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22 21 09 Samtalsapparater
1 Hjälpmedel

Enkel samtalsapparat med inspelat tal. Avancerad samtalsapparat med bild eller
bild- och textmöjlighet samt talsyntes. Samtalsapparat med tangentbord.
Hjälpmedel för talflyt vid t.ex. stamning (DAF/ delayed auditory feedback).

2 Omfattning

Elektroniska hjälpmedel som stödjer närkommunikation. Här ingår t.ex. portabla
och stationära digitala elektroniska displayer, papper och annan utrustning för
presentation av inspelat och syntetiskt tal.

3 Förskrivare

Arbetsterapeut. Logoped.

4 Förskrivande enhet

Barn- och ungdomshabiliteringen. Barn- och ungdomskliniken. Barn- och
ungdomspsykiatrin. Lasarettsrehab. Rehabiliteringskliniken. Vuxenhabiliteringen.
Vuxenpsykiatrin.

5 Behov

Samtalsapparat förskrivs till person, som har behov av hjälpmedel, för att
komplettera, förtydliga, ersätta talat språk eller för att ge ökat talflyt.

6 Mål

Att möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation.

7 Anvisning

Enkel samtalsapparat
Förskrivs av arbetsterapeut eller logoped. Hjälpmedel för att öka
kommunikationsförmågan. Hjälpmedel med en tryckyta kan också förskrivas för
att ge personen instruktioner i en specifik situation.
Samtalsapparat med tangentbord
Förskrivs av logoped. Hjälpmedlet kräver att användaren kan stava och hantera
ett tangentbord. Användningen ska vara kontinuerlig, d.v.s flera gånger per dag.
Avancerad samtalsapparat
Förskrivs av logoped. Språk- och kommunikationsbedömning samt noggrann
kartläggning av användarens förmåga och behov ska göras före eventuell
förskrivning.
Använd beslutstöd ”Avancerad samtalsapparat – behovsbedömning” som finns
på vårdgivarwebben. Användningen ska vara kontinuerlig, d.v.s flera gånger per
dag.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Förskrivs av logoped, på hörsel- och dövenheten, till barn och ungdomar som
inte har något språk. Detta som en hjälp för att i framtiden kunna tillägna sig
teckenspråk som kommunikationsätt.
Hjälpmedel för talflyt
Förskrivs av logoped. Används som ett komplement till stamningsbehandling,
främst för person från 12 år.

8 Kostnad
Ingen avgift.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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