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22 03 18 Förstorande videosystem
Hjälpmedel som förstorar bilden av objektet som har uppfångats av en
videokamera.
Egenavgift

Ingen egenavgift
Förskrivningsrätt

Förskrivningsrätten avser stationärt eller bärbart system och handhållet elektroniskt förstoringsglas till patient med nedsatt b210 synfunktion* och/eller nedsatt b1561 visuell perception*.
Till patient med svår funktionsnedsättning* och stor svårighet*att läsa
med läs-TV kan läs-TV med talsyntes förskrivas för att få texten på
skärmen uppläst.
Till studerande kan extern avståndskamera förskrivas till stationärt
system.
Synpedagog
Kriterier för förskrivning

Förstorande videosystem (läs-TV) är ett hjälpmedel som kompenserar
personens synförmåga. Det är ett hjälpmedel för kommunikation: att
läsa, skriva eller att kommunicera med bilder.
Handhållet elektroniskt förstoringsglas kan förskrivas för att underlätta ett aktivt dagligt liv och kan förskrivas som enskilt hjälpmedel
eller som komplement till ett stationärt system.
Krav som ska vara uppfyllda:






Behovet ska inte kunna tillgodoses av andra förstoringshjälpmedel som t.ex. förstoringsglas eller lupp.
Behovet att använda läs-TV i den dagliga livsföringen ska vara
frekvent (flera gånger i veckan).
Begagnat system som uppfyller behovet förskrivs i första
hand.
Byte av läs-TV kan ske då den blivit utsliten eller när behovet
har förändrats.
Läs-TV:n ska kunna hanteras självständigt.

Eget ansvar

Lämpligt bord för placering av stationär läs-TV är personens eget ansvar.
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Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen
Individuell behovsbedömning

Ställningstagande till läs-TV ska föregås av noggrann bedömning av
individens förutsättningar (utan hjälpmedel) i förhållande till aktivitet
och omgivningsfaktorerna.
Personens förmåga att utföra aktiviteten d166 att läsa* / d170 att
skriva* utan hjälpmedel ska bedömas (ingen, lätt, måttlig, stor, total
svårighet)*.
Individuell målsättning

Målsättningen ska ange personens förmåga att kunna utföra aktiviteten
d166 att läsa* och d170 att skriva*.
Tidpunkt för uppföljning ska beslutas i samband med att målsättningen upprättas.
Val av produkt

Utprovning sker via Syncentralen.
Information

Låneförbindelse
Uppföljning och utvärdering av uppsatt mål

Personens förmåga att läsa* och skriva* med läs-TV enligt uppsatta
mål ska bedömas (ingen, lätt, måttlig, stor, total svårighet)*.
Förskrivaren ska ta ställning till eventuell åtgärd och/eller fortsatt uppföljning.
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