
NAV Hjelpemidler og 
tilrettelegging, ressurs og 
kompetansesenter,
Hjelpemiddelsentral Nordland

Litt om vårt tilbud generelt.
Lese – og skrivevansker, alternative og 
supplerende tilrettelegginger



// NAV

Oppdraget

• Hjelpemiddelsentralens rolle og verktøy for studenter med lese- og skrivevansker

• For mange med lese- og skrivevansker er talesyntese, opplesningsprogrammer, 
lydbøker, stavekontroll, dikteringsløsninger og digitale tekster nødvendig for å 
komme gjennom studietiden. Men hvilke program og verktøy fungerer 
kompenserende for studenter med disse vanskene, og hvordan kan NAV 
Hjelpemiddelsentral være en støtte for studiestedene og studentene i denne 
sammenheng? 

• Line Bjørnerud og Grethe Helmersen er seniorrådgivere ved NAV 
Hjelpemiddelsentral i Nordland og sier litt generelt og litt spesielt.



// NAV

• «Hjelpemiddelsentralen kan gi 
stønad til individuelle hjelpemidler 
for å avhjelpe en 
funksjonsnedsettelse, ut over det 
ansvaret som lærestedet har for 
tilrettelegging. Dette vil måtte 
basere seg på en konkret vurdering 
i hver enkelt sak. En 
forhåndskontakt med 
hjelpemiddelsentralen vil ofte være 
avklarende»

Finansieringsmuligheter for hjelpemidler 
for studenter på universitet og høgskole
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• Tverrfaglig team med 
inkludering- og 
tilretteleggingskompetanse

• Rådgivning på funksjon og 
tiltak er uavhengig av 
finansieringsansvar for 
tiltaket

Arbeidsplass og 
utdanningsteamet

KOGNISJON

AVT

SYN

HØRSELKOMUNIKASJON

TOLK

BEVEGELSE
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Tilrettelegging på arbeidsplass
- Ergonomi og Bevegelse

• Arbeidskartlegging - Bruk 
BHT først og fremst 

• Hjelpemidler innen 
ergonomiske løsninger

• Ordinært utstyr som må 
spesialtilpasset

• Tilpasning og ombygging av 
maskiner

• Funksjonsassistent
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Tilrettelegging på 
arbeidsplass

Syn

• Svaksynte / Blinde
• Tilrettelegging av datamaskin og 

plassering
• Hjelpemidler
• Belysning
• Lese- og sekretærhjelp
• Lysoverfølsomhet 
• Hjernerystelse
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Tilrettelegging på 
arbeidsplass

Hørsel 

• Høreapparater er grunnmuren 
til andre hjelpemidler 
(hørselssentralen)

• Hjelpemiddelsentralen har 
hjelpemidler som skal gjøre det 
mulig å oppfatte tale

• Lydoverfølsomhet

• Lydmiljø  - Akustikkmåling
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Tilrettelegging på arbeidsplass
- Kognisjon

• Tidsforståelse
• Konsentrasjon
• Hukommelse
• Organisering

• Sortere
• Prioritere
• planlegge
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Lese og skrive-vansker dysleksi.
(Filmsnutt)

Dysleksi er et gresk ord og betyr vansker med ord. Det er 
akkurat det dysleksi er; vansker med å skrive og lese. De som 
har dysleksi har i utgangspunktet ikke problemer med å forstå 
det de leser, men problemer med lesingen og skrivingen i seg 
selv.
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Våre tilbud er:
• Rådgivere med fagkompetanse på lesing og skriving, 

kompetanse på funksjonshemming og tekniske hjelpemidler.
• En samtalepartner til den som ønsker å vite mer om tilrettelegging, tips 

og råd.
• Opplæring i hjelpemidlets funksjon etter at ei behovskartlegging 

sier hvilket man skal velge. 
• Kartleggingen av vanskene gjøres  av  PPT, ARK etc.

• Å bidra til å minske gapet mellom  krav og ferdigheter, jfr GAP-
modellen vår.
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Hvem møter vi?

• Alle – fra 0 til 100 på få sekunder, jfr rådgivningens egenart.

• Barnet / foresatte / nettverk
• Ungdommen
• Studenten
• Lærlingen
• Arbeidssøkeren
• Arbeidstakeren
• Arbeidsgiveren
• Læreren
• Utdanning
• Fagskole
• Høyskole
• Universitet
• Og alle andre samarbeidspartnere
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NAV arbeid og utdanning

• Arbeid og utdanning
• Har du en varig funksjonsnedsettelse kan du få hjelpemidler og 

tilrettelegging av det fysiske miljøet på arbeidsplassen og for å 
gjennomføre utdanning.

• https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/hjelpemidler-og-
tilrettelegging/tilrettelegging/arbeid-og-utdanning

• Her finner du din egen hjelpemiddelsentral og dertil relatert 
informasjon.

https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/hjelpemidler-og-tilrettelegging/tilrettelegging/arbeid-og-utdanning
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Lese – og skrivevansker

Lese- og skrive godt nok til å 
fullføre en utdanning og 
mestre en moderne jobb.

Gap`et tettes
med teknologi.
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Lesehastighet



// NAVOrdblindhed.dk
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Status 2021
• Det er ingen studie- og/eller arbeidsplasser der du ikke 
trenger å lese-skrive-regne. 

• Det er ingenting, eller svært lite, 
av systematisk og forebyggende arbeid. 

• Det er få/ingen generelle tiltak. 
• Tiltak er nesten alltid knyttet til en person og har ingen

konsekvenser for andre personer med samme vanskeligheter, selv 
om de jobber på samme arbeidsplass. 

• Enkeltpersoner bruker sin egen tid, utstyr og internett-tilkobling for å 
løse sine vanskeligheter. 

• Medstudenter og kolleger hjelper ofte og uoffisielle støttesystemer opprettes, ofte 
med veilederens passive aksept.

«Orden på jobbet» Begripsam, 2019
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Støtte til studenter, hvordan gi best mulig hjelp

• Kontaktperson på studiestedet
• En dedikert person som kan ivareta studentens behov for hjelp og 

støtte til å komme i gang på nytt studiested

• VIKTIG med en trygg støtteperson på studiestedet for vi har dessverre 
ikke mulighet til å hjelpe alle med detaljer i tilretteleggingen. 

• Ønskelig med en generell tilrettelegging som er universell og 
tilgjengelig for alle.                                                           
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Lydbøker
Alle som problemer med å lese må bli 
medlem av Norsk lyd- og 
blindeskriftbibliotek 
https://www.nlb.no/bli-laner/meld-deg-
inn

Som NLB-medlem får du gratis tilgang 
til over 18000 lydbøker for voksne.

Lesing – med ørene

https://www.nlb.no/bli-laner/meld-deg-inn


// NAV



// NAV

Lydbøkene kan avspilles 
på NLB sin egen app 
http://appbiblioteket.no/lydhor/

Lydhør

http://appbiblioteket.no/lydhor/
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Pensum

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek sitt studielitteratur tilbud er 
meget godt https://www.nlb.no/tilbudet-vart/studielitteratur

I tillegg får du som NLB medlem og student/elev tilgang til 
Bookshare https://www.bookshare.org/cms/

Bookshare er et enormt bibliotek, snart 1 million titler, med i 
hovedsak engelskspråklig digitale bøker. 

https://www.nlb.no/tilbudet-vart/studielitteratur
https://www.bookshare.org/cms/
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Veien til førerkortet for bil, moped, traktor, motorsykkel, 
buss, lastebil og vogntog, minibuss og snøscooter 
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Verktøy

• Universelle tilrettelegginger
• Tips og råd om hvordan man kan bruke det man har og kjenner.

• Gratis apper
• Opplesing via bild og OCR, veldig nyttig fordi man ofte har en 

smarttelefon tilgjengelig. 
• Verktøyprogramvare dekket av NAV Hjelpemiddelsentral 

• Lingdys. Laget av norske lingvister som er bygd på norsk grammatikk. 
Det er en verktøyprogramvare som mange av dagens unge har fått 
presentert, men ulike erfaringer i opplæringen og bruken.
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Eksempler på verktøyprogramvare som lånes via NAV 
Hjelpemiddelsentral
• Lingdys utviklet i Norge. https://lingit.no/video/

• CD-ord https://www.vitec-mv.com/no/produkter/cd-ord/funksjoner-i-cd-ord/

• Textpilot https://lingit.no/brukerstotte/opplaering-og-stotte-for-textpilot/#opplaering-video

• Appwriter https://www.wizkids.co.uk/private/appwriter/

• M.fl.

• Det som kan være avgjørende for å finne rette hjelpemidlet her er en god samtale om 
behov og bruken. Teknikker og hvordan leser og skriver du nå…

https://lingit.no/video/
https://www.vitec-mv.com/no/produkter/cd-ord/funksjoner-i-cd-ord/
https://lingit.no/brukerstotte/opplaering-og-stotte-for-textpilot/#opplaering-video
https://www.wizkids.co.uk/private/appwriter/
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Appbiblioteket.no  og Kunnskapsbanken.net

• http://appbiblioteket.no/office-lens/
• http://appbiblioteket.no/lingdys/
• http://appbiblioteket.no/lydhor/
• http://appbiblioteket.no/smartteknologi-til-lese-og-skrivestotte/

• http://www.kunnskapsbanken.net/norsk-talegjenkjenning/
• https://support.microsoft.com/nb-no/office/diktere-dokumentene-

dine-i-word-3876e05f-3fcc-418f-b8ab-db7ce0d11d3c?ui=nb-
no&rs=nb-no&ad=no

http://appbiblioteket.no/office-lens/
http://appbiblioteket.no/lingdys/
http://appbiblioteket.no/lydhor/
http://appbiblioteket.no/smartteknologi-til-lese-og-skrivestotte/
http://www.kunnskapsbanken.net/norsk-talegjenkjenning/
https://support.microsoft.com/nb-no/office/diktere-dokumentene-dine-i-word-3876e05f-3fcc-418f-b8ab-db7ce0d11d3c?ui=nb-no&rs=nb-no&ad=no
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