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1. Presentation av mötesdeltagare
2. Genomgång av dagordning
3. Genomgång av syfte och struktur för Extern sortimentsgrupp.
Vi går igenom det som står om Extern sortimentsgrupp på Centrum för Hjälpmedels hemsida.
Vi diskuterar upplägg för vår sortimentsgrupp. Vi kommer fram till att vi har en
sortimentgrupp för hela kommunikationsområdet och att det då kanske blir aktuellt att fler
representanter finns med från varje verksamhet. Vi träffas en gång per år.
4. Upphandling
Ingen upphandling inom kommunikationsområdet på gång.
5. Sortiment
- PODD
SPRIDA informerar om att PODD kan förskrivas men att förskrivare ska ha gått 2dagarsutbildning i metoden. Informerar också om att det finns möjlighet att anordna en
PODD-kurs i Örebro.
- PECS-app
Det finns en PECS-app för PECS-användare som kommit till nivå 4. SPRIDA undrar om
behov finns att lyfta in den i sortimentet. Gruppen tar med sig frågan till sina
arbetsplatser och återkopplar.
- Widgit Go
SPRIDA informerar om ny uppdatering i appen. Förskrivarutbildning i Widgit Go, där nya
funktioner gås igenom, planeras senare i vår.
- iPad
BUH tar upp att logopederna där önskar att iPad låst till specifik kommunikationsapp ska
kunna förskrivas. SPRIDA tar med sig önskan.

6. Utbildningar
- Planerade, se förskrivarportalen
- Utbildningar i Snap Core First
Tobii Dynavox har två utbildningar i Snap Core First i vår:
19 mars – Steg 1
18 maj – Steg 2
- Sortimentsgenomgång – hur ofta?
Gruppen tror en gång om året blir lagom. Planeras att hållas i september.
- Behov/önskemål om utbildningar
Önskemål om utbildning i befintligt läs- och skrivstöd i webbläsare och andra
konsumentprodukter.
7. Websesam
Inget att ta upp.
8. Nytt på CFH
- Nya riktlinjersdokument
SPRIDA informerar om arbetet kring att förtydliga riktlinjer som pågår på Centrum för
Hjälpmedel. Planen är att de nya riktlinjersdokumenten ska finnas tillgängliga under våren.
De kommer att läggas ut på respektive Hjälpmedelsöversikt.
9. Övriga frågor
- Arbetssätt
Logopedi och foniatri tar upp att logopederna där upplever att de inte tillför något på
utprovningar för läs- och skrivhjälpmedel. De har träffat patient för utredning och har
sedan ingen övrig kontakt med denne. Information om utredning finns i konsultationen de
skickat in. BUH lyfter att logopederna på BUH också upplever att de inte fyller ett syfte på
vissa utprovningar/utbildningar. SPRIDA hänvisar till förskrivarens roll enligt
Socialstyrelsens förskrivarprocess.
- Manualer i utställningen
Önskemål från gruppen att manualer för t ex läs- och skrivstödjande inställningar i telefon
ska finnas tillgänglig för förskrivare.

10. Avslutning
Nytt möte om ca 1 år. SPRIDA skickar kallelse under hösten.

