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22 18 24 Radiosändningssystem
System för att ta emot eller sända ljud via högfrekventa radiovågor.
Här ingår t.ex. system, sändare och mottagare för lokal envägskommunikation.
Egenavgift

Ingen egenavgift
Förskrivningsrätt

Audionom, Hörselpedagog
För Hörselpedagog på Pedagogiska hörselvården avses förskrivning i
skolmiljö.
Särskild förskrivning

Ja, för nyförskrivning och byte
Kriterier för förskrivning

Transmission via radio kan förskrivas till person med svår* nedsättning av b230 hörselfunktioner* inom följande kategorier:






Nyupptäckt svår* nedsättning av b230 hörselfunktioner* hos
små barn (0-2 år).
Personer där Cochlea Implantat (CI) inte kan bli aktuellt. Utredning är gjord men personen kan inte bli opererad.
Personer med ytterligare svår funktionsnedsättning t ex blindhet.
Person med ytterligare svår funktionsnedsättning* där det
p.g.a. omgivningsfaktorer inte fungerar med enklare lösning.
Elever på högstadiet (grundskola) och i gymnasieskola.

Förskrivning kan ske när audionom gjort en optimal hörapparatanpassning, men patienten ändå inte har en bra hörselsituation.

Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen
Individuell behovsbedömning

Ställningstagande till hörhjälpmedel ska föregås av noggrann bedömning av individens förutsättningar i förhållande till i vilken situation
och omgivning den ska användas.
Personens förmåga att höra enligt d 230 i olika situation utan eller
med hjälpmedel ska bedömas (ingen, lätt, måttlig, stor, total svårighet)
Individuell målsättning

Målsättningen ska ange personens förmåga och möjlighet att höra i
olika situationer med hjälpmedlet.
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Tidpunkt för uppföljning ska beslutas i samband med att målsättning
upprättas.
Val av produkt

Enklaste modell av hörhjälpmedel som uppfyller behovet ska förskrivas. Behovsanalys, som görs tillsammans med patienten är ett bra underlag för att komma fram till val av rätt hjälpmedel.
Information

Byte av modell får ske om det är föranlett av funktionsnedsättningen
eller om omgivningsfaktorerna förändras.
Hjälpmedlet ska återlämnas när behovet upphört.
Lånevillkor
Uppföljning och utvärdering av uppsatt mål

Uppföljning och utvärdering bör utföras inom tre månader.
Personens förmåga att höra med hjälpmedlet i olika situationer enligt
uppsatt mål ska bedömas (ingen, lätt, måttlig, stor, total svårighet)*.
Förskrivaren ska ta ställning till eventuell åtgärd och/eller fortsatt uppföljning.
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