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Rekommenderad förskrivare 
Leg. logoped 
Vid behov konsulteras hjälpmedelskonsulent för utprovning och anpassning. 

 
Kriterier 
Person med funktionsnedsättning i talsystemet så som stamning men också 
skenande tal och vissa former av dysartri, vilket innebär stora svårigheter med 
talflyt som resulterar i inskränkt delaktighet i talsituationer, bland annat 
utbildning / arbete/deltagande i samhällsgemenskapen. Inte sällan finns även 
betydande emotionella pålagringar som ytterligare bidrar till 
funktionsnedsättningen.   

 
Mål med hjälpmedlet 
Att kompensera medfött eller förvärvat bristande talflyt  
Öka delaktighet i olika talsituationer (skola, yrkesliv och samhällsgemenskap)  
Minska emotionella pålagringar 
 
Typ av utrustning 
Tekniskt hjälpmedel som fördröjer och förändrar frekvensen på 
talåterkopplingen (DAF och FAF). 
 
DAF = Delayed Auditory Feedback  
FAF = Frequency Altered Feedback  

 
Risk för personskada 
Ingen risk för tillbud i samband med användning som orsakar personskada.  
 
Kostnad för tillbehör och förbrukningsdelar som betalas av patient / 
brukare 
Följande förbrukningsartiklar bekostas av patienten 
- batterier  
- annat head-set än det som ingår 
 
Råd i förskrivningsprocessen 
Förutom kunskap om förskrivningsprocessen rekommenderas förskrivaren ha 
kännedom om sortimentet samt kunskap om metoder vid bedömning, 
utprovning och uppföljning av hjälpmedel för talflyt.  
 
Behovsbedömning  
Alla frågeställningar om hjälpmedel för talflyt föregås av en behovsanalys. Då 
kriterierna uppfylls kan förskrivning av hjälpmedel för talflyt ske. Vid behov får 
förskrivaren samråda med LD Hjälpmedel / hjälpmedelskonsulent.  
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Prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt 
Då du förskriver hjälpmedel för talflyt, tänk gärna på följande 
 
- Blir patienten / brukaren hjälpt av DAF/FAF? Prova med tillgängliga   
programvaror / produkter. 
- I vilka miljöer ska hjälpmedlet användas? 
- Ev. hjälpmedelsbehov vid telefonsamtal? 
- Passar valt head-set ihop med produkten? 
- Hjälpmedlet ska monteras enligt tillverkarens anvisning. 
- Hur får patienten / brukare tillgång till förbrukningsartiklar som behövs 
löpande (exv. batterier)?  
 
 
Patienten/vårdnadshavare/god man ska ta del av generella lånevillkor och 
underteckna dem, var god se Hjälpmedelsguiden.  
 
Hjälpmedlet är ömtåligt och därför rekommenderas patienten att se över sitt 
försäkringsskydd.  
 
Instruera, träna och informera 
Hälso- och sjukvården (förskrivaren) ansvarar för inträning och uppföljning av 
förskrivet hjälpmedel till brukaren och den/de personer i brukarens omgivning 
som behöver utbildning för att kunna vara till stöd för brukaren.  
 
Uppföljning och utvärdering 
Är förskrivarens ansvar och ska ske kontinuerligt.  
I de fall behovet upphör skall hjälpmedlet återanvändas.  
 
Leverantör av hjälpmedel och tjänster 
Hjälpmedelscentralen enligt avtal mellan vårdgivaren och LD Hjälpmedel.  
 
 
Detta dokument har tagits fram av 
Produktgruppen  Kommunikation och 

kognition 
Landstinget Dalarna 

 


