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Riktlinje Armbandsur med påminnelsefunktion 

Rekommenderad förskrivare 
Leg arbetsterapeut. Förskrivning kan ske i samråd med andra yrkeskategorier vid 

exempelvis medicinintag. 

Kriterier 
Person med funktionsnedsättning som har stora svårigheter att veta när en specifik 

aktivitet ska utföras, exempelvis medicinintag eller toalettbesök. 

Mål med hjälpmedlet 
Att patient/brukare ska veta när en specifik aktivitet ska ske. 

Typ av hjälpmedel som kan förskrivas 
 Armbandsur med påminnelsefunktion i form av larm och vibration. 

Risk för personskada 
Ingen risk för tillbud i samband med användning som orsakar personskada. 

Kostnad för tillbehör förbrukningsdelar som betalas av patient/brukare 
Batteribyte bekostas av patient/brukare. 

Råd i förskrivningsprocessen 

Behovsbedömning 

En bedömning av patientens/brukarens kognitiva förmåga med fokus på 
tidsuppfattningsförmåga, uppmärksamhetsförmåga och/eller minnesförmåga. Bedöm även 
den motoriska förmågan för hantering av hjälpmedlet.  

Bedöm om det finns behov av stödpersoner. 

Prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt 

 Behöver personen ett visuellt eller auditivt hjälpmedel eller både och? 

 Fungerar larm eller vibration bäst? 

 Behöver hjälpmedlet vara diskret? 

Instruera, träna och informera 

 Vid behov utses stödperson/stödpersoner i närmiljön. Informera dessa och eventuellt andra 

viktiga personer om hjälpmedlets funktioner. 

 Börja inlärningen i en konkret situation där brukaren är motiverad att använda hjälpmedlet. 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning behöver ske kontinuerligt under utprovningsperioden. När hjälpmedlet 

förskrivits ska utvärdering ske utifrån patient/brukarens behov. 
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