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22 27 16 Hjälpmedel för minnesstöd
1 HjälpmedelscentralenHjälpmedel

Medicindoserare med larm. Påminnelsestöd med tillhörande panel och
nyckelbricka.

2 Omfattning

Hjälpmedel för att meddela eller påminna en person om människor, viktiga
aktiviteter eller händelser i det dagliga livet.
Här ingår till exempel medicinpåminnare, bärbara anteckningsböcker,
anteckningsböcker för minnesstöd, talande bildsystem och system för tidsinställda
påminnelser.

3 Förskrivare

Hjälpmedelskonsulent. Arbetsterapeut.

4 Förskrivande enhet

Samtliga enheter inom Region Kronoberg, inklusive enheter inom vårdvalet, samt
kommunala rehabenheter inom Kronobergs län.

5 Behov

Förskrivs till person, som har behov av hjälpmedel, för att minnas, planera och
organisera i det dagliga livet.
Påminnelsestöd med tillhörande panel och nyckelbricka förskrivs till person, som
har behov av ökad trygghet i hemmet, och behöver hjälp med att komma ihåg
saker som annars orsakar stark oro, till exempel om dörren låsts eller strykjärnet
stängts av.

6 Mål

Att nå ökad självständighet.

7 Anvisning

Medicindoserare med larm: Förskrivs till person, i eget boende, med kognitiv
funktionsnedsättning som innebär risker vid medicinintag. Personen ska med
hjälpmedlet självständigt kunna inta sin medicin. Behovet ska vara regelbundet.
Förutsättning för förskrivning är att det finns minst en namngiven person som
stödjer hjälpmedelsanvändaren i hantering av hjälpmedlet och att det inte ersätter
personalinsatser.
Påminnelsestöd med tillhörande panel och nyckelbricka: Förskrivs till
person med tvångsbeteende som påtagligt hindrar vardagliga aktiviteter. Person
med svår kognitiv svikt, med behov av stöd för ökad trygghet och säkerhet, för
egen del men även för omgivningen. Vid förskrivning görs bedömning av vilka
delar som personen har behov av. I hjälpmedlet ingår en styck låsswitch för
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slutbleck (ytterdörr låst/olåst), en dörrsensor för balkongdörr eller fönster samt
en styck sladdsensor för exempelvis kaffebryggare och strykjärn.

8 Kostnad

Ingen kostnad. Batterier till medicindoserare är en förbrukningsvara som bekostas
av användaren.
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