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22 27 04 Signalenheter
Enheter som omvandlar en signal, t.ex. från en telefon, en dörrklocka
eller en babyvakt, till en visuell, akustisk eller mekanisk signal.
Egenavgift

Ingen egenavgift
Förskrivningsrätt

Audionom, Hörselpedagog: Förskrivningsrätten avser sändare och
mottagare för indikering av dörrsignal, telefonsignal, väckningsanordning, brandvarnare och elektronisk barnvakt.
Synpedagog: Förskrivningsrätten avser talande färg och/eller ljusindikator.
Kriterier för förskrivning

Kan förskrivas till patient med svår eller total nedsättning av b230
hörselfunktioner* respektive svår nedsättning av b210 synfunktioner *
och b1561 visuell perception*.

Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen
Individuell behovsbedömning

Ställningstagande till signalenhet ska föregås av noggrann bedömning
av individens förutsättningar (utan hjälpmedel) i förhållande till aktiviteten och i vilken omgivning hjälpmedlet ska användas.
För talande färg och/eller ljusindikator ska personens förmåga att
d540 att klä sig*, d6400 att tvätta och torka kläder* och d650 att ta
hand om hemmets föremål* utan hjälpmedel ska bedömas (ingen, lätt,
måttlig, stor och total svårighet)*.
Motsvarande bedömning ska göras för övriga produkter.
Individuell målsättning

För talande färg och/eller ljusindikator ska målsättningen ange personens förmåga att kunna utföra aktiviteten d540 att klä sig*, d6400 att
tvätta och torka kläder* och d650 att ta hand om hemmets föremål*
med hjälpmedlet.
Motsvarande målsättning ska anges för övriga produkter.
Tidpunkt för uppföljning ska beslutas i samband med att målsättning
upprättas.

GÄLLER FÖR VERKSAMHET

DOKUMENT-ID

VERSION

[Gäller för verksamhet]

lslss-4-1809

3.0

ANSVARIG
Christina Karlsson

UPPRÄTTAD AV
Marit Persson

Sida 2 (2)

Val av produkt

Utprovning sker vid respektive enhet.
Information

Låneförbindelse
Uppföljning och utvärdering av uppsatt mål

För talande färg och/eller ljusindikator ska personens förmåga att
kunna d540 att klä sig*, d6400 att tvätta och torka kläder* och d650
att ta hand om hemmets föremål* med indikator med ljudsignaler enligt uppsatta mål ska bedömas (ingen, lätt, måttlig, stor, total svårighet)*.
Motsvarande uppföljning ska göras enligt uppsatt mål för övriga produkter.
Förskrivaren ska ta ställning till eventuell åtgärd och fortsatt uppföljning.
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