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22 24 09 Enheter och programvara för
textkommunikation i realtid
Här ingår t.ex. mobila texttelefoner, enheter och programvara för
textomvandling i realtid och punktskriftstelefoner.
Egenavgift

Ingen egenavgift.
Förskrivningsrätt

Hörselpedagog vid Pedagogiska hörselvården för döva, gravt hörselskadade och dövblinda
Logoped för patient med funktionsnedsättning av röst- och talfunktioner*
Kriterier för förskrivning

Texttelefon kan förskrivas till personer som är döva, gravt hörselskadade, dövblinda och/eller talskadade som inte, eller endast med stor
svårighet kan kommunicera med vanlig telefon. Om det bedöms att
personen inte kan hantera en texttelefon kan telefax förskrivas. Till
personer som har egen dator kan istället modem och texttelefonprogram förskrivas. Alternativt kan dator med modem och texttelefonprogram förskrivas om kostnaderna inte överskrider normal kostnad
för texttelefon.
Statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation lämnas till
landsting enligt SFS 2014:298 3§. Bidrag lämnas för kostnaden för
1. utrustning som möjliggör en dialog i realtid via ett kommunikationsnät och som skall användas av döva eller gravt hörselskadade personer och personer med dövblindhet, talskada eller
språkstörning som inte kan, och inte, eller endast med betydande svårighet, kan kommunicera utan sådan utrustning,
2. utrustning enligt första punkten om den ska användas av närstående till personer som avses där,
3. anpassning och iordningställande av utrustning samt utbildning
för den som har utrustning enligt första eller andra punkten,
och
4. stöd och utbildning till den som själv har införskaffat sådan utrustning som avses i första punkten och hör till den krets av
personer som enligt första och andra punkten avses använda
utrustningen.
Bidrag enligt första stycket 1 lämnas även för utrustning som möjliggör en dialog som inte är i realtid om sådan utrustning på ett mer
ändamålsenligt sätt tillgodoser individens behov av att fjärrkommunicera med andra personer.
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Med utrustning avses även mjukvara eller en kombination av hårdvara
och mjukvara, som produkt eller tjänst.

Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen
Individuell behovsbedömning

Bedömning av alternativt telefoneringshjälpmedel görs av Kommunikationsteamet och/eller av Pedagogiska hörselvården.
Förmågan att d360 att använda kommunikationsutrustningar och
kommunikationstekniker utan texttelefon ska bedömas (ingen, lätt,
måttlig, stor, total svårighet)*.
Individuell målsättning

Målsättningen ska ange förmågan till fjärrkommunikation genom att
använda kommunikationsutrustningar och kommunikationstekniker*
med texttelefon.
Val av produkt

För personer med nedsättning av röst- och talfunktioner*: Kommunikationsteamet
För personer som är döva, gravt hörselskadade och dövblinda: Pedagogiska hörselvården.
Information

Låneförbindelse
Förskrivning av hjälpmedel skickas med post till:
Kommunikationsteam, Köpmangatan 37, 972 33 Luleå.
Uppföljning och utvärdering av uppsatt mål

Utvärdering av personens förmåga att använda kommunikationsutrustningar och kommunikationstekniker* med texttelefon 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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