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22 12 24 Programvara för
ordbehandling
Programvara för att skriva, redigera och lagra text, inklusive matematiska och vetenskapliga symboler, t.ex. layoutprogram och ordbehandlingsprogram med möjlighet till alternativ styrning av eller tillbehör för ordbehandling. Här ingår t.ex. programvara för att använda
punktskrift, ordbanker, ordlistor och stavningsprogram.
Egenavgift

Ingen egenavgift
Särskild förskrivning

Arbetsterapeut, Logoped: Ja
Förskrivningsrätt

Arbetsterapeut, Logoped,
Programvara för rättstavning endast logoped
Synpedagog till patient med nedsatt b210 synfunktion* och b1561
visuell perception*.
Kriterier för förskrivning

Programvara för ordbehandling kan förskrivas till patients egen dator
för att kompensera funktionsnedsättning.
Programvara för rättstavning kan förskrivas när rättstavningsfunktion i
ordbehandlingsprogram inte täcker behovet.
Förskrivning av rättstavningsprogram kan göras efter utprovningsperiod då behovet är fastställt.
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hälsocentral i första
hand
Eget ansvar

Vanligt förekommande ordbehandlingsprogram med rättstavningsfunktion är eget ansvar.

Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen
Individuell behovsbedömning

Ställningstagande till programvara ska föregås av bedömning av individens förutsättningar i förhållande till aktiviteten.
Personens förmåga att kunna d140 att lära sig läsa* d145 att lära sig
skriva och/eller d166 att läsa* och d170 att skriva* med vanligt förekommande/enklare ordbehandlingsprogram med rättstavningsfunktion
ska bedömas (ingen, lätt, måttlig, stor, total svårighet)*.
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Individuell målsättning

Målsättningen ska ange personens förmåga att kunna utföra aktiviteten
att lära sig läsa*, att lära sig skriva* och/eller att läsa*, att skriva *.
Tidpunkt för uppföljning ska beslutas i samband med att målsättning
upprättas.
Val av produkt

Utprovning av produkt sker med stöd av Kommunikationsteamet eller
via Syncentralen.
Information

Lånevillkor
Konsultation - Kommunikationsteamet
Förskrivning av hjälpmedel skickas med post till:
Kommunikationsteam, Möjligheten, Box 11064, 976 32 Luleå
Uppföljning och utvärdering av uppsatt mål

Utvärdering av personens förmåga att utföra aktiviteten att lära sig
läsa*, att lära sig skriva* och/eller att läsa*, att skriva * med programvaran enligt uppsatt mål ska ske (ingen, lätt, måttlig, stor, total svårighet)*.
Förskrivaren ska ta ställning till eventuell åtgärd och/eller fortsatt uppföljning.
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