lager og fullt utstyrt 
verksted for alle hjelpemidler. Større enheter 
for Lager og Teknisk, kan like gjerne støtte 
små sentraler der gode fagfolk er nært til 
brukerne 

V 

Digitalisering må ikke sette de som 
ikke bruker digitale flater utenfor. 

B 

    

    

    

  

  

  

    

    

    

Digitalisering gir muligheter for å samhandle 
på tvers og mellom sentralene, f.eks ved 
behov for spisskompetanse, spesielle 
deler/tilbehør. mm  

V   

    

    

    

Øst-Viken vil med overførte kommuner, 
videreføres som mellomstor og kunne 
sammenlignes med Trøndelag i brukertall  

Ø   

    

    

    

Lokal ledelse og lokalt MBA er hensiktsmessig 
i omstillingsprosesser vi skal stå i de 
nærmeste årene.  

Ø   

    

    

Bærum kommune ønsker å være tilknyttet 
Oslo. Fra brukerutvalg Oslo 

    

    



 

 

Vedlegg 2 – Innspill fra brukerutvalgene 
 

Innspill fra brukerutvalget ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo   

til Prosjekt Oslo og Viken  

   
  

Hva er viktig for brukerne i fremtiden?   
 Sterke fag- og kompetansemiljøer må beholdes (unngå oppsplitting i mindre 
enheter)  

o Høyteknologiske hjelpemidler krever kunnskap hos brukere og fagpersoner  
 At ikke veien inn til beslutningstaker ikke blir for lang  
 Større forutsigbarhet i møte med hjelpemiddelsentralen, uansett hvordan 
henvendelsen skjer  
 Kunnskap om forventet saksbehandlingstid, bestilling- og utleveringstid for 
innvilgede hjelpemidler (lagerstatus digitalt)  
 Bruker og samarbeidspartner får bedre innsikt i prosesser, noe som gir mer effektiv 
og fleksibel hjelpemiddelformidling.  
 Bruker må kunne følge saksgangen på søknaden digitalt (tilgjengelighet og 
forutsigbarhet)  
 Å få flerårig vedtak på hjelpemidler som må fornyes jevnlig (eks hvit stokk og 
programvare).   
 Fornyelse av vedtak bør være enkelt og med lite dokumentasjonskrav.  
 God kommunikasjon hjelpemiddelsentral – kommune – leverandør.  
 Miljøvennlig sentral  
 Oversikt over midlertidige og varige hjelpemidler på samme sted  
 Søknadsprosessen forenkles  
 Kommunen bør kunne innhente full oversikt over ha som skjer med brukerne  
 Brukerne gjør mer selv;  

o Bestille reparasjoner, bytte, reservedeler  
o Utprøving er mer tilgjengelig og mindre byråkratisk  
o Brukerpass videreutvikles  
o En vei inn  
o Brukeren søker på mer selv, kommunen konsentrerer seg om de mer 
kompliserte sakene  

 Høy kompetanse ved NAV Hjelpemiddelsentral  
o Lage «bank» med kvalitetssikrede informasjonsskjema som kan leveres ut til 
bruker og pårørende  
o Det er av stor verdi for de kommunale tjenestene at det er et stort 
kompetansemiljø på hjelpemiddelsentralen, som kan bidra i alle ledd av 
hjelpemiddelformidlingen  

  
Er det punkter/løsninger som vil gi en bedre tjeneste?  

 Kortere saksbehandlingstid (fremskutt lager i kommunene)  
 Kortere ventetid ved henvendelser om hjelpemidler som må byttes/fornyes ofte  
 Kortere ventetid på utlevering av hjelpemiddel etter vedtak  
 Utvidet åpningstid/kveldsåpent  
 Flere hjelpemidler på lager i kommunene, for raskere utlevering  
 Utprøvingssenteret må beholdes  
 Ett nummer inn og systemer som snakker sammen  



 

 
 

 Digitale møter og konsultasjoner, likevel med muligheter for fysiske møter og 
telefonsamtaler for de som ønsker det. Mye kan løses ved fjernhjelp.  
 Drive-thru for å levere og hente hjelpemidler  
 Nyhetsbrev fra sentralen til alle organisasjonene, spesielt når det er nye 
rammeavtaler  
 Bruke rådgivere i mye større grad, for å kunne optimalisere og spare tid og penger 
(riktig hjelpemiddel med en gang)  
 Nettbutikk-løsning for enklere hjelpemidler. Beskjed om når og hvor de kan hentes.   
 For eksempel varslingsutstyr for hørselshemmede må monteres av fagfolk, ikke 
overlates til bruker  
 Det må bli et system som sikrer brukere nødvendig installasjon samt opplæring i bruk 
av hjelpemidler, særlig syns- og hørselshjelpemidler som ofte er høyteknologiske. 
Eksempler er leselist, skjermleserprogrammer, mikrofonsystemer osv.  i dag er det uklart 
hvem som har ansvaret, som resulterer i at brukere får utlevert hjelpemidler de ikke 
klarer å bruke, og ikke vet hvor de kan få hjelp eller blir satt på ny lang venteliste hos 
kommunen. Brukerne må få opplæring i det omfang og av den varighet som er 
nødvendig for den enkelte, uten at brukeren må lete etter hvem som kan gi opplæring.  
 Brukerpassordningen må markedsføres bedre, slik at alle brukere som trenger og 
ønsker det kan få den. Særlig fordi mange har dårlig erfaring med ordningen slik den var 
for noen år siden, da den ikke fungerte. Ansatte på servicekontor hos 
hjelpemiddelsentralen må også få bedre opplæring i hva ordningen er og hvordan den 
kan brukes.  
 Anbudsordning på hjelpemidler har ført til stor uforutsigbarhet for leverandører i et 
lite marked. Vi opplever at leverandører som ikke får anbud går under, og dermed 
forsvinner kompetanse på et spesialisert område som innen synshjelpemidler. Dette går 
ut over brukerne som ikke lenger får hjelp når hjelpemidlet slutter å fungere, eller det 
oppstår andre spørsmål, siden det er stor mangel på folk med erfaring på teknologiske 
hjelpemidler for synshemmede.  
 Rammeavtaler: Må inneholde forpliktelser om å tilby deler, teknisk support 
og opplæring også i et antall år etter rammeavtalens slutt.   

   
Er det punkter/løsninger som vil gi en bedre brukeropplevelse?   

 Kortere saksbehandlingstid (fremskutt lager i kommunene)  
 Kortere ventetid på svar når bruker ringer til hjelpemiddelsentralen, samt å bli satt 
over satt over til riktig avdeling/fagperson når Servicesenteret ikke kan svare.   
 Hjelpemiddelsentralen må forsikre seg om at de velger leverandører som har riktig 
erfaring og kompetanse, f.eks på support og installasjon av datahjelpemidler for blinde.   
 Kortere utleveringstid på innvilgede hjelpemidler.   
 Systemopplæring av spesielt de unge og de som får en funksjonsnedsettelse. Mange 
er ikke klar over hva og hvordan NAV fungerer, heller ikke hva som finnes «på huset»  
 Lage et system for hvordan fikse ting og kondemnere hjelpemidler uten kontakt med 
ergoterapeut. Bør stole mer på bruker.  
 Mindre skjemavelde. Når hjelpemidler skal repareres, erstattes med nytt fordi det er 
ødelagt/utslitt eller må oppdateres (f.eks programvare), må dette kunne ordnes per 
telefon uten å måtte søke opp hjelpemiddelnummer, og fylle ut alle personopplysninger 
hver gang.  
 Gå i dialog med bruker ved avslag, unngå klageprosesser. Vil spare mye tid og penger 
for begge parter.  
 NAV Hjelpemiddelsentral må være et servicesenter for brukere, med mer 
toveiskommunikasjon, ikke enveiskommunikasjon.  
 Digitale løsninger må være universelt utformet.  



 

 
 

 Brukere som vet hva de trenger må få ordne selv. Det går fortere for bruker, og 
ergoterapeutene kan konsentrere seg om saker der bruker ikke kan klare selv.   

o Brukere av syn- og hørselshjelpemidler ønsker å slippe å gå veien via 
kommunen for å komme i kontakt med fagpersoner som kan hjelpe.   
o Det må bli lettere å komme i kontakt med de riktige fagpersonene.  

 Det bør være unødvendig at man behøver å søke på nytt hver gang.  
 Fremskutt lager i kommunene er en veldig god tjeneste.  
 Akuttvakta må beholdes i dagens form, og også utvide med en dagtjeneste for akutte 
hendelser som kommunen ikke kan ivareta.  
 Ekspedisjonen ved Lager og teknisk med drop-in for reparasjoner må beholdes.  
 Det må bli lettere å få prøve ut hjelpemidler hjemme.   

 

 

Innspill fra brukerutvalget ved NAV Hjelpemiddelsentral Vest-
Viken til Prosjekt Oslo og Viken  
  

Følgende innspill ble presentert:  
 Få hjelpemidler tidlig etter at søknaden er innvilget  
 God opplæring MÅ gis ved avlevering til bruker  
 Samarbeid mellom bruker, HMS, synskontakt og kommune  

Vedtak: Innspillene enstemmig godkjent, og daglig leder utarbeider et notat som sendes.  
  
Svar på dine tre spørsmål:  
1: Hva er viktig for brukerne i fremtiden?  
At brukere/pårørende føler at de får en rask og kvalitetssikret service inkludert både leveranser, OG 
service på reparerte hjelpemidler, og at det oppgis holdbare leveringstider Det er viktig at pårørende 
blir tatt med i forholdet, da det ofte er disse som sitter med det største ansvaret, særlig i første fase 
av behov, også ofte senere.  
2: Er det punkter/løsninger som vil gi en bedre tjeneste?  
Forholdet mellom NAV Viken og aktuelle kommuner må utvikles slik at brukerne får en best mulig 
rasjonell løsning. Her må det avklares ansvarsforhold på brukernes premisser.  
(Min bakgrunn her er at jeg som styremedlem i Drammen og omegn Slagpasientforening har hatt 
ansvar pårørendekontakt, og har også vært i kontakt med 14 kommuner i området hvor vi har 
medlemmer, og har registrert pårørendes erfaringer).  
I forbindelse med effektivisering i forbindelse med leveringer har det tidligere vært tatt opp tilgang til 
oversikt over andre norske hovedlagres lageroversikt. Dette er et enkelt datagrep. Hva er gjort?  
3: Er det punkter eller løsninger som vil gi bedre brukeropplevelse?  
Ref. ovennevnte punkter.  
Som medlem at Brukerutvalget mener jeg at jeg er for lite orientert om driftsforhold/rutiner. Jeg 
bidrar gjerne, men må ha bedre kjennskap til rutiner.  
  
 
 

Det vises til referat fra siste møte i brukerutvalget, hvor det var ønskelig med innspill.  
Her er innspill fra Norges Blindeforbund Buskerud:  
  
Fylkesstyret syntes spørsmålene «krysset hverandre», så svarene er ikke spesifikke til hvert enkelt 
spørsmål, men litt mer generelt.  
  



 

 
 

- Det er viktig at brukerne får hjelpemidler så fort som mulig etter at søknaden er innvilget  
- Ved avlevering av hjelpemidler, MÅ det gis opplæring til brukerne når det er påkrevd / behov   
(Fylkeslaget har for tiden en ringerunde til våre medlemmer, og vi får høre at det sitter personer med 
hjelpemidler som de ikke bruker på grunn av manglende opplæring)  
- Det må være et godt samarbeid mellom bruker, HMS, synskontakt og kommune  
- Brukere med brukerpass, må få en bekreftelse når det sendes inn søknad om bytte av hjelpemidler 
(elektronisk) om at søknaden er mottatt  
- Personer som har ansvar for de ulike brukergruppene, må ha kompetanse på området (f. eks. syn)  
- Brukerne skal få en opplevelse av at hele prosessen foregår sømløst, og må føle seg ivaretatt   
  
Innspill fra KS representant i brukerutvalget.  
Fra: Simensen, Merete <Merete.Simensen@ovre-eiker.kommune.no>   
I forbindelse med møtet i brukerutvalget sender vi dere innspill til spørsmål i 
forbindelse NAVs utviklings prosjekt  
Hva er viktig for brukerne i framtiden?  
Det som er viktig for brukerne vil være rask saksbehandling, rask utlevering og raske 
tilpasninger/bytter i etterkant hvis man ikke treffer blink på første forsøk. Vil og tippe at med mer og 
mer oppegående brukere og tilgang på elektroniske løsninger på internett at det vil være 
hensiktsmessig å få komme i kontakt med NAV uten å gå om oss, i alle fall på saker som er i gang/er 
sendt fra kommunen. Vil tippe vi oppleves som et forsinkende mellomledd i mange tilfeller.   
  
Mulighet for å spore eller ha oversikt over hjelpemiddelforløpet  
Føle at det er lav terskel for å kunne kontakte NAV hms/terapeut, at en ikke må være avhengig av 
kun digital kommunikasjon i fremtiden  
Kort forløp på reparasjon og deler (samarbeid kommune/NAV)  
Ved innlevering/rep av essensielle hjelpemidler: god mulighet for å låne tilsvarende hjelpemiddel i 
mellomtiden   

  
Er det punkter/løsninger som vil gi en bedre tjeneste?  
Flott med elektroniske søknader. Skulle gjerne og hatt lesertilgang til utlånshistorikk på brukere, samt 
selv kunne sjekke hvordan saker ligger an uten å måtte ringe.  
Fortsette å kunne få bistand med utlån av større hjelpemidler ved kortvarig behov   
Kommunen har flere deler/tilbehør på lager  
Mulighet for videoveiledning fra rådgiver med et standard program på kort varsel/ved akutte behov 
(fordrer at terapeuter har enkel nettilgang hos bruker)  
Lavere terskel for utlevering av hjelpemidler som krever tilpasning sammen med rådgiver og/eller 
forhandler.   
Er det punkter/løsninger som vil gi en bedre brukeropplevelse?   
En bedre brukeropplevelse vil komme av smidige og glidende overganger mellom kommune og NAV, 
og en totalt sett rask behandlingstid. Kanskje mer info underveis, om saksbehandlingstid, hvor lang 
tid det tar før NAV får hj.mdl. fra leverandør, hvor lang tid det tar før det blir kjørt ut i kommunen 
osv. Litt sånn som med posten at man kan spore bestillingen sin selv på en enkel måte. Det vil være 
avlastende i flere ledd.   

  
….Fortsette å være vennlige og imøtekommende?! J   
  

  

mailto:Merete.Simensen@ovre-eiker.kommune.no


 

 
 

Innspill fra brukerutvalget ved NAV Hjelpemiddelsentral Øst-
Viken til Prosjekt Oslo og Viken   
 

 Valg av lokasjon: Lang reiseavstand flytter byrden fra hjelpemiddelsentralen over på bruker 
og kommune  
  

 Digitale løsninger: må støtte, fremskynde og forenkle hjelpemiddelprosessen fra behov til 
løsning hos bruker  
  

Utfyllende synspunkter fra diskusjonen følger her. (Tilgrensende prosjekter som DigiHoT, 
HOT25, tolkeområdet og prosjekt som ser strukturer for utvikling og samarbeid på tvers av enheter 
og fagområder er ikke alltid lett å holde separat)  

 NAVs nettsider trenger forbedring og bli lettere å manøvrere i. Mange brukere ønsker å 
kunne hjelpe seg selv i saker, det er ulikt tilbud om bistand i kommunene og ulik ventetid.  

 Familier med barn opplever mye reising til spesialisthelsetjeneste. Hjelpemidler kommer i 
tillegg og må være nært. Det vil alltid være et behov for hyppige fysiske møter med utprøving 
og tilpasning av hjelpemidler for barn og unge i vekst og utvikling. Ved lang reisevei vil 
kommunens kontaktperson bli forhindret i å delta pga tidsbruk/kommuneøkonomi og i 
ettertid ikke kunne følge opp bruker med opplæring og tilpasning.     

 Blindeforbundet støtter argument om kort reisevei: det vil alltid være behov for fysiske 
møter med kartlegging og utprøving. Langt ifra alle synshemmede/blinde er digitale.  

 Det bør være krav til synskontakter i kommunene om å ha obligatorisk opplæring fra 
hjelpemiddelsentralen. Brukere møter lav kompetanse hos synskontakter i små 
stillingsbrøker ute i kommunene.   

 Blindeforbundet erfarer at brukere er aller mest redde for lang reisevei 
til hjelpemiddelsentral. Mange er avhengig av bistand til å reise og klarer 
ikke benytte offentlig transport.  

 Det er viktig å samkjøre tilbudet fra sentralen med kommunene. Hvis man kutter ned tilbud 
ved sentralen vil det i siste omgang gi dårligere brukeropplevelse.   

 Større sentral er ikke nødvendigvis bedre. Ord som «robust» og «sentralisert» er fine 
ord, men ikke alltid hold i det når mange skal betjenes. Det er lettere å rydde i misforståelser 
og samarbeide i nærere, mindre forhold.   

 Avstand kan medføre at avstand til saksbehandlere blir større og en må bytte 
hjelpemidler oftere, en belastning psyk og fys.   

 Befolkningstettheten er stor i tidligere Østfold. Bør ta hensyn til dette i prosjektet. Kanskje 
utvide med Follo-regionen og flytte sentralen noe nordover.   

 Oslo har ikke et godt offentlig transportsystem og biltrafikk ser en ikke positivt på i 
kommunen.   

 Hvis sentralen flyttes et betydelig stykke er det grunn til å tro at ansatte vil falle fra på grunn 
av reisevei og det vil bli et kompetansegap.  

 Det er forskjell på å forholde seg til sentralisert og spisset kompetanse i sjeldne saker 
som f.eks ved bilsenteret i Oslo hvert 11 år, - imot det å måtte bytte, tilpasse sittepute, syns- 
eller hørselshjelpemidler jevnlig.  

 Dersom det oppstår «ikke planlagt fravær» i et svært spesialisert fagmiljø kan det bli veldig 
sårbart.    

 God brukeropplevelse avhenger av forventning og tid, kjappe svar og tydelig 
kommunikasjon.   

 Ventetider på reparasjoner må ikke øke ved å være avhengig av reisevei og 
trafikkforhold. Brukere ønsker å være bedre orientert om hvor hjelpemidler de er avhengige 
av befinner seg.   



 

 
 

 Økt brukervekst vil især gjelde aldrende befolkning som er storforbrukere av enkle 
hjelpemidler som ikke trenger tilpasning. Sentralen regner i dag at dette utgjør 70% av 
sakene. Dette er hjelpemidler som nå kan søkes digitalt. De resterende 30% er mer 
komplekse saker som krever utprøving og tilpasning.  Det er mulig å strømlinje løsninger for 
enklere saker og rydde plass til de komplekse. Det er gjort positiv erfaring på fremskutt lager 
i enkeltkommuner på utvalgte hjelpemidler i bestillingsordningen.   

 Stor avstand krever mer av brukere med store helseutfordringer. Det er ikke mulig å tenke at 
alle slike saker kan løses ute hos bruker pga. behov for å benytte spesialverktøy og tilgang til 
flere produkter for utprøving ved sentralen.   

 Vi har lært mye positivt om digital samhandling i pandemien og må trekke med oss det 
beste videre.   

 Digitale søknader og fremskutt lager gjør at kommuneterapeuter spare mye tid og det går 
smidig. Nå er det forventet at saker med mål/kartleggingsskjema kommer med 
i nyordningen. Likevel litt betenkt på at alle brukere skal kunne søke selv, med tanke på hva 
det kan medføre av misforståelser, bytter frem og tilbake og behov for opprydding i 
etterkant.  
  

Følgende innspill var sendt inn til Ragnhild i forkant av møtet:   

 Det er viktig for brukerne at valg av hjelpemiddel blir enklere. At flere alternativer blir listet 
opp automatisk og at det ikke kun fokuseres på pris, men også funksjon og holdbarhet.   

 Søknadsprosessen må forenkles med hensyn til nødvendig dokumentasjon. Det meste kan 
fremskaffes elektronisk.  

 Det er viktig for brukerne at prosessen med oppfølging og vedlikehold av hjelpemidler blir 
samordnet bedre enn i dag  

 og at det settes konkrete frister for tilbakemelding fra Hjelpemiddelsentralen når brukere tar 
kontakt.  

 Kommunenes utlevering av hjelpemidler må skje hurtigere/oftere.  

 Samme saksbehandler for den enkelte bruker, så langt det er mulig. Det at saksbehandler har 
et større helhetsbilde er en fordel.  

 Mulighet til bedre kommunikasjon med saksbehandler. Ikke kun retur av sak ved manglende 
opplysninger.  

 Løsninger for en bedre brukeropplevelse.  

 Møt brukerne med forståelse  

 Utred problemer med bruker i fokus, ikke utfra budsjett.  

 Sørg for raskest mulig behandling av saker. Be om samtykke til innhenting av elektroniske 
nødvendige dokumenter.  

 Ikke be om dokumenter to ganger hvis de finnes fra tidligere sak.  
  



 

 
 

Vedlegg 3 – Innspill fra kommunerepresentantene 
 

Innspill fra kommunerepresentantene ved Oslo/Akershus til Prosjekt 
Oslo og Viken   
 
Er det noe NAV kan gjøre med sin organisering som vil påvirke samarbeidet med 
bydelene/kommunene positivt eller negativt?   

 Bedre tilgjengelighet og tettere samarbeid  
o Hvordan kommunisere bedre med NAV? Kan terapeutene få større ansvar i enkeltsaker, 

avgjøre selv når de trenger rådgivning, og ikke føle at det er pålagt i enkelte tilfeller?  
o Utvide så alle grupper har telefontid hver dag. Gjøre det enklere å få kontakt med 

rådgivere ved å kunne gi ut direktenummer, samt ringe med direktenummer så vi kan 
ringe opp igjen etter tapt anrop. Rådgivere ikke så enkle å få tak i per telefon, men er 
gode på epost.   

o Lage felles digitalt system for å søke opp hvor en søknad/hjelpemiddel er i prosessen, 
eventuelt hvilken rådgiver saken er blitt tildelt.  

o Integrasjon mot journalsystemene kommunene har – eller aller helst alle 
helseopplysninger, hjelpemidler mm i samme journal.  

o Dersom det er sendt inn feil skjema eller hjelpemiddelsentralen behøver mer 
informasjon/ettersending av skjema, bør ergoterapeutene kontaktes per telefon eller 
mail. Nå blir alle skjemaer som er sendt inn sendt i retur og ikke registrert i systemene til 
Nav. Ettersom skjemaene blir sendt i retur per post, vil dette forsinke en sak med flere 
uker når vi må sende inn alt på nytt igjen per post. Det hadde vært fint hvis terapeutene 
kunne blitt kontaktet per mail eller telefon rundt dette for å sikre en mer smidig og 
raskere saksbehandling for brukerne. Det er jo brukerne som må vente enda lenger på et 
hjelpemiddel!   

o Det bør være mulig å registrere teknisk ordre digitalt slik som digital søknad. Det går 
utrolig fort fra man søker digitalt til hjelpemiddelet er på plass i kommunen, dette bør 
gjelde reservedeler og når noe er ødelagt også. Flere digitale løsninger gir raskere 
behandlingstid når man slipper postgang.  

o NAV har blitt hurtigere etter korona. Lettere å få tak i saksbehandlere og å prøve ut 
hjelpemidler hjemme. Kortere prosess i koronatider. Ønsker å fortsette slik i fremtiden. 
Videorådgivning. Ta med de gode løsningene videre!   

 Tilbud om kurs, utprøvingsrom og lignende lokalt  
o Hvis rådgiverne blir fjernere/mindre tilgjengelige vil det ha konsekvenser for arbeidet ute 

i kommunene.   
o Minimesser. Åpne opp for fysiske presentasjon av nye rammeavtaler – vi trenger å se 

produktene, ikke alltid nok med digital visning. Det er en fin arena å holde kontakt med 
rådgivere, slipper mange telefoner senere. Enklere å sammenligne produktene.   

   

Er det noe NAV kan gjøre med måten de samarbeider med bydelene/kommunene på som vil 
gi bedre tjenester/brukeropplevelser?  

 Ha system for tilbakemelding på dårlige produkter  
o NAV være mer lydhøre for at produkter ikke fungerer! Bruke avviksskjema?   
o La brukerne få gjøre mer selv.   
o Tydeligere nettsider og mer tydelig vei.   
o Tydelighet rundt reparasjoner.   

 Små endringer får store konsekvenser i større kommuner pga volum, f.eks flytting lager/logistikk, 
teknikere, etc, Ha bedre kommunikasjon i forkant av endringer, sånn at det kan informeres ut til 
alle berørte i forkant.  



 

 
 

Innspill fra kommunerepresentantene ved Vest-Viken til Prosjekt Oslo 
og Viken   
 
Hva er viktig for kommunene i fremtiden?  

 Rask leveranse: fra søknad sendes til kommunen får utlevert  

 Det skal fremdeles være et statlig ansvar å gjøre innkjøpsavtaler med leverandører selv, 
med unntak av evt. «mengdehjelpemidler» som kun er til kortidsutlån som er et 
kommunalt ansvar  

 Dialog og bistand ved reparasjoner og service, kommunene kan ikke sitte på kompetanse 
på alle tekniske reparasjoner/service. Om det er NAV HMS eller leverandør som ivaretar 
dette, er ikke viktig for kommunen.  

 En enda bedre ansvarsavklaring mellom kommune og hjelpemiddelsentral.   

 Det er bekymring for at det kan bli ei omfordeling av ansvar mellom 
hjelpemiddelsentralen og kommunene ift. hjelpemiddel. Det er ynskjeleg at det forblir 
som i dag, at varig hjelpemiddel som rullatorar, dusjkrakkar osv. er ein del av 
hjelpemiddelordninga og at det ikkje blir opp til kvar kommune å ha slike ting på lokalt 
lager. Kommunebudsjetta er allereie veldig små og ein kan sjå for seg at dersom dei eldre 
må kjøpe denne type hjelpemiddel sjølve så vil terskelen for å skaffe seg eit nødvendig 
hjelpemiddel bli høg. Mange vegrar seg for å bruke pengar på slikt sjølv om 
oss hjelparar kan sjå stor nytte av hjelpemiddelet. Ein må tenkje kva som er 
samfunnsøkonomisk i eit større perspektiv. Ved at brukarane våre får tildelt nødvendige 
hjelpemiddel kostnadsfritt så kan ein spare seg for til dømes fall i heimen 
med påfølgande brudd og sjukehusinnleggingar som kostar samfunnet mykje pengar.  

 Kommunen er i ferd med å dreie fokus til et mer forebyggende perspektiv, der det skal 
tas i bruk forskjellige virkemidler. Hjelpemidler er i dag gjerne et tiltak som skal vurderes 
i forbindelse med rehabilitering/habilitering, der skaden allerede har oppstått. 
Hjelpemidler kan også ses på som et tiltak i et forebyggende perspektiv og blir således 
viktig fremover. Dette med bakgrunn i at mange flere ønsker å bo hjemme lengst mulig, 
og at dette gir en samfunnsmessig gevinst.   

 NAV HMS Vest-Viken i Drammen er ikkje for stor. Dette gjer det enklare å bli kjent 
med dei tilsette som jobbar der og lettare å ta kontakt dersom ein lurar på noko.   

 Det er eit ynskje om at hjelpemiddelsentralen ikkje blir flytta lenger unna Hallingdal og 
Numedal. Det er langt å reise til utprøvingar og liknande allereie. Dessutan er det gunstig 
for oss at hjelpemiddelsentralen ligg nær Drammen sjukehus og Habiliteringstenesta ift. 
samarbeid med dei.   
  

Har kommunene ønsker og behov for det fremtidige samarbeidet med 
hjelpemiddelområdet?  

 God dialog, fleksible løsninger  

 Tilpasset den enkelte kommune, både mtp størrelse og geografi (for eksempel behov for 
fremskutt lager for noen kommuner hvis avstanden er stor?) Kommunene er så ulikt 
organisert ut ifra geografi, avstander og størrelse, så det er særlig viktig at det tas hensyn 
til lokale forhold når samarbeidsløsninger skal besluttes.  

 God kompetanse hjå dei tilsette på hjelpemiddelsentralen og at rådgivarane der 
er behjelpelege og gir konkrete råd og tilbakemeldingar.   



 

 
 

 Det er vanskelig for en liten kommune å oppnå spesialkompetanse, da det ikke er nok 
saker på ett område. Derfor er det spesielt viktig at hjelpemiddelsentralen kan bistå her 
med spesialkompetanse, uten at ventetiden blir for lang.  

 Det er fortsatt viktig å ha et kompetansesenter som gir råd og veiledning. Det er viktig 
med et nært samarbeid og det er ønskelig at hjelpemiddelsentralen også er tilstede i 
kommunen. Gjerne i en type ambulerende virksomhet, der fagpersoner fra 
hjelpemiddelsentralen kan bistå i vurderinger og gi informasjon. Det er viktig med god 
opplæring og kursing av de kommunale ansatte. Spesielt nye ansatte bør følges opp tett 
av hjelpemiddelsentralen.   

 Det er videre viktig med tett oppfølging fra NAV når det er behov for reparasjon og 
service. Videreutvikle digitale løsninger som f.eks videokonsultasjon.  

 Det er ynskje om at tilsette frå hjelpemiddelsentralen deltek oftare ved tilpasning av 
hjelpemiddel som syklar og rullestolar. Då vil ein unngå unødig tidsbruk 
og feilbestillingar. I små kommuner med få ergoterapeutar så greier ein ikkje å ha 
spisskompetanse på alle områder. Ein må kunne litt om alt. Det kan for 
mange brukarar også vere seige turar til Drammen (ca. 3 timar ein veg) for utprøving av 
hjelpemiddel. Det er difor eit ynskje om at hjelpemiddelsentralen kan ta utprøvingar ute i 
kommunene eller nytte seg meir av videooverføring.   

 Det er ynskje om jamnlege kurs på ulike hjelpemiddelområder, gjerne i form 
av webinar og digitale kurs grunna lang reiseveg til hjelpemiddelsentralen.   

 Det er ynskje om informasjon og reell dialog og forhandling om inngåelse av nye 
rammeavtaler.  

  
Er det løsninger som vil gi en bedre tjeneste?  

 Det er ynskje om at brukarane får sin eigen elektroniske profil, der personopplysingar, 
fastlege og eventuelt diagnose ligg lagra. Den som søkjer hjelpemiddel kan då logge inn 
med brukaren sitt fødselsnummer og sjølve søknadsskrivinga vil bli forenkla ved at 
mange av dei opplysningane som ein må fylle inn i dag er ferdig utfylte. I brukaren sin 
profil vil ein kunne få oversikt over alle hjelpemiddel som brukaren har.   

 Vi ønsker mer elektronisk søknad og at ordningen utvides til å gjelde flere hjelpemidler 
og at vi også kan benytte teknisk ordreskjema og bytteskjema. Vi ønsker smidige og 
fleksible løsninger med mindre byråkrati i formidlingsprosessen. Vi har også et ønske om 
at ordningen med elektronisk søknad skal kunne kobles opp mot EPJ. Da blir det en 
raskere og mer effektiv prosess for formidlere av hjelpemidler.  

 Vi ønsker en forbedring av bytteskjema slik at det også kan gjelde deler og tilbehør, eller 
en videreføring av teknisk ordreskjema. Bytteskjema blir feil navn på skjemaet hvis det 
også skal omfatte bestillinger der det ikke er snakk om bytte.  

 Dørautomatikksaker har nå blitt så teknisk og har en så komplisert saksgang at vi ikke ser 
hvorfor kommunale terapeuter skal inn i disse sakene. Vi foreslår at det enten forsvinner 
fra kommunalt ansvarsområde eller at vi kommunale terapeuter kun begrunner behovet 
for dette i søknad opp mot NAV-hjelpemiddelsentral og at videre dialog som gjelder 
tekniske løsninger og installasjoner går mellom NAV og leverandør.  

 Vi ønsker også at ramper som blir satt opp utenfor kommunale boliger overtas av 
kommunen, slik at det ikke monteres ned, og deretter må søkes om på nytt når neste 
beboer flytter inn. Dette mener vi er dårlig ressursbruk og samfunnsøkonomi.  

 Vi ønsker å ha mulighet til et mer fleksibelt samarbeid med hjelpemiddelfirma i 
brukersaker.  



 

 
 

  
Er det løsninger som vil gi en bedre brukeropplevelse?  

 Det er tilbakemelding i frå pårørande og i frå heimevaktmeister om at mors-krav blir 
sendt ut for tidleg. Folk må få tid til å områ seg etter eit dødsfall. Forslag om at mors-
brev først sendes ut etter 1 mnd.  

 Kunnskapsbanken som samler kompetanse om hjelpemiddelområdet og 
hjelpemiddeldatabasen som samler kunnskap om produkter er to gode verktøy. Disse må 
stadig videreutvikles for bedre brukervennlighet. F.eks. må det bli enklere å få god 
informasjon om tilbehør til hjelpemidler, og enda bedre guider for når man bør velge 
hvilke produkter/tilbehør. Det er dessverre fortsatt vanskelig å navigere seg på nav.no.   

 Det oppleves noen gang lang ventetid for brukere når hjelpemidler må sendes på 
reparasjon til hjelpemiddelsentralen. Hjelpemiddelbilen kommer kun én gang i uken og 
kommunen har nokså lang reisevei, slik at det ikke er like lett for kommunal tekniker å 
sørge for transport selv. Kan den type kompetanse desentraliseres? Ha et team som kan 
ta på seg slike oppdrag i distriktene?  

 Vi tenker at det bør være større mulighet for brukere å ta direkte kontakt med 
hjelpemiddelsentralen for enkle forespørsler, og at ikke alt må gå igjennom terapeut.  

  
Vi vil gi ros til Hjelpemiddelsentralen Vest-Viken. Vi opplever et godt samarbeid og et godt 
tillitsforhold.  
 

Innspill fra kommunerepresentantene ved Øst-Viken til Prosjekt Oslo 
og Viken   
 
Innledning  
Gjennom de siste ti-årene har fokus på effektivitet i offentlig sektor vært sentralt og de 
offentlige helsetjenestene har vært igjennom store omveltninger. Behovet for helsetjenester har 
over flere tiår vært økende, spesielt innenfor eldreomsorgen. En endring av organiseringen av 
hjelpemiddelområdet må inneha både et kortvarig og et langsiktig perspektiv slik at både NAV 
hjelpemiddelområdet og kommunene er godt forberedt på behovene og samfunnsutviklingen 
fremover. Det må legges vekt på samarbeid og en helhetlig tjenestelinje mellom kommunene og 
hjelpemiddelsentralen.   
Hjelpemiddelformidlingen kan ikke sees på som et selvstendig tiltak for bruker, men i en helhet ut fra 
brukers ressurser, nærmiljø og perspektiv. I veileder om habilitering og rehabilitering, individuell plan 
og koordinator kapittel 8 understrekes det at kommunen er forpliktet til å gi et differensiert 
rehabiliteringstilbud gjennom funksjonstrening, tilrettelegging og læringstilbud.   
Dette mener vi blir sentrale områder for å lykkes med å oppnå bærekraftige helsetjenester 
og hjelpemidler vil ha en sentral rolle i dette for å gjøre brukeren mer aktiv og deltagende i 
samfunnet.   
Kunnskap anses for å være den mest verdifulle kapitalen i dagens arbeidsmarked, begreper som 
kunnskapsarbeider og kunnskapstjenester er sentrale i dagens arbeidsliv. Både Nav og 
kommunene yter kunnskapstjenester og må utvikle seg i takt med hverandre. Strukturen på tvers av 
hjelpemiddelløpet må organisere og fordele kompetansen slik at vi sammen som en helhet oppleves 
som en samordnet struktur. Kunnskapsmobilisering er avgjørende for å møte morgendagens 
utfordringer sammen.  
  
Innspill på spørsmålene er innhentet fra kommunene i Øst-Viken.   



 

 
 

  

Hva er viktig for kommunene i Øst-Viken i fremtiden?  

  
NAV Hjelpemiddelsentral har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til 
funksjonshemmede, og skal være et ressurs- og kompetansesenter for kommunene i møte med 
funksjonshemmedes utfordringer. Det forventes at Hjelpemiddelsentralen innehar spisskompetanse 
på hjelpemiddelområdet og bistår tett i samarbeid rundt brukere hvor det er behov for det. Det er 
viktig at NAV Hjelpemiddelsentral opprettholder sitt forvaltningsansvar gjennom å sikre at 
hjelpemidler lånes ut og tildeles etter folketrygdens regler og styrer økonomien omkring 
hjelpemiddelformidlingen. Det er viktig med klare roller og tydelig ansvarsfordeling.  
Geografisk nærhet – det er av betydning at hjelpemiddelsentralen har en sentral beliggenhet for 
innbyggere i Øst-Viken. Vi mener det er naturlig å se på plassering tilknyttet innbyggertetthet, slik at 
den gir tilgjengelighet for flest brukere og akseptabel reisetid ved behov for avtale 
på hjelpemiddelsentralen. Mer og mer digitaliseres, men tilgjengelighet og plassering vil fortsatt 
spille en viktig rolle for dialog og samarbeid mellom NAV og kommunene.   
Størrelse på hjelpemiddelsentralen må fortsatt være av en slik størrelse at sentralen fremstår og er 
bevisst sin rolle som kunnskapssenter. Balansen mellom for stor og for liten blir avgjørende i forhold 
til samarbeid opp mot kommunene og effektiv drift. Man ønsker ikke en organisering som 
bilsenteret, senteret oppleves både perifert og samarbeidet mellom terapeut og rådgiver oppleves 
marginalt og mangelfullt. Lang reisevei hindrer kommunen i å investere tid til en bruker da det tar en 
hel arbeidsdag.  
Samarbeid med kommunene og andre hjelpemiddelsentraler – at hjelpemiddelsentralene kan lære 
av hverandre. Det er ønske om en god dialog og samhandling slik at gode løsninger blir delt og tatt i 
bruk av flere. Erfaringer det pekes på er viktigheten av et fortsatt godt samarbeid mellom den 
enkelte terapeut og rådgiver hos NAV i enkeltsaker. Det bidrar til gode differensierte løsninger og 
god effektivitet til det beste for brukeren. Erfaringer fra kollegaer utenfor Øst-Viken viser 
at kommunale terapeuter står mer alene i brukersakene når det veksles 
på samarbeidende rådgivere hos NAV, det blir mer tilfeldig og perifert. Dette kan oppleves 
byråkratiserende og frustrerende både for bruker og terapeut.     
Ønske om mer ambulerende tilbud – for mange brukere kan reisevei og transport være en stor 
utfordring og belastning. Det vil trolig bli et økende behov for å bistå bruker i hjemmet, eller i 
nærliggende lokaler for bruker. Her kan også gode digitale løsninger erstatte fysisk tilstedeværelse til 
en viss grad.     
Kurs og opplæring til kommunene kan gjennomføres i større grad digitalt enn 
tidligere. Alternativt kan det det avholdes kurs i kommunale lokaler.  

 Forskyving av oppgaver mellom NAV og kommune kommer aldri bruker til gode.   

 Tjenesteutvikling bør være kunnskapsbasert og i prosjektform  

 Fremskutt lager – likhetsprinsipp. Alle kommuner bør få tilbud om dette.    

 Likt tilbud mellom sentralene, likt tilbud i Viken  

 Effektiv behandlingstid, vedtak/ utprøvinger  
  

Har kommunene i Øst-Viken ønsker og behov for det fremtidige samarbeidet med 
hjelpemiddelområdet?  
  
Det understrekes i alle innspillene vi har fått viktigheten av et nært samarbeid med rådgiverne på 
Hjelpemiddelsentralen. Det er vesentlig i komplekse saker både i forhold til samarbeid rundt løsning, 
men også tydeliggjøring av rammer ovenfor brukere som er i behov av det.   
Viktig med raske avklaringer og god tilgjengelighet når det er behov. Ha en god informasjonsflyt, uten 
unødig byråkrati. Skjema kan ikke erstatte dialog.   
  
  



 

 
 

  

Er det løsninger som vil gi en bedre tjeneste?  
  
Muligheter for bedre digitale løsninger som eksempelvis felles koding av brukernummer. Felles 
fagsystem.  
Leveringskapasitet til kommunene – flere leveringer i uken.  
Nettsider – mer brukervennlig både for brukere og terapeuter.  
Mulighet for tilgang og deling av kalender mellom terapeut og rådgivere på NAV. Tidsbesparende når 
man vet når vedkommende er ledig/ tilgjengelig.  
  

Er det løsninger som vil gi en bedre brukeropplevelse  
  
DigiHOT og samarbeid mellom KS og NAV. Arbeidet har et brukersentrert fokus hvor både NAV og 
kommunene sitter med smartere tjenester ved å utvikle dette sammen. En smidig tilnærming blir en 
nøkkel for å få det til. Selv med fokus på digital utvikling og denne måten å jobbe på vil være egnet 
for en annen type samarbeid mellom partene (logistikk, lager m.m.)  
Ønske om å opprette lokalt demonstrasjons-rom.  
Vedlegg: Innspillene som har kommet fra de ulike kommunene tilknyttet Øst-Viken er vedlagt i sin 
helhet. Sarpsborgs innspill er ivaretatt i selve dokumentet.  
Med vennlig hilsen   
Thomas Andersen, fagkoordinator Friskliv og Mestring, Fredrikstad kommune  
Kjærsti S. Lassen, avdelingsleder Ergoterapitjenesten, Sarpsborg kommune   
Representant i prosjekt Hjelpemiddelområdet Oslo og Viken.  
  



 

 
 

Vedlegg 4 – Beskrivelse av HMS Oslo 
  
NAV Hjelpemiddelsentral Oslo betjener totalt 1.265.245 innbyggere. Av disse befinner 693.494 
innbyggere seg i Oslo fordelt på 15 bydeler og 571.751 innbyggere i Viken fordelt på 18 kommuner.   
  
I 2009 ble NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og NAV Hjelpemiddelsentral Akershus slått sammen til en 
enhet med tre lokasjoner. I 2011 flyttet alle ansatte sammen inn i to bygg på Økern. Byggene ligger 
noen minutters gange fra hverandre.   
  
I Kabelgata 1 ligger ekspedisjonen der brukerne kan komme og bytte hjelpemidler over disk og få 
utført enkle reparasjoner uten avtale; et teknisk ordrekontor, dit brukere ringer for blant annet å 
avtale reparasjoner. I samme lokale ligger lager, returmottak og teknisk verksted. Vegg i vegg i 
Kabelgata 1, har Oslo kommune etablert seg med sitt hjelpemiddellager. Det er veldig praktisk og 
betyr at enheten ikke har fraktkostnader på å levere hjelpemidler til Oslo kommune.   
  
I Kabelgata 2 ligger resepsjon, utprøvingssenterne (ett for hjelpemidler og et for bil) og 
utprøvningsrom. I tillegg har følgende grupper sin arbeidsplass her: rådgiverne (bil og hjelpemidler), 
tolkene, formidlerne på tolk, bildetolktjenesten, de som jobber med frilanshonorar, administrasjonen 
(økonomi, HR, IKT), saksbehandlerne (hjelpemidler og bil), administrasjonen på bil, telefoni og de 
som jobber med å legge kostnader/anmodninger.   
  
I dag har hjelpemiddelsentralen ca. 320 medarbeidere inklusive 25 ledere. Medarbeiderne sitter i 
landskap og lederne har egne kontorer. Hjelpemiddelsentralen har tre nivåer med ledere: 
avdelingsdirektør, seksjonssjefer og avdelingsledere, alle med fag, resultat og personalansvar. Denne 
endringen kom i 2012 etter en omfattende organisasjonsgjennomgang. Siden 2012 har 
hjelpemiddelsentralen hatt seks seksjoner med ml. 3 – 5 avdelinger underlagt 
hver seksjon. Seksjonene er ledet av seksjonssjefer som sitter i avdelingsdirektørens 
ledergruppe. Avdelingene er ledet av avdelingsledere som sitter i seksjonssjefenes lederteam.   
   
I forbindelse med sammenslåing av NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og NAV Hjelpemiddelsentral 
Akershus, så enhetene behov for å sikre likt arbeid og felles rutiner. Rutinene ble basert på 
«beste praksis», lover og regler, felles registreringsinstruks og logistikkrutine.  Ved å dokumentere 
arbeidsprosessene, ble sammenhenger synliggjort mellom prosesser, datasystemer, informasjonsflyt, 
aktører og roller. Dette ble nedfelt i en «Prosessmodell» som fortsatt oppdateres løpende, og ligger i 
SharePoint på NAVET. Det er etablert egen rutinegruppe på sentralen som månedlig oppdaterer og 
forbedrer flyten i kjerneprosesser og omkringliggende prosesser.  
 
Administrasjonsseksjonen består av 10 medarbeidere pluss seksjonssjef og har følgende oppgaver 
og kompetanse:  
Administrasjonsseksjonen forvalter budsjettering og økonomioppfølging av hjelpemiddelsentralens 
avdelinger og stønadsbudsjetter. Seksjonen bidrar med analyser og annen relevant 
styringsinformasjon for å sikre gode beslutninger og riktige prioriteringer. Seksjonen gir lederstøtte i 
rekruttering og oppfølging av medarbeidere og strategisk kompetanseutvikling. Seksjonen bidrar 
også med IKT- støtte, oppfølging og utvikling av IT området. I tillegg bistår seksjonen med juridisk 
kompetanse i enkeltsaker og har ansvar for lokale innkjøp. Seksjonen er eiendomsansvarlig og har 
også ansvar for intern kontroll og oppfølging. Seksjonen har etablert et godt samarbeid med blant 

annet NAV Egen ansatte, økonomitjenesten i NAV og andre enheter. Ved rekruttering av nye 

medarbeidere søkes kompetanse innen; økonomi, HR, juridiske fag, logistikk, merkantil 

kompetanse, og data/IKT kompetanse.  
 



 

 
 

  
Figur 2 Prosessmodell HMS Oslo  

 
 

Seksjon rådgivning og veiledning består av 61 medarbeidere (57,6 årsverk) og har følgende 
oppgaver og kompetanse:  
Seksjonen består av fem avdelinger, der 3 avdelinger jobber med dagliglivssaker (barn, unge, voksne 
og eldre), og to jobber med arbeidslivssaker (høyere utdanning og arbeid).   
Dagligliv – Syn og hørsel, Dagligliv – Bolig, ASK og kognisjon, Dagligliv – Bevegelse, Arbeid – Syn, 
hørsel og bevegelse, Arbeid – Kognisjon. Det er tre avdelingsledere og en seksjonssjef i seksjonen.   
  
Arbeid – Syn, hørsel og bevegelse, og Arbeid – Kognisjon (heretter omtalt som Arbeid) jobber i et 
fagmiljø som består av rådgivere fra tidligere NAV Kompetansesenter, og rådgivere som jobbet med 
arbeidsplassaker ved hjelpemiddelsentralen. Arbeid har derfor bred fag- og system- og 
arbeidslivskompetanse om ulike tiltak og virkemidler som kan være aktuelle i møter med brukere, 
arbeidsgivere, NAV-veiledere, bedriftshelsetjeneste, tiltaksvirksomheter, utdanningsinstitusjoner 
og andre samarbeidspartnere. Rådgivning, utredning, veiledning og opplæring innenfor hjelpemidler, 
arbeidsrettet veiledning, karriereveiledning, tilrettelegging på utdanningsinstitusjon eller 
arbeidsplass inngår i arbeidsområdene til rådgiverne i avdelingen. Arbeid har faste kontaktpersoner 
som server alle de 33 NAV-kontorene i enhetens nedslagsfelt, og deltar jevnlig på 
informasjonsmøter, fagmøter og kurs i regi av enhetens samarbeidspartnere i NAV.   
  
Dagligliv – Syn og hørsel, Dagligliv – Bolig, ASK og kognisjon og Dagligliv - Bevegelse jobber alle med 
kompliserte saker man ikke kan forvente at kommunene kan løse på egenhånd. Enkle og middels 
kompliserte saker løses av kommunene selv ved hjelp av utprøvingslokasjoner/fremskutt lager i 
kommunene, eller i vårt store utprøvingssenter. Rådgivere har derfor kurs og undervisningsaktivitet 
til kommunene som en av sine viktigste arbeidsoppgaver i tillegg til rådgivning og veiledning i 
enkeltsaker. Barn og unge er hovedprioritet i alle avdelingene, og det er et tett samarbeid med 
kommunale og statlige kompetansemiljø som Statped, Helse Sør-Øst, og utdanningsinstitusjoner i 
brukersaker, der rådgiverne gir rådgivning og veiledning om hjelpemidler og tilretteleggingstiltak   
  
Da Kompetansesenteret ble avviklet i 2017 og tjenestene ble overført til hjelpemiddelsentralen, ble 
vel 20 medarbeidere overført til HMS Oslo. I dag er det 12 rådgivere som jobber i seksjonen av de 



 

 
 

som ble overført fra Kompetansesenteret. Når disse rådgivere slutter vil stillingene trekkes inn, og 
overføres til andre hjelpemiddelsentraler. Oslo vil dermed kun beholde det nasjonale 
psykologteamet, og to på hver av fagområdene syn, hørsel og kognisjon av de som ble overført til vår 
hjelpemiddelsentral.   
  
Utredning/utprøving av hjelpemidler  
Seksjonen jobber fremtidsrettet, og fokuserer på å bygge kompetanse lokalt i førstelinjen og i andre 
NAV-enheter der det er aktuelt. Seksjonen utvikler kontinuerlig 
spisskompetanse rundt funksjonsnedsettelser og kompenserende tiltak, ved mengdetrening, og 
mulighet for å fordele ulike type saker målrettet til spesialiserte medarbeidere. Det er høy 
kompetanse hos samarbeidspartnere i førstelinjen som rådgiverne skal rådgi og veilede. Det er 
derfor behov for spissede medarbeidere for vå kunne være et ressurs- og kompetansesenter som 
skal være eksperter på hva som gir personer med nedsatt funksjonsevne muligheter. Seksjonen har 
høyt fokus på å utvikle spisskompetanse, for å kunne løse de kompliserte sakene som skal løses på 
hjelpemiddelområdet i fremtiden.   
  
I utprøvingslokalene på 1950 m2 er et Utprøvingssenter og 16 store spesialrom for ulike type 
utprøvinger, som bidrar til at rådgivere kan bygge produkt- og hjelpemiddelkompetanse. 
Spesialrommene er utstyrt som posisjoneringsrom, lyslab, optikerrom, hørselsrom tilpasset arbeid, 
ergonomirom, punkt/leselistrom, arbeidslivrom, klasserom, hygienerom, barnerom mm. De store 
utprøvingslokalene er dermed godt utstyrte rom, som bidrar til at brukere får tilpassede utprøvinger 
til sine behov, med et rikt produktsortiment. I tillegg til spesialrommene, er det testbane på 400 m2, 
som muliggjør utprøvinger av forflytningshjelpemidler og kjørevurderinger i trygge naturlige 
omgivelser. Det er godt samarbeid med bilsenteret og tilgang til å gjennomføre utprøvinger i 
bilhallen.  
  
Opplæring i hjelpemiddelets funksjon  
I seksjonen er det ansatt pedagoger, spesialpedagoger, synspedagoger, og audiopedagoger som har 
et særskilt ansvar for å gi opplæring i hjelpemiddelets funksjon til brukere og samarbeidspartnere i 
førstelinjen. I samarbeid med barnehager, grunnskoler, videregående skoler, høyskoler og 
universitet, utarbeidelse av kurs og opplæringsmateriell mm, er den pedagogiske kompetansen 
særlig verdifull for enhetens tjenester. Samarbeidet mellom rådgivere med helsefaglig bakgrunn og 
rådgivere med pedagogisk bakgrunn bidrar til at seksjonen utvikler vårt tjenestetilbud slik 
at seksjonen kan spisses mot ulike aktører.   
  
Rådgivning  
Det er ustrakt rådgivning- og veiledningsvirksomhet innenfor fagområdene i seksjonen. Til brukere og 
samarbeidspartnere rådgis det på produkter som er i vanlig handel, og som kan brukes istedenfor 
hjelpemidler. Det veiledes på tilretteleggingstiltak på arbeidsplasser, utdanning, skole, dagligliv, som 
er aktuelle alene eller i kombinasjon med hjelpemidler. Rådgivere veileder kommunale, statlige og 
private samarbeidspartnere om hjelpemiddelområdet, og hvilke tiltak som kan iverksettes. Som det 
største ressurs- og kompetansesenteret på hjelpemiddelområdet, er rådgiverne involvert i en rekke 
nasjonale arbeidsgrupper, fagutviklingsgrupper og samhandlingsteam internt i NAV, hvor de bidrar 
med sin fagkompetanse.   
  
Søknadsbehandling  
For at søknader skal få en objektiv og korrekt behandling ut fra regelvektet, oppleves det som god og 
korrekt forvaltningspraksis at rådgivere som gjennomfører utprøving ikke også behandler søknaden, 
og at disse områdene er skilt fra hverandre. Søknader om hjelpemidler saksbehandles derfor av 
egen avdeling i Seksjon Søknad, Ordre og Service. Rådgivere gir innspill til faglige problemstillinger 
til avdelingen som behandler søknader ved behov.  
   



 

 
 

Kompetansehevende kurs og informasjon på nett  
Det er utstrakt kursvirksomhet ved seksjonen, og deltakere fra hele landet melder sin interesse for å 
delta enhetens spissede kurs. I 2019 holdt seksjonen totalt 140 kurs/opplæringstiltak mot eksterne 
samarbeidspartnere, med 3447 deltakere. Siden mars 2020 har all kurs og opplæringsvirksomhet blitt 
overført til digitale flater, med et antall på totalt 63 kurs/opplæringstiltak og 2866 deltakere mot 
eksterne samarbeidspartnere til tross for koronapandemien. I tillegg til kursvirksomhet mot eksterne, 
skriver rådgivere tekster til kunnskapsbanken.net, våre lokale sider på navet, og artikler i 
tidsskrifter.    
  
Kompetanseheving internt og for studenter  
Rådgivere har også interne kompetansehevingsaktiviteter, som jevnlige produktdemonstrasjoner, 
temadager på tvers i seksjonen og innenfor de ulike fagområdene. Felles digital kompetanseheving 
har vært satsningsområde de siste to årene. Seksjonen har et tett samarbeid med 
utdanningsinstitusjonene i hovedstadsregionen. Og underviser årlig på 10 ulike studieprogram på 
universiteter og høyskoler. I tillegg har enheten jevnlig studenter i praksis tilknyttet våre ulike 
fagområder.   
  
Koordinering og drift av brukerpassordningen  
Det har over flere år vært høyt fokus på brukerpassordningen ved hjelpemiddelsentralen. Ordningen 
koordineres av medarbeidere på tvers av seksjoner, og det jobbes godt med å profilere ordningen til 
brukere, samarbeidspartnere, brukerutvalg m.fl. Enheten har totalt seks brukerpassveiledere som 
har individuelle veiledninger med brukere som ønsker brukerpass.  
  
Seksjon søknad, ordre og service med 35 ansatte har følgende oppgaver og kompetanse:  
Seksjonen består av tre avdelingsledere og har en fungerende seksjonssjef som også 

er seksjonssjef på Seksjon Tolketjenesten. Seksjonen har tre avdelingsledere som innehar 

lederkompetanse.  

  

Servicesenteret   

Servicesenteret består av 11 ansatte og en avdelingsleder. Avdelingen jobber med journalføring i 

Gosys, med hovedansvar for Henvisninger, opprette sak i OeBS og rute til riktig gruppe. Senteret har 
også MODIA ansvaret og svarer eller ruter videre. Journalføring av vanlige søknader samt digitale 
søknader med å fatte vedtak i infotrygd og opprette sak i OeBS på de digitale søknadene. Registrering 
av innkommende ordreskjemaer, byttesaker av hjelpemidler, opprette SF i OeBS og rute til 
riktig avdeling på Ordre. Ansvar for PK kassen hvor det kommer inn alt fra 40 – 70 saker om dagen, 
disse besvares eller sendes videre til riktig mottaker. Ansvar for å frankere Post og få denne klar 
før henting, samt åpne og fordele post som kommer til huset.  
9 ansatte på telefoni med 7,5 årsverk. Dette er hovedoppgaven til avdelingen. Åpningstid 0900 – 
1500. Her lages bytte på lagervare og hjelpemidler vi har på lager. Lager kostnad og lukker saken. 

Opprette innhentinger (5.18) av hjelpemidler stort sett i Oslo, men også enkelte i Viken. Arkivere 

5.17 skjemaer etter dato. Veiledningssamtaler i Brukerpass. Deltakelse i Rutinegruppa  

2 personer i Resepsjonen Åpningstid 0800 – 1500, som også hjelper til med journalføring av 

bytteskjemaer som kommer i GOSYS. De har også ansvar for Visitor og laging av identitetskort til 
ansatte. De fører også besøkende manuelt i eget Excel ark, med navn telefonnummer og hvem de 
besøker. De henviser mange feilbesøk til NAV kontoret over gaten og de som skal til HME som 
kommer feil. Det er andre leietakere i huset hvor resepsjonen henviser til riktig etasje.  
Servicesenteret har som mål at alle skal kunne litt om alt, eller vite hvem som kan svare når en ikke 
selv har svaret.  

  



 

 
 

Søknadsavdelingen  

Søknadsavdelingen består av 11 ansatte med avdelingsleder. Avdelingens hovedoppgaver er 

saksbehandling av søknader og klagebehandling. Det er rådgivere med høy realkompetanse på 
saksbehandling, folketrygdloven og tilsvarende lovverk i avdelingen. Avdelingen svarer også på 
henvendelser i Modia, og gjennomfører veiledningsavtaler på brukerpass. Ved rekruttering av nye 
medarbeidere vektlegges følgende kompetanse: Produkt kunnskap, kunnskap 
om relevante fagsystemer og generell IT kompetanse, spisskompetanse om folketrygdloven samt god 
bruker og service kompetanse, og god kommunikasjonskompetanse.   
  
Ordreavdelingen  
Ordreavdelingen består av 9 ansatte og avdelingsleder. Ordreavdelingens hovedoppgave er å 
registrere kostnader/anmodninger av alle typer hjelpemidler. De journalfører bestillinger i Gosys og 
lager kostnader på bestillinger i ordreorganisator. De har tverrfaglige møter med rådgiverne 
ukentlig.  
Akuttsaker som kommer inn via telefonhenvendelser fra servicesenteret blir ordrelagt 
hos her. Avdelingen har veiledningssamtaler med brukere med opplæring i brukerpass. Avdelingen er 
med i avtaleteamet på de forskjellige rammeavtalene. Ved rekruttering av nye 
medarbeidere vektlegges: Produktkompetanse, og erfaring med relevante fagsystemer samt 
spisskompetanse på kostnader og anmodninger. Det er videre viktig med god kunnskap om 
rammeavtaler og registreringsinstruksen samt god bruker og service kompetanse.  

  

Seksjon lager og teknisk med 76 ansatte har følgende oppgaver og kompetanse:  
Teknisk Ordrekontor  
Avdelingen består av 15 medarbeidere i tillegg til avdelingsleder. Avdelingen jobber 
med Ebasys/ordrebekreftelser, faktura oppfølging, kreditnotaer, ekspedisjon, internkontroll, innkjøp 
av deler og tilbehør, periodisk ettersyn, journalføring i Gosys, registrering av innkommende 
ordreskjemaer, byttesaker av elektromedisinsk utstyr og fastmontert utstyr i bolig, telefoni, booking 
for teknisk og bestilling av reparasjoner, tilpasninger, etter tilpasninger, flytting av fastmontert utstyr 
og demonteringer. Registrering og oppfølging av uhell/ulykker saker.  
  
Lager  
Avdelingen består av 14 ansatte og en avdelingsleder. Lagerets hovedoppgave er å sørge for korrekt 
lagerhold av alle hjelpemidler, både nye og gjenbrukte. Lageret tar imot alle hjelpemidler som 
leveres til hjelpemiddelsentralen. Dette er både lagervarer og enkeltbestillinger til brukere, samt 
gjenbruk som har vært hos leverandør eller i egen organisasjon, og skal settes tilbake til hovedlager. 
Lageret plukker og merker hjelpemidler til brukere i Oslo og Viken-kommunene, og setter dette klart 
for transport. Dette gjelder også hjelpemidler som skal til leverandører for klargjøring til bruker. 
Lageret etterfyller til fremskutt lager og XK-lager i Oslo og Viken-kommunene, der hjelpemidlene er 
forskuttert ut til bruker før søknad.  
  
Teknisk Ambulerende  
Avdelingen består av 12 teknikere og en avdelingsleder. Avdelingen har som hovedoppgave å 
utbedre feil på hjelpemidler hjemme hos bruker. I tillegg til reparasjoner utfører avdelingen Periodisk 
ettersyn og noe installasjon. De ansatte er inndelt i tre fagområder. Syn/hørsel, frittstående 
hjelpemidler og fastmonterte hjelpemidler. Oppdrag bookes direkte i en geografisk inndelt kalender 
av Teknisk ordrekontor. Teknikerne har ansvar for de forskjellige kalendrene, og følger selv opp 
avtalene.  Åtte av teknikere er deltakere i akuttvakten.  
  
Teknisk verksted  
Avdelingen består av 15 teknikere og en avdelingsleder. To av teknikere er i 50% 
stilling.  Hovedoppgavene er reparasjon, tilpasning, klargjøring av bevegelses hjelpemidler inne på 



 

 
 

verksted. Utfører spesialtilpasninger og salmaker arbeid på de fleste hjelpemidler både inne på 
verksted og ute hos brukere. Deltar i utredninger/utprøvinger sammen med rådgivere og 
førstelinjen. Ansvar for kurs til kommuneteknikere og interne kurs for egne teknikere. Ansvar for 
teknisk delelager og gjenbrukte deler. To teknikere deltar i anskaffelsesteamene. Tre teknikere deltar 
i akuttvakt.   
  
Kjørekontor, Retur og Gjenbruk  
Avdelingen består av 15 ansatte og en avdelingsleder. Kjørekontoret frakter og henter hjelpemidler i 
Viken kommunene sentralen betjener, samt transport til andre samarbeidspartnere. De kjører etter 
faste ukentlige ruter. Retur innregistrerer, merker, rengjør, kildesorterer, donerer, purrer opp utlån 
og bestiller klargjøring av innleverte hjelpemidler.   
Gjenbruk er klargjøringsteknikere som setter tilbake hjelpemidler til standard «som ny» utforming 
for bruk i nye brukersaker. De samme teknikerne sørger også for reparasjon og tilpasninger av 
hjelpemidler.    
  
  
Seksjon Tolketjenesten med 85 ansatte har følgende oppgaver og kompetanse:  
Det inngår i tallene at det er seks avdelingsledere samt en seksjonssjef for denne seksjonen som har 
ansvar for en rekke oppgaver som: Tolking på ulike områder, undervisningstolking, tolking på 
arbeidsplass, tolkeoppdrag dagligliv, fremmedspråks tolking, tolking ved lege/helse-
oppdrag. Tolkeformidlerne mottar og behandler tolkebestillinger (se tall for Oslo, Øst-Viken og Vest-
viken) Tolketjenesten er praksisplass for tolkestudenter og de ansatte tolkene er veiledere for disse.  
  
Tolketjenesten har samarbeidsavtaler med ca. 210 frilanstolker. Frilanstolker med avtaler: totalt 32 
tolker på avtale, 15 på arbeid, 17 på undervisning. Det er tilknyttet flere arbeidsplasser (TPA-
bedrifter) til tolketjenesten. Det nevnes CSS Signo, Statped og NBHP.  
  
Nasjonale oppgaver som ivaretas av tolketjenesten:  
Bildetolktjenesten – alle tolker ansatt inngår i vaktplaner for bildetolktjenesten. Det er øremerket 7 
stillinger til tjenesten. Disse midlene får enheten dekket gjennom Mål og 
disponeringsbrev.  Bildetolkområdet er delt inn i regioner. Oslo har ansvar for region sør-øst. Oslo 
betjener 50 % av alle innkomne samtaler som i 2020 var 30 000 samtaler. Seksjonen har rolle som 
koordinator for nasjonal bildetolktjeneste, og det inngår egen tekniker for området.   
  
 Ressurskontoret for frilansområdet utgjør 7 stillinger. Disse stillingene finansieres over 
eget driftsbudsjett, til tross for at dette er nasjonale oppgaver. Avdelingen behandler alle 
honorarkrav for alle frilanstolker som samarbeider med NAV. De arbeider med rådgiving og 
samordning av tjenester, og behandler spørsmål om honorar, reiseregulativ, oppdragsbetingelser i 
tillegg til å rådgi tolketjenestene i NAV. De jobber tett opp mot koordinerende team i 
styringsenheten og mot fagforeninger som organiserer frilanstolker  
  
Tolketjenesten i Oslo utfører svært mange tolkeoppdrag for andre fylker, da flere nasjonale enheter 
er lokalisert i Oslo og brukere fra andre fylker går på høyere utdanning el. har behov for tolk 
til behandling. Det avholdes også svært mange nasjonale konferanser og samlinger i tillegg til mange 
kulturelle arrangement i Oslo. Det kan nevnes at Gardermoen, UDI og asylmottak fordrer våre 
tjenester i fremmedspråktolking for døve.   
  
I 2019 brukte seksjonens tolker 5349,5 timer eks reising, på oppdrag på vegne av andre fylker. Dette 
utgjør ca. seks tolkestillinger som dekkes over enhetens eget budsjett.  
  
Seksjon Bilsenteret Østlandet har følgende oppgaver og kompetanse:  



 

 
 

Bilsenter Østlandet har til sammen ca.50 medarbeidere med ansvar for bilsaker for Oslo, Viken, 
Vestfold og Telemark samt Innlandet (noen få kommuner nord i Innlandet sorterer under Bilsenter 
Midt Norge). Til sammen utgjør disse fylkene 50 % av Norges befolkning. Bilsenter Østlandet utgjør 
derfor Norges største fagmiljø innen bilstønad og bil som hjelpemiddel for personer med 
funksjonsnedsettelse. Bilsenter Østlandet samarbeidet tett med de fire andre bilsentrene i landet og 
mottoet er at det er ett bilsenter med 5 lokasjoner. Bilsenteret ble regionalisert i 2010, da det var 
behov for å samle kompetansen på færre steder og spisse denne. Før 2010 ble bilområdet håndtert 
på hver enkelt hjelpemiddelsentral i landet. Samarbeidet om lik praksis sikres gjennom nettverkene; 
ledernettverk, vedtaksfaglig nettverk og formidler og merkantilt nettverk. Bilsenter Østlandet er 
organisert som en seksjon under NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og seksjonssjef inngår i NAV 
Hjelpemiddelsentral Oslo sin ledergruppe. Seksjonssjef på bilsenteret har egen ledergruppe 
bestående av 4 avdelingsledere som leder hvert sitt fagområde. De har et kontrollspenn som varierer 
mellom 10 – 15 medarbeidere. Det er to Søknad/Vedtaks avdelinger, en Rådgivning 
og Utredningsavdeling og en avdeling for Biladministrasjon.  
  
Søknadsbehandling – avdeling 1 og 2  
Avdelingene behandler søknader om stønad til bil, samt klagesaksbehandling. De er ansvarlig for 
Oppfølging av saker, herunder forberedelse, vedtak, håndtering av endringer, gjeldsdokumenter 
samt forberedelse av gjeldsoppgjør. Medarbeiderne gir også råd og veiledning til brukere og 
samarbeidspartnere om rettigheter og plikter ihht. regelverket, samt veiledning av NAV lokalt og 
andre interessenter. Søknadsavdeling 1 har 10 medarbeidere i tillegg til avdelingsleder og 
Søknadsavdeling 2 har 12 medarbeidere i tillegg til avdelingsleder. 
Kompetansekrav ved rekruttering er høyere relevant utdanning med minimum 3 år innen 
høgskole/universitet. Det er også ønskelig med saksbehandlererfaring.   
  
Rådgivning og Utredning  
Avdelingen gjennomfører utprøving med brukere for å avdekke behov for type bil og spesialutstyr. 
Medarbeiderne kartlegger brukernes funksjon både med tanke på å kjøre bilen selv og å benytte 
bilen som et fremkomstmiddel hvor bruker kun sitter på. Medarbeiderne er i tett dialog og 
samarbeid med våre leverandører for å sikre god flyt i verdikjeden, samt sikre at NAV sine brukere får 
en sikker, hensiktsmessig og godt nok tilpasset bil. Avdelingen består av 12 bilrådgivere i tillegg 
til avdelingsleder.  Kompetansekrav ved rekruttering av bilrådgivere er høyere relevant utdanning 
innen ergoterapi eller fysioterapi. I tillegg er det en fordel om de har kjennskap til hjelpemidler 
eller erfaring fra 1. linjetjenesten i kommunen.   
  
Biladministrasjonen  
Avdelingen har et sammensatt ansvarsområde; innkjøp i Mercell og minikonkurranser, bestille biler, 
tilhengere og ombygging, reparasjoner, videresalg av returbiler gjennom Auksjonen.no, oversikt over 
lager og kassasjon samt fakturabehandling. I tillegg har avdelingen ansvar for telefoni og 
post ved bilsenteret. Avdelingen bistår også Rådgivning og Utredning med teknisk kompetanse ved 
behov i tillegg til kvalitetsoppfølgning av leverandører i forhold til avtaler og 
leveranser. Avdelingen består av 9 medarbeidere i tillegg til avdelingsleder. 
Kompetansekrav ved rekruttering er avhengig av hvilket ansvarsområde det rekrutteres til. Tre 
medarbeidere har teknisk bakgrunn og skal disse erstattes, kreves teknisk bakgrunn fra bil med 
fagbrev eller mesterbrev eller ombygger bransjen. I tillegg er det en fordel med erfaring innen 
logistikk. Skal medarbeidere innen innkjøp eller telefoni erstattes, kreves erfaring fra disse 
områdene.   
  
Styrker   
Største styrke er store og robuste fagmiljøer  
Svakheter  
Den største utfordringen er å forbedre gjenbruk  


