Hva har vi av hjelpemidler til korttidslån?
Gang- og forflytningshjelpemidler:
- Krykker
- Gåbord (prekestol)
- Rullator
- Rullestol, manuell
- Kjøreskinner

HJELPEMIDDELLAGERET

Bad- og toaletthjelpemidler:
- Toalettforhøyer
- Toalettstol
- Badekarsete
- Dusjstol
Diverse andre hjelpemidler:
- Arbeidsstol
- Sykeseng
- Søsterhjelp
- Sengebord
- Hjertebrett, manuell
- Forhøyningsklosser

Begrensninger i tilbudet.
Vi tar forbehold om lagerbeholdning.

Besøksadresse:

Ringvegen 8B, 2816 Gjøvik, øvre plan

Besøkstid:

Kl. 10:00 – 12:00 mandag – fredag

Mobiltelefon:

48 27 68 59

Telefontid:

Kl. 08:30 – 13:00 mandag – fredag

E-post: hjelpemiddellageret@gjovik.kommune.no

Tekniske hjelpemidler
Personer som har en funksjonsnedsettelse, har vært operert
eller utsatt for skade eller sykdom kan låne tekniske
hjelpemidler. Hjelpemidlene skal være til hjelp for å kunne
mestre hverdagen best mulig.

Ved behov for lån av hjelpemidler på kveld, helg og
helligdager
Ved hastesaker som ikke kan vente til ordinær åpningstid av
det kommunale korttidslageret kontaktes Hjemmetjenesten
der du bor.

Kommunale korttidshjelpemidler
Kommunen har ansvar for å låne ut hjelpemidler ved
midlertidige og akutte behov. Korttidslånet gjelder primært for
3 måneder, og det lånes kun ut 1 av den samme type
hjelpemiddel per bruker. Når behovet opphører skal
låntakeren rengjøre hjelpemidlene, og levere tilbake til
kommunes korttidslager. Ved behov for en sykeseng kjører
det kommunale hjelpemiddellageret den til deg etter avtale.

Hjemmetjenesten Gjøvik kommune
Haugtun
Åslundmarka
Biri
Nordbyen
Sørbyen
Snertingdal

90 59 73 90
61 15 88 51
61 13 42 73
95 86 49 36
91 33 78 42
90 51 48 11

Åpningstid for henting og levering til Hjelpemiddellageret
er på mandag til fredag kl.10:00- kl.12:00.
Besøk utenom denne tiden må avtales på mobil: 48 27 68 59.
Alle hjelpemiddelutlån registreres i Helse- og omsorgs
elektroniske pasientjournal.
Varig behov, og hjelpemidler for nedsatt syn og hørsel
Er det behov for hjelpemidler til varig utlån, må det søkes
NAV Hjelpemiddelsentral. Fysio- og ergoterapitjenesten kan
utrede behovet ditt. Du kan videre få hjelp til søknad,
tilpasning og opplæring i bruk av hjelpemidlene. Du kan selv
sende henvisning til Fysio- og ergoterapitjenesten.
Henvisningsskjemaet finner du på hjemmesiden til Gjøvik
Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten har også syns- og
hørselskontakter som bistår med å søke hjelpemidler.
Mottar du tjenester fra Hjemmetjenesten kan også de søke
på enkelte hjelpemidler.

ALLE HJELPEMIDLER SKAL RENGJØRES FØR DE
RETURNERES TIL HJELPEMIDDELLAGERET

Ytterligere informasjon: www.gjovik.kommune.no
Eller ring Fysio- og ergoterapitjenesten: tlf: 611 46 900.

