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Rekommenderad förskrivare 
1. Synpedagog    se bilaga 1 
2. Leg arbetsterapeut eller leg logoped  se bilaga 2 
 
Kriterier  
Person med funktionsnedsättning som har stora svårigheter med en eller flera 
av nedanstående förmågor  
1) tala  
2) läsa 
3) skriva 

 
Mål med hjälpmedlet  
Att kompensera medfödd eller förvärvad oförmåga såsom  
1) att åstadkomma ord, fraser eller längre avsnitt i talade meddelanden  
2) att kunna skaffa sig allmän kunskap och specifik information 
3) att använda symboler eller språk för att överbringa information 

 
Typ av utrustning som kan förskrivas 
Med datorutrustning menas 
- Datorer  
- Inmatningsenheter (t.ex. alternativa tangentbord, joy-stick, datormöss, 

styrplattor, skärmtangentbord) 
- Presentationsenheter (t.ex. bildskärmar, displayer för punktskrift) 

alternativa enheter (t.ex. syntetiskt tal, taktila displayer) 
- Programvaror som kompenserar för funktionsnedsättningar (t. ex 

skärmläsare, förstorande program, olika bildbaser) 
- Programvaror som stödjer kognitiva funktionsnedsättningar (t. ex 

förenklade ordbehandlingsprogram, ekonomihanteringsprogram) 
 

Skrivare kan förskrivas om utskrift bedöms vara av särskild vikt. 
 

Skanner kan inte förskrivas, bekostas av skolan/patienten.  
 
Riktlinjerna omfattar inte dator och kringutrustning som förskrivs för 
texttelefonering. 

 
Risk för personskada 
Ingen risk för tillbud i samband med användning som orsakar personskada. 
 
Kostnad för tillbehör förbrukningsdelar som betalas av patient/brukare 
Följande förbrukningsartiklar betalas av patienten eller skolan 
- papper  
- bläckpatroner  
- tonerkassetter  
- batterier av standardtyp 
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Råd i förskrivningsprocessen 
Förutom kunskap om förskrivningsprocessen rekommenderas förskrivaren ha 
kännedom om sortimentet samt kunskap om metoder vid bedömning, 
utprovning och uppföljning av datorutrustning som kompenserande 
hjälpmedel.  
 
Behovsbedömning 
Alla frågeställningar om datorhjälpmedel föregås av en behovsanalys.  
Då kriterierna uppfylls kan förskrivning av datorhjälpmedel ske. Vid behov får 
förskrivaren samråda med LD Hjälpmedel / hjälpmedelskonsulent.  
 
Prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt 
Då du förskriver en dator och/eller programvaror, tänk gärna på följande 
 
- Hjälpmedlet skall monteras/demonteras enligt tillverkarens anvisning.  
- Passar valt hjälpmedel till ev. tidigare förskrivna hjälpmedel? 
- Behövs anpassning av patientens/ brukarens hemmiljö för att valt 

hjälpmedel och miljö skall fungera tillsammans? 
- Behöver säkerhetsåtgärder vidtagas i hemmiljön? 
- Passar valt program ihop med ev. privat dator? Vilken kapacitet har datorn, 

vilket operativsystem finns, anti-virusskydd? 
 
Förutom generella lånevillkor tillkommer kompletterande lånevillkor för 
datorutrustning som patienten/vårdnadshavare/god man ska ta del av och 
underteckna, var god se Hjälpmedelsguiden.  
 
Dator är ett ömtåligt och stöldbegärligt hjälpmedel och därför rekommenderas 
patienten att se över sitt försäkringsskydd. 
 
Om datorn ska användas i skolans nätverk ska skolan ansvara för installation. 

 
Instruera, träna och informera 
Hälso- och sjukvården (förskrivaren) ansvarar för inträning och uppföljning av 
förskriven datoranpassning till brukaren och den/de personer i brukarens 
omgivning som behöver utbildning för att kunna vara till stöd för brukaren.  

 
Patienten och närstående ansvarar för sin egen grundutbildning* i 
datoranvändande. Förskrivaren ska kunna ge råd om lämpligt 
utbildningsinnehåll. Grundutbildningen* betalas av den enskilde.  

 
Personal, assistenter, lärare m.fl ansvarar för sin egen grundutbildning* i 
datoranvändande. Förskrivaren ska kunna ge råd om lämpligt 
utbildningsinnehåll. Grundutbildningen* betalas av den enskilde. 
 
Om brukaren pga. sin funktionsnedsättning inte kan tillgodogöra sig 
grundutbildning* via ordinär utbildningsverksamhet (såsom exempelvis 
studieförbund) ansvarar förskrivaren för grundutbildning*. 
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Funktionsnedsättningen kan t.ex. bestå av synskada som kräver utrustning 
med stor komplexitet och/eller kognitiva nedsättningar som försvårar 
inlärningen. 
 
*Med grundutbildning menas t ex kunskaper i att använda datorn till 
ordbehandling, att vid behov klara bildhantering, kunna använda Internet och 
e-post.  

 
Uppföljning och utvärdering 
Är förskrivarens ansvar och ska ske kontinuerligt.  

 
Leverantör av hjälpmedel och tjänster 
Hjälpmedelscentralen enligt avtal mellan vårdgivaren och LD Hjälpmedel.  
 
Detta dokument har tagits fram av 
Produktgrupp Kommunikation - kognition Landstinget Dalarna 
 
 
Bilagor: 
1) Datorutrustning för personer med synskada. 
2) Datorutrustning för personer med betydande språkliga, motoriska och/eller 

kognitiva funktionsnedsättningar.  


