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22 18 03 Utrustning för att spela in och
återge ljud
Egenavgift

Region Norrbotten: Daisy-spelare förskrivs som hjälpmedel med en
egenavgift på 500 kr från och med 1 januari 2005. Daisy spelare som
även kan användas som fickminne förskrivs med egenavgift. Barn och
ungdomar under 20 år ska inte betala någon egenavgift.
Norrbottens kommuner: Se respektive kommuns regelverk för avgifter.
Särskild förskrivning

Ja, för Daisy-spelare med och utan fickminne
Förskrivningsrätt

Förskrivningsrätten avser Daisy-spelare och fickminne.
Endast synpedagog för patienter med nedsatt b210 synfunktion* och
nedsatt b1561 visuell perception*.
Arbetsterapeut, Logoped för andra funktionsnedsättningar.
Kriterier för förskrivning

Daisyspelare:
Daisy-spelare kan endast förskrivas när alternativ lösning till Daisyspelare inte kan användas.
Patienten ska kunna hantera hjälpmedlet självständigt.
Fickminne: Digitalt fickminne kan förskrivas för att självständigt
kunna göra anteckningar och ta del av egna anteckningar då man inte
kan använda svartskrift. Patienten ska självständigt kunna hantera
fickminnet.
För barn/ungdom upp till och med 17 år kan fickminne förskrivas i
samband med orientering och förflyttningsträning samt för att skapa
ljudalbum.
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hälsocentral i första
hand
Eget ansvar

CD/MP3/DVD-spelare och Daisy-programvara/Daisy-applikation
eller motsvarande för användning i dator/surfplatta/telefon är eget
ansvar.
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Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen
Individuell behovsbedömning

Ställningstagande till Daisyspelare/fickminne ska föregås av noggrann
bedömning av individens förutsättningar, aktivitet och omgivningsfaktorer.
Personens förmåga att utföra aktiviteten d166 att läsa* / d170 att
skriva* med t.ex. CD/MP3/DVD-spelare/Daisy programvara dvs. utan
Daisyspelare/fickminne ska bedömas (ingen, lätt, måttlig, stor, total
svårighet)*.
Individuell målsättning

Målsättningen ska ange personens förmåga d166 att läsa* / d170 att
skriva* med Daisyspelare/fickminne.
Tidpunkt för uppföljning ska beslutas i samband med att målsättningen upprättas.
Val av produkt

Utprovning sker via Syncentral eller Kommunikationsteam
Information

Låneförbindelse
Konsultation - Kommunikationsteamet
Uppföljning och utvärdering av uppsatt mål

Utvärdering av personens förmåga att läsa* /att skriva* med hjälpmedel 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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