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22 27 12 Ur och klockor
Hjälpmedel som mäter, visar och talar om vad klockan är. Här ingår
t.ex. bärbara och stationära hjälpmedel med eller utan alarmfunktion.
Egenavgift

Ingen egenavgift
Förskrivningsrätt

Arbetsterapeut för patient med nedsättning av bl.a. b164 högre kognitiva funktioner*
Synpedagog för patient med nedsättning av b210 synfunktioner* *
och b1561 visuell perception*.
Kriterier för förskrivning

Fickur/timer/tidshjälpmedel för dygnsuppfattning kan förskrivas till
patient med kognitiv nedsättning som inte klarar tidsbegreppet med
vanlig klocka.
Armbandsur kan förskrivas till patient med kognitiv nedsättning som
behöver ordbilder för att passa tider i det dagliga livet.
Punktur/bordsur/fickur kan förskrivas till person med nedsättning av
b210 synfunktioner* och b1561 visuell perception* som inte klarar att
avläsa tiden på vanlig klocka med förstoringsglas.
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hälsocentral i första
hand.
Eget ansvar

Produkter på öppna marknaden som normalt används är eget ansvar.

Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen
Individuell behovsbedömning

Personens förmåga att avläsa klockan, aktuell dag, att veta när på
dygnet man befinner sig samt avsluta och påbörja aktivitet utan
hjälpmedel ska bedömas (ingen, lätt, måttlig, stor, total svårighet)*.
Individuell målsättning

Målsättningen ska ange förmåga att klara tidsplanering mer självständigt.
Val av produkt

För personer med kognitiv nedsättning: Huvudsaken
För personer med synskada: Syncentralen
Information

Förskrivning av hjälpmedel Skickas med posten till Kommunikationsteamet, Köpmangatan 37, 972 33 Luleå.
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Låneförbindelse
Uppföljning och utvärdering av uppsatt mål

Utvärdering av personens förmåga att avläsa klockan, aktuell dag, att
veta när på dygnet man befinner sig samt avsluta och påbörja aktivitet
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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