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«Kommunen skal sørge for formidling av nødvendige hjelpemidler og for 

å tilrettelegge miljøet rundt den enkelte. Kommunen skal vurdere 

hjelpemidler som ett av flere alternative tiltak på grunnlag av pasientens 

og brukerens samlede behov. Om nødvendig skal kommunen be om 

bistand fra NAV eller andre relevante instanser» (Forskrift om 

Habilitering og rehabilitering §9). 

 

Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere 

praktiske problemer for personer med nedsatt funksjonsevne. 

 

Lyngdal kommune hjelper sine innbyggere med utlån av hjelpemidler til 

kortvarig behov. Vi kan også hjelpe deg å søke på hjelpemidler via NAV 

hvis ditt behov er langvarig. 

 

Korttidsutlån av hjelpemidler - inntil 2 år 

Har du et kortvarig behov for hjelpemidler, for eksempel en rullator, kan 

du låne dette fra kommunen. Ved behov for hjelpemidler, ta kontakt med 

oss. 

 

Varige lån - over 2 år 

Har du varig (over 2 år) og vesentlig funksjonsnedsettelse, kan du få 

stønad til hjelpemidler fra Folketrygden. Har du behov for hjelpemidler 

til varig bruk, kan du kontakte oss. En person vil komme hjem til deg for 

å vurdere ditt behov og hjelpe deg med en søknad til NAV 

Hjelpemiddelsentral Agder. I større saker vil du få skriftlig vedtak fra

NAV Hjelpemiddelsentral Agder. Du vil bli kontaktet når hjelpemiddelet 

er kommet til kommunen.  

 

 

 

HJELPEMIDLER 



 

  LYNGDAL KOMMUNE 3 

Henting og levering av hjelpemidler 

- Du kan selv hente eller levere hjelpemiddelet hos oss på 

Helsehuset eller Audnedal Helsesenter. Ring på forhånd for å gjøre 

en avtale. 

- Om nødvendig kan vi hente og bringe for deg, men det vil ta noe 

lenger tid.  

- Du har selv ansvar for hjelpemiddelet du låner. 

- Gi beskjed til oss når behovet opphører. 

 

Service og vedlikehold 

Du har selv ansvar for vanlig vedlikehold av hjelpemidlene, slik som 

renhold, luft i dekk osv. 

Hvis hjelpemidlet du har ansvar for 

- trenger mindre reparasjoner, må du prøve å få noen til å hjelpe, 

eller du kan kontakte oss i kommunen 

- trenger større reparasjoner, tekniske innretninger med 

motorer/elektronikk, må du kontakte oss 

- ikke fungerer som planlagt, blir for lite, eller annet, må du kontakte 

oss. 

 

Kontaktinformasjon 

Vakttelefon for hjelpemidler 

Tlf: 475 17 564 

 

Telefontid:  

Mandag til fredag kl. 09.30-14.00 

 

Besøksadresse 

Bergesletta 2 

4580 Lyngdal 

 

Kvåsheiveien 1 

4525 Konsmo 

 

Ring vakttelefon for avtale 
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