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Förskrivning av kognitiva hjälpmedel
För demenssjuksköterskor inom Region Kronoberg, inklusive enheter inom vårdvalet samt för
kommunernas demenssjuksköterskor
1. Bedöm behov.
2. Prova ut, anpassa och välj lämplig produkt med stöd av dokumentet ”Kronobergs
sortiment av kognitionshjälpmedel för demenssjuksköterskor”.
3. Ring hjälpmedelscentralens kundtjänst på 0470-58 86 60 för att förskriva hjälpmedlet.
Uppge ditt namn och arbetsplats, patientens namn och personnummer, vilket hjälpmedel
som ska förskrivas samt leveransadress.
4. Hjälpmedlet levereras och du som förskrivare informerar, instruerar och tränar in det.
5. Följ upp och utvärdera hjälpmedlet. Efter tre månader utgår en avgift (350kr) på de
hjälpmedel som har egenavgift.
6. När förskrivet hjälpmedel ska återlämnas, kontakta kundtjänst på 0470-58 86 60, som
ordnar med transport och enligt överenskommelse. Obs hjälpmedel måste återlämnas
inom 3 månader annars utgår avgift (för hjälpmedel som har egenavgift).
Dessa hjälpmedel ägs av regionen och patienten lånar dem under tiden behov föreligger.
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Almanackor, kalendrar och planeringssystem 222715
Planering
Modell: Pia-kalender
Pedagogisk Informativ Almanacka i A5-format.
Det finns plats både för att skriva text och för att
använda bilder. Veckodagarna är markerade med
färger som är vedertagna i Sverige. Datum och
månader är borttagna vilket gör att almanackan går
att börja använda när som helst under året. Dag
och datum fylls i av användaren eller av
förskrivaren.
Leverantör: Habiliteringen i Malmö stad
WebSesam artikelnummer: 32424

Modell: Stor Alma
Stor Alma är en årsalmanacka att hänga på väggen. Den
visar månadens alla dagar på varje uppslag. Alla dagar är
färgkodade. Måtten är 60 x 42 (liggande A2).
Månadsbladen kan rivas av, kartong i botten.
Almanackan anpassas av köparen till aktuell månad med
hjälp av etiketter.
Man kan börja använda den när som helst och den
räcker ett år framåt. Etiketter på månadsbilder, datum,
siffror och mycket mera medföljer för anpassning.
Leverantör: Trollreda, www.trollreda.se
WebSesam Artikelnummer: 23612

Modell: Symbolix
Planeringstavla Symbolix ger struktur och överskådlighet i vardagen. Veckouppdelningen är
färdigmonterad på veckotavlan. Planeringstavlan hängs på vägg, upphängningstillbehör och
skyltar på veckodagar medföljer. Tavlan är magnetisk och går att skriva på med
whiteboardpenna som också medföljer. Symbolix finns i vitt eller med färgade veckodagar.
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OBS! Innan förskrivning av planeringstavla kan bli aktuell, provas i första hand enklare
varianter i öppna handeln av användaren själv. Krävs anpassande insatser av förskrivaren för
att nå självständighet kan planeringstavla förskrivas.

Leverantör: Komikapp AB, www.komikapp.se
WebSesam artikelnummer:
veckoschema med färgade dagar 60x60 cm
veckoschema vit 60x60cm
tavla endags 18x60 cm

29387
29123
32909

Elektronisk kalender
Modell: Memo Day
Memo Day är en elektronisk tidskalender med display som går att
anpassa. På displayen kan tid, veckodag, datum och vilken del av dygnet
(morgon, förmiddag, eftermiddag, kväll eller natt) det är visas. Du kan
välja analog- eller digital klocka. Möjlighet finns till talstöd.
Möjlighet att anpassa bakgrunden till svart text mot vit botten eller vit
text mot svart botten.
Finns på 26 olika språk
Egenavgift: 350 kronor från och med den dag personen fyller 20.
Leverantör: Abilia, www.abilia.se
Sesam art.nr: 34939
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Hjälpmedel för minnesstöd 222716
Doseringsask/medicinpåminnare
Modell: Careousel Advance
Careousel Advance är en automatisk medicindoserare som
påminner via ljudsignal och/eller blinkande ljus när det är dags att
ta sin medicin. Den matar fram rätt dos vid rätt tillfälle samtidigt
som övrig medicin inte är tillgänglig. Medicinen tas genom att
Careousel vänds upp och ned och medicinen hälls ut i handen.
Vändningen gör att larmet tystnar. Medicinen doseras i en kassett
med 28 fack.
Transparant plastlock kan förskrivas som tillbehör. Skifte av lock
görs i samband med beställd teknikeraktivitet för
larmprogrammering.
Slår automatisk över till sommar- och vintertid.
Leverantör: Posifon, www.posifon.se
WebSesam artikelnummer: 32555
Tillbehör: Medicinkassett med lock artikelnummer 32748
transparant lock artikelnummer. 37972
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