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22 39 12 Särskilda programvaror för
presentation
Här ingår t.ex. programvara som förstorar texten och grafiken som
visas på en bildskärm, programvara som läser av bildskärmen och
omvandlar den till tal (skärmläsare).
Egenavgift

Ingen egenavgift.
Särskild förskrivning

Ja, förutom förskrivning till patient med synnedsättning
Förskrivningsrätt

Arbetsterapeut, Logoped
För talsyntes:
Enbart logoped för patienter med dyslexi och utvecklingsrelaterade
språkliga svårigheter.
Arbetsterapeut bör inhämta logopedbedömning inför förskrivning.
Synpedagog för patient med nedsättning av b210 synfunktioner*och/eller nedsatt b1561 visuell perception*.
Kriterier för förskrivning

Talsyntes till dator kan förskrivas för att kompensera stor funktionsnedsättning* av talet, språklig förmåga och/eller synen.
Programvara till dator för presentation av text, grafik eller för att läsa
av information i bildskärm som sedan omvandlas till tal eller punktskrift (skärmläsare) kan förskrivas för att kompensera nedsatt b210
synfunktion* och/eller nedsatt b1561 visuell perception*.
Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013: Hälsocentral i första
hand.

Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen
Individuell behovsbedömning

Personens förmåga d170 att läsa*, d166 att skriva* och d3601 att använda skrivmaskiner* utan speciella program ska bedömas (ingen,
lätt, måttlig, stor, total svårighet)*.
Individuell målsättning

Målsättningen ska ange personens förmåga att läsa*/att skriva*/att
använda skrivmaskiner* med speciella program.
Tidpunkt för uppföljning ska beslutas i samband med att målsättning
upprättas.
Val av produkt

Kommunikationsteamet eller Syncentralen ska konsulteras.
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Information

Förskrivning av hjälpmedel Skickas med posten till Kommunikationsteamet, Köpmangatan 37, 972 33 Luleå.
Blankett "Inför utprovning av anpassningar till din dator " (frågeformulär från Syncentralen besvarad av patient skickas med post i bifogat
svarskuvert till Syncentralen innan utprovning).
Lånevillkor
Uppföljning och utvärdering av uppsatt mål

Utvärdering av personens förmåga att läsa*/att skriva*med hjälpmedlet 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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