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22 21 03 Bokstavs- och
symbolsatser/tavlor
Hjälpmedel för närkommunikation i de fall tal inte är möjligt eller
svårt. Här ingår t.ex. bokstäver, bilder, symboler, ikonsatser och
ikonbrädor.
Egenavgift

Ingen egenavgift.
Förskrivningsrätt

Förskrivningsrätten avser symbolsatser/tavlor samt lexikon (tecken
och symbollexikon), presentationsmaterial såsom kommunikationstavlor, bildfack, pekböcker och scheman.
Arbetsterapeut, Logoped
Kriterier för förskrivning

Presentationsmaterial för kommunikation/kognition:
Presentationsmaterial förskrivs när patienten har behov av att komplettera, förtydliga eller ersätta förmågan d330 att tala* i
1. när- och fjärrkommunikation och/eller,
2. för struktur och planering för d 230 att genomföra daglig rutin, för
d210 att företa enstaka uppgift, och/eller för d 220 att företa mångfaldiga uppgifter*.
Bokstavs- och symbolsatser/tavlor:
Förskrivning kan ske för närkommunikation (när personen inte kan
utveckla ett komplett språk) och/eller som kognitivt stöd när behovet
är frekvent och enstaka bilder inte är tillräckligt.
Förskrivning kan inte ske om behovet kan tillgodoses med enstaka
bilder från verksamheten och/eller gratisprogram via Internet.
Innan förskrivning av programvara ska patienten ha använt bilderna i
de aktiviteter och i den miljö där de skall tillämpas. Efter uppföljning
kan symbolsatsen/lexikonet förskrivas till patientens privata dator.
Vid förskrivning förväntas personens nätverk skriva ut och laminera
in bilder på egen hand.
Utgångspunkten är att en bildbank ska täcka behovet. Vid behov av
andra bilder ska i första hand komplettering med enstaka bilder ske.
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hälsocentral i första
hand
Eget ansvar

Personen ansvarar själv för dator, skrivare, färgpatroner och lamineringsmaskin.
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Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen
Individuell behovsbedömning

Personens förmåga till närkommunikation ska bedömas (ingen, lätt,
måttlig, stor, total svårighet)*. Bedömningen bör göras i samarbete
mellan arbetsterapeut och logoped.
Ställningstagande till personens behov av bilder ska göras för d3351
att uttrycka sig genom tecken och symboler* eller för d230 att genomföra daglig rutin*.
Individuell målsättning

Målsättningen ska ange personens förmåga att använda bokstavs- och
symbolsatser samt metodiken för bildstöd i närkommunikation
och/eller för att genomföra daglig rutin*.
Val av produkt

Kommunikationsteamet eller Huvudsaken kan konsulteras.
Information

Förskrivning av hjälpmedel skickas med post till:
Kommunikationsteam, Köpmangatan 37, 972 33 Luleå.
Lånevillkor
Kommunikationsteam kan hålla utbildning i programvara som förskrivits.
Förskrivaren ansvarar för att handleda personen, personliga vårdgivare/personliga assistenter* och närstående i metoden.
Uppföljning och utvärdering av uppsatt mål

Utvärdering av personens förmåga till närkommunikation 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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