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22 18 03 Utrustning för att spela in och återge ljud
1 Hjälpmedel

Talboksspelare. Digitalt fickminne.

2 Omfattning

Hjälpmedel för att spela in och spela upp ljud. Här ingår t.ex. rullbandspelare och
alla typer av bandspelare, markergeneratorer och avmagnitiseringsapparater och
digital utrustning för att spela in och upp ljud såsom minidiskar, cd-spelare och
DAISY-spelare.

3 Förskrivare

Hjälpmedelskonsulent. Synpedagog. Logoped. Arbetsterapeut.

4 Förskrivande enhet

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

5 Behov

Talboksspelare förskrivs till person, som har behov av hjälpmedel, för att
genom avlyssning kunna läsa böcker och tidningar.
Digitalt fickminne förskrivs av syncentralen till person, som har behov av
hjälpmedel, för att göra anteckningar.

6 Mål

Talboksspelare
Att underlätta tillgängligheten till skriven litteratur som produceras som talbok
och taltidning.
Digitalt fickminne
Att självständigt göra minnesanteckningar.

7 Anvisning

Talboksspelare
Talboksspelare förskrivs som läshjälpmedel av talböcker och taltidning och kan
förskrivas till person med synnedsättning och sker då via syncentralen.
Hjälpmedlet kan förskrivas för användning i både hem och skola.
Talboksspelare kan via hjälpmedelscentralen förskrivas som hjälpmedel till barn
och vuxna med otillräcklig läsförmåga eller oförmåga att hålla och bläddra i en
bok.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Digitalt fickminne
Förskrivs till person med grav synnedsättning.

8 Kostnad

Talboksspelare: För vuxna utgår en egenavgift. Batterier erhålls vid
utlämningstillfället, därefter får användaren själv stå för kostnaden för batterier.
Vissa modeller har inbyggda laddningsbara batterier.
Skolhuvudmannen bekostar talboksspelare i grundskolan, särskolan, gymnasium,
statlig och kommunal vuxenutbildning. För universitetsstuderande svarar
sjukvårdshuvudmannen.
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