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22 27 15 Kalendrar och tidtabeller
1 Hjälpmedel

Handdator. Produktlicens. Almanacka. Kalender. Planeringstavla.

2 Omfattning

Hjälpmedel för att lagra och organisera data över planerade aktiviteter.
Här ingår t ex särskilda kalenderprogramvaror.

3 Förskrivare

Arbetsterapeut. Demenssköterska.

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 enklare planering, med
eller utan påminnelsefunktion.

6 Mål

Att nå ökad självständighet och förbättrad livskvalitet.

7 Anvisning

Förskrivs till person med kognitiva svårigheter, som har problem att strukturera,
minnas och lagra information samt bristande tidsorientering.
Innan förskrivning av planeringstavla, kalender eller elektronisk kalender kan bli
aktuell, prövas i första hand enklare produkter i öppna handeln via eget inköp.
Krävs anpassande insatser av förskrivare kan kognitiva hjälpmedel förskrivas.
Innan förskrivning av handdator eller produktlicens kan bli aktuellt prövas i första
hand kalenderfunktion i egen smartphone. I andra hand förskrivs handdator eller
produktlicens till egen smartphone. Smartphone kan inte förskrivas.
Handdatorn är ett personligt hjälpmedel och användaren ansvarar själv för
normalt underhåll enligt tillverkarens anvisning.

8 Kostnad

Barn och ungdomar upp t o m 17 år: Ingen avgift.
Vuxna: En egenavgift debiteras vid varje ny förskrivning av hjälpmedel med
inbyggd klocka. Avgiften tas ut först efter en inträningsperiod på tre månader.
Avgift återbetalas inte.
Batterier är förbrukningsvara och bekostas av användaren själv.
Ingen avgift för produktlicens.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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De personer som erhåller produktlicens bekostar själva sitt abonnemang samt
trafik-samtals- och SMS-kostnader.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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