CHECKLISTA UTPROVNING
HJÄLPMEDEL KOGNITIVT
STÖD

Checklista för konferens/utprovning av hjälpmedel för kognitivt
stöd tillsammans med hjälpmedelskonsulent
Förskrivarens ansvar:
Gör en aktivitetsanalys och bedöm personens behov, se ”Förskrivarprocess vid nedsatt
kognitiv förmåga och/eller nedsatt sömnfunktion” på KHS hemsida.
Blanketten ”Anmälan till konferens för kognitivt stöd” faxas till KHS
Förskrivaren har, i samråd med patienten, ansvaret för att välja lämplig specifik produkt/er
och ansvarar för kommande faser inklusive uppföljning i förskrivningsprocessen.
Förskrivaren ansvarar för att patient, eventuell anhörig/närstående eller annan användare
får tillräcklig information om hjälpmedlet och att personen/personerna förstått
informationen.

Råd i förskrivningsprocessen:
Bedöm vilka begränsningar inom aktivitet och delaktighet som personen har utifrån
funktionsnedsättningen.
Vid behov hämta in information från omgivningen om personens styrkor och svårigheter.
Överväg om personen kan klara aktiviteten med ett tydligt, konkret och anpassat
förhållningssätt och/eller med rutiner och strategier anpassade för personen och/eller
produkter i allmän handel.
Används hjälpmedel, strategier redan? Hur fungerar de?
Ta reda på om personen behöver stöd med användandet av hjälpmedlet i vardagen.
Vid behov utses person/personer i närmiljön som ansvarar för det aktiva stödet i vardagen
t ex uppdatera och påminna att använda hjälpmedlet. Informera dessa och eventuellt andra
viktiga personer om hjälpmedlets funktion i vardagen.
Börja med en avgränsad aktivitet där personen är motiverad.
Inlärningsprocessen kan vara lång och det kan vara energikrävande med förändringar. Det
kan handla om ett långsiktigt motivationsarbete.
Planera in uppföljning.

KHS ansvar:
När ”Anmälan om konferens för kognitivt stöd” kommit in till KHS tar konsulent kontakt
med förskrivare för diskussion kring ärendet och tidsbokning. Utprovningstid bokas i
första hand på KHS hjälpmedelscentral.
Rådgivning vid val av lämplig specifik produkt/er
Information om hjälpmedlet inför, i samband med, och efter utprovningstillfället
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