Rensa

REDOVISNING

Statsbidrag till
utrustning för elektronisk kommunikation
Sänds in till
Socialstyrelsen
106 30 STOCKHOLM

Statsbidrag avseende år

Kontaktuppgifter
Landsting/motsvarande

Utdelningsadress

Postnummer

Kontaktperson

Telefon (inkl. riktnummer)

Postort

Avdelning/Enhet

E-postadress

Summering av redovisningsåret
Utbetalat statsbidrag, kr

Förbrukat statsbidrag, kr

Av landstinget tillskjutna medel, kr

Yrkesgrupper som förskriver utrustning
Arbetsterapeut
Audionom
Audiolog
Fysioterapeut
Hörselpedagog
Hörseltekniker
Hörselvårdskonsulent
Ingenjör
Logoped
Sjuksköterska
Synpedagog
Specialpedagog
Annan yrkesgrupp
Ange vilka de andra yrkesgrupperna är
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Nej		





























Skriv ut

Dövhet
Personer med dövhet

Antal
kvinnor

Antal
män

Personer som har fått utrustning
därav under 18 år
därav mellan 18 och 29 år
därav mellan 30 och 64 år
därav 65 år och över

Antal
För landstinget nya hjälpmedelsanvändare

Antal
Personer som bedömts ha behov av utrustning, men där behoven inte har tillgodosetts
Ange de tre vanligaste orsakerna till att behoven inte har tillgodosetts

Närstående till personer med
dövhet

Antal
kvinnor

Antal
män

Närstående som har fått utrustning

Antal
Närstående som bedömts ha behov av utrustning, men där behoven inte har tillgodosetts
Ange de tre vanligaste orsakerna till att behoven inte har tillgodosetts

Utrustning1 som har lämnats ut

Antal
kvinnor

Antal
män

Bildtelefoner
Texttelefoner
Totalkonversationsenheter
Annan utrustning
Ange vilka de andra utrustningarna är

1

Med utrustning avses även mjukvara eller kombination av hårdvara och mjukvara, som produkt eller tjänst.
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Grav hörselskada
Personer med grav hörselskada

Antal
kvinnor

Antal
män

Personer som har fått utrustning
därav under 18 år
därav mellan 18 och 29 år
därav mellan 30 och 64 år
därav 65 år och över

Antal
För landstinget nya hjälpmedelsanvändare

Antal
Personer som bedömts ha behov av utrustning, men där behoven inte har tillgodosetts
Ange de tre vanligaste orsakerna till att behoven inte har tillgodosetts

Närstående till personer med
grav hörselskada

Antal
kvinnor

Antal
män

Närstående som har fått utrustning

Antal
Närstående som bedömts ha behov av utrustning, men där behoven inte har tillgodosetts
Ange de tre vanligaste orsakerna till att behoven inte har tillgodosetts

Utrustning1 som har lämnats ut

Antal
kvinnor

Antal
män

Bildtelefoner
Texttelefoner
Totalkonversationsenheter
Annan utrustning
Ange vilka de andra utrustningarna är

1

Med utrustning avses även mjukvara eller kombination av hårdvara och mjukvara, som produkt eller tjänst.
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Dövblindhet
Personer med dövblindhet

Antal
kvinnor

Antal
män

Personer som har fått utrustning
därav under 18 år
därav mellan 18 och 29 år
därav mellan 30 och 64 år
därav 65 år och över

Antal
För landstinget nya hjälpmedelsanvändare

Antal
Personer som bedömts ha behov av utrustning, men där behoven inte har tillgodosetts
Ange de tre vanligaste orsakerna till att behoven inte har tillgodosetts

Närstående till personer med
dövblindhet

Antal
kvinnor

Antal
män

Närstående som har fått utrustning

Antal
Närstående som bedömts ha behov av utrustning, men där behoven inte har tillgodosetts
Ange de tre vanligaste orsakerna till att behoven inte har tillgodosetts

Utrustning1 som har lämnats ut

Antal
kvinnor

Antal
män

Bildtelefoner
Texttelefoner
Totalkonversationsenheter
Annan utrustning
Ange vilka de andra utrustningarna är

1

Med utrustning avses även mjukvara eller kombination av hårdvara och mjukvara, som produkt eller tjänst.
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Talskada eller språkstörning
Personer med talskada
eller språkstörning

Antal
kvinnor

Antal
män

Personer som har fått utrustning
därav under 18 år
därav mellan 18 och 29 år
därav mellan 30 och 64 år
därav 65 år och över

Antal
För landstinget nya hjälpmedelsanvändare

Antal
Personer som bedömts ha behov av utrustning, men där behoven inte har tillgodosetts
Ange de tre vanligaste orsakerna till att behoven inte har tillgodosetts

Närstående till personer med
talskada eller språkstörning

Antal
kvinnor

Antal
män

Närstående som har fått utrustning

Antal
Närstående som bedömts ha behov av utrustning, men där behoven inte har tillgodosetts
Ange de tre vanligaste orsakerna till att behoven inte har tillgodosetts

Utrustning1 som har lämnats ut

Antal
kvinnor

Antal
män

Bildtelefoner
Texttelefoner
Totalkonversationsenheter
Annan utrustning
Ange vilka de andra utrustningarna är

1

Med utrustning avses även mjukvara eller kombination av hårdvara och mjukvara, som produkt eller tjänst.
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Övriga uppgifter
Antal
tillfällen
Anpassning och iordningställande av utlämnad utrustning
Utbildning för den som har fått utrustning
Stöd och utbildning till den som själv har införskaffat utrustning
Nödvändig service och reparation av utrustning
Nödvändigt byte av utrustning

Antal
Hjälpmedelsanvändare och deras närstående som har fått vänta längre tid än tre månader på utrustning2
Ange de tre vanligaste orsakerna till att hjälpmedelsanvändare och deras närstående har fått vänta längre tid än tre månader

Uppgiftslämnare, om annan än kontaktpersonen

Telefon (inkl. riktnummer)

2

Avdelning/Enhet

E-postadress

Väntetiden beräknas från det datum hjälpmedelsanvändaren och dennes närstående får en remiss, till det datum utrustningen lämnas ut.
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