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22 27 12 Ur och klockor
1 Hjälpmedel
1.1 Kognition
Planeringstavla med väggur. Visuellt tidnedräkningshjälpmedel.
Medicinpåminnare. Armbandsklocka med larm. Talande klocka.
1.2 Synhjälpmedel.
Taktil klocka och Fickur - talande klocka.

2 Omfattning

Hjälpmedel som mäter, visar och talar om vad klockan är. Här ingår t ex bärbara
och stationära hjälpmedel med eller utan larmfunktion.

3 Förskrivare

Arbetsterapeut. Synpedagog.

4 Förskrivande enhet

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

5 Behov
5.1 Kognitionshjälpmedel
Förskrivs till person, som har behov av hjälpmedel, för att minnas planerade
aktiviteter, medicinintag och/eller för att ge ökad tidsförståelse.
5.2 Synhjälpmedel
Förskrivs till person som på grund av synnedsättning inte kan eller har mycket
svårt att avläsa tid visuellt.

6 Mål
6.1 Kognitionshjälpmedel
Att kompensera för nedsatt minne och tidsförståelse.
6.2 Synhjälpmedel
Att självständigt kunna ta reda på hur mycket klockan är.

7 Anvisning
7.1

Kognitionshjälpmedel

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Innan förskrivning av kognitivt hjälpmedel kan bli aktuellt, provas i första hand
enklare varianter i öppna handeln av användaren själv. Förskrivs till person med
nedsatt kognitiv förmåga som med hjälp av hjälpmedlet kan uppnå större
självständighet i hemmet.
7.2 Synhjälpmedel
Taktil klocka kan förskrivas till person med synnedsättning som inte kan eller har
mycket svårt att avläsa klockor visuellt.
Fickur - talande klocka kan förskrivas till person med synnedsättning, som inte
kan eller har mycket svårt att avläsa klockor visuellt och taktilt samt har behov av
en lätthanterlig klocka.

8 Kostnad

Barn och ungdomar upp t o m 17 år: Ingen avgift
Vuxna: En egenavgift debiteras vid varje ny förskrivning av hjälpmedel med
klocka i. Avgift återbetalas inte. Batterier är förbrukningsvara och bekostas av
användaren själv.
Ingen avgift för synhjälpmedel.
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