Sida 1 (2)

Styrande dokument
Regeldokument | Riktlinje

22 24 30 Porttelefoner
Egenavgift

Ingen egenavgift
Särskild förskrivning

Ordinärt boende: Ja, för fjärrmanövrerad upplåsningsfunktion
Förskrivningsrätt

Arbetsterapeut för patient med funktionsnedsättning av neuromuskuloskeletala och rörelserelaterade funktioner*
Audionom, Hörselpedagog för patient med nedsättning av b230 hörselfunktioner*
Synpedagog för patient med nedsättning av b210 synfunktioner* och
b1561 visuell perception*.
Kriterier för förskrivning

Porttelefoner kan förskrivas till patient med rörelsehinder och uttalad
svårighet att förflytta sig till ytterdörren i bostaden och som vistas
ensam stor del av dygnet. Porttelefon kan inte förskrivas till entrédörr
i flerfamiljshus. Fjärrmanövrerad upplåsningsfunktion kan förskrivas
när patienten inte är i behov av automatisk dörröppnare.
För audionom och hörselpedagog avser förskrivningsrätten endast
porttelefon som kan förskrivas till person med nedsatt b230 hörselfunktion* som är i behov av ljussignal eller taktila signaler.
För synpedagog avser förskrivningsrätten porttelefon till person med
synnedsättning. Porttelefon kan förskrivas för ökad trygghet för person som vistas ensam stor del av dagen.
När porttelefon behöver kompletteras med automatisk dörröppnare
ansöks dörrautomatik genom bostadsanpassningsbidrag.
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hembesök krävs.

Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen
Individuell behovsbedömning

Personens förmåga att kommunicera – att vara mottagare (d310d329), att vara sändare (d330-d349)* genom stängd ytterdörr och att
öppna ytterdörren utan hjälpmedel ska bedömas (ingen, lätt, måttlig,
stor, total svårighet)*.
Individuell målsättning

Målsättningen ska vara att personen självständigt efter kommunikation* kan avgöra och därefter öppna ytterdörren eller inte.
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Val av produkt

Vid behov av fjärrmanövrerad upplåsningsfunktion av ytterdörr, med
eller utan porttelefon, kontakta hjälpmedelskonsulent.
Sortimentsöversikt och beställningsunderlag
Information

Låneförbindelse
Monteringsbeställning
Vid förskrivning av porttelefon, används blanketten monteringsbeställning. Återställande av porttelefon är fastighetsägarens ansvar.
Uppföljning och utvärdering av uppsatt mål

Utvärdering av personens förmåga att kommunicera – att vara mottagare, att vara sändare genom stängd ytterdörr och att öppna ytterdörren 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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