Nullstill

Ortopediske hjelpemidler

FOLKETRYGDEN
Dersom NAV tidligere har fattet vedtak om å gi søkeren
fullmakt til å søke om fornyelse er det ikke nødvendig med
ny legeerklæring fra spesialist. Før søknadsskjemaet fylles
ut, må veiledningen på neste side leses nøye.

Søknad om fornyelse

1 Opplysninger om søkeren
1.1 Etternavn, fornavn

1.2 Fødselsnummer (11 siffer)

1.3 Adresse

1.4 Telefonnummer

1.5 Postnummer og poststed

1.6 Bokommune

2 Beskrivelse av hjelpemidlet mv.

3 Opplysninger om legen som gav legeerklæring ved opprinnelig anskaffelse.
3.1 Legens fornavn og etternavn

3.2 Legens ID-nummer

3.3 NAV fattet vedtak (dato)

3.4 Fullmaktsperiodens totale lengde

4. Underskrift
Jeg søker om fornyelse av mitt ortopediske hjelpemiddel da det er et reelt behov for fornyelse. Opplysningene som gis i bestillingen er reelle, og jeg har lest veiledningen til skjemaet. Hjelpemidlet er
av samme type som det jeg nå bruker nå.
Dato og underskrift

Hjelpemidlet skal leveres av

5 For ortopediingeniøren
Jeg bekrefter at justering og reparasjon av søkerens hjelpemiddel er vurdert, og at levering av
nytt hjelpemiddel vil være det riktige ut fra en faglig vurdering. Hjelpemidlet det søkes om er av
samme type som søkeren har fått stønad til tidligere.
Dato og underskrift av autorisert ortopediingeniør
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VEILEDNING
Bruk av søknadsskjemaet
NAV kan fatte vedtak om å gi søkeren fullmakt til å søke om fornyelse
i 5 eller 10 år uten ny legeerklæring fra spesialist. Hvis slikt vedtak
foreligger er det tilstrekkelig at søkeren og ortopediingeniøren underskriver søknaden om fornyelse.
Søkerens fastlege kan fordoble fullmaktsperioden til 10 eller 20 år
dersom søkerens medisinske tilstand og behov for hjelpemidlet er
uendret. Søkerens fastlege må da skrive en erklæring om dette som
må sendes til NAV sammen med søknaden om fornyelse.
NAV kan bare gi stønad til å fornye et ortopedisk hjelpemiddel når det ikke
er hensiktsmessig å reparere eller justere det gamle hjelpemidlet. Det nye
ortopediske hjelpemidlet må være av samme type som det gamle. Med
samme type menes at det skal brukes samme type modelleringsteknikk/
utformingsmetode og samme type komponenter eller komponenter med
tilsvarende funksjon og på tilsvarende kostnadsnivå.
Søkeren plikter å kontrollere at søknad om fornyelse skjer innenfor den tidsperiode som fremgår av NAVs vedtak. En ortopediingeniør vil kunne veilede
brukeren i å fylle ut søknadsskjemaet.
Før ortopediingeniøren underskriver søknaden, skal hun/han så langt det er
praktisk mulig kontrollere at informasjonen i søknadsskjemaet er korrekt.

Saksgang
• Ortopediingeniøren og søkeren fyller ut søknadsskjemaet og tar eventuelt
kopi til eget arkiv.
• Ortopediingeniøren sender søknadsskjemaet til NAV sammen med førsteside i saken. Førsteside i saken må tas ut fra NAVs nettside.
• NAV fatter vedtak og sender vedtaksbrev til søkeren med kopi til leverandøren.
• Når hjelpemidlet er levert videresender leverandøren vedtakskopien til NAV
Helseoppgjør sammen med ferdigattest på skjema NAV 10-07.12. Dette
gjøres etter at regningen er oversendt NAV Helseoppgjør i elektronisk format.
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