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Ansøgning og Samtykkeerklæring om kommunikationsydelse og hjælpemidler

CPR:

_______________________________

Navn:

_____________________________________________________________

Adresse:

_____________________________________________________________

Postnr og by: ___________________________________________________________
Telefon nr. ______________________/______________________
Email:

___________________________________________________________

Underskriften vedrører samtykkeerklæring til at indhente og viderebringe personlige oplysninger samt
ansøgning om kommunikationsydelser og evt. hjælpemidler i henhold til udredning og afprøvning på Institut
for Syn og Hørelse.
Ansøgning og Samtykkeerklæringen er gyldig i 2 år fra underskriftsdato eller til de tilbagekaldes.

Samtykke:

Der gives hermed samtykke til at kommunen og regionen kan indhente oplysninger
om helbredsforhold, når dette har betydning for behandlingen af ansøgningen
jfr. Forvaltningslovens § 29.
Jeg ønsker ikke at give kommune og regionen mit samtykke til at indhente yderligere oplysninger
jfr. Forvaltningslovens § 29. Jeg er indforstået med at ansøgningen behandles på baggrund af de
her foreliggende oplysninger.

Ansøger
Dato og underskrift

Sendes til:
Institut for Syn og Hørelse
Sofiendalsvej 91
9200 Aalborg SV
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Ansøgning om IT - kompenserende læse / stave programmer
For at lette behandlingen af ansøgningen, bedes følgende spørgsmål besvares.
Navn:_____________________________________________________________________
Cpr:

____________________________ - __________________________

Jeg ansøger om følgende: (sæt kryds)
___ Cdord

___ IntoWords (MAC)

___ Appwriter (Windows)

___ Intowords Cloud

___ Vitre

___ Andet___________________________________

___ Appwriter Cloud

Jeg har: (Sæt kryds)
___ Microsoft Word – betalingsversion
___ Vedlagt læsetest

___ Vedlagt personlig begrundelse

Udfyldes af undervisningsstedet
Undertegnede underviser bekræfter, at have undervist ovenstående ansøger i programpakken.
Min vurdering er, at de ansøgte IT-hjælpemidler i væsentlig grad vil kompensere for ansøgers læse / stave
vanskeligheder samt at ansøger selvstændigt vil kunne anvende dem.
Undervisningssted:

Ansøger har fået undervisning i ca.

F.eks. VUC

timer i brug af programpakken.

Underviser
Dato og underskrift

Såfremt du ikke har dokumentation for dysleksi/ordblindhed – bedes du sætte kryds her:____
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Vejledning til ansøgning om IT - kompenserende læse / stave programmer
Udarbejdet af konsulent Per Andersson, Institut for Syn og Hørelse, novembert 2017
Serviceloven:
§ 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når
hjælpemidlet:1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne 2) i væsentlig grad kan lette den
daglige tilværelse i hjemmet 3) er nødvendige for, at den pågældende kan udøve et erhverv.
Mobiltelefoner/Smartphones og scannere betragtes som sædvanligt indbo, og kan derfor ikke bevilges.
Ifølge rammeaftale mellem Region Nordjylland og kommunerne i regionen administrerer Institut for Syn og Hørelse en hjælpemiddelpulje
bestående af synshjælpemidler og særlige informationsteknologiske hjælpemidler – f.eks. til ordblinde.
Skal de kompenserende programmer anvendes i erhvervsmæssig sammenhæng eller under et uddannelsesforløb, vil udlån af
programmerne falde ind under anden lovgivning – typisk arbejdsmarkedslovgivningen eller uddannelseslovgivningen.
Såfremt Institut for Syn og Hørelse finder, på baggrund af ansøgningen, at det ansøgte hjælpemiddel i væsentlig grad kompenserer for
læse/stavehandicappet, vil borgeren få det midlertidigt udlånt og installeret på egen computer. Hjemkommunen træffer endelig
afgørelse efter Servicelovens § 112/113 på baggrund af oplysninger fra Institut for Syn og Hørelse.
Er det ikke tilstrækkelig belyst, om det ansøgte hjælpemiddel i væsentlig grad kompenserer for læse / stavevanskelighederne, vil Institut
for Syn og Hørelse søge hjemkommunen om tid til udredning og evt. etablere vejledning/rådgivning i brug af programpakken før indstilling.
De kompenserende hjælpemidler til ordblinde vil typisk være programpakken Cdord, Appwriter til Windows eller programpakken Vitre.
Skal ansøger have den fulde udnyttelse af programpakkerne, skal ansøger have Microsoft Word 2003 eller senere installeret på egen
computer.
Hvis Institut for Syn og Hørelse finder betingelserne for et udlån opfyldt vil:


Ansøger blive indkaldt til samtale, hvorunder det søgte program vil blive installeret og indstillet til personlig brug
(stemme, stemmehastighed, ordbog, evt. fagordbog m.m.) på ansøgers private computer, tablet eller telefon.



Borgeren få instruktion i brug af det kompenserende program.



Institut for Syn og Hørelse være behjælpelig med geninstallationen.
Institut for Syn og Hørelse oplyser hjemkommunen om, at hjælpemidlet er midlertidigt udlånt



ISH kontakte borger ca. 6 mdr. efter installationen for opfølgning – enten telefonisk eller pr. brev.

Installationen foregår i praksis ved, at ansøgeren får programmerne installeret på Institut for Syn og Hørelse i Aalborg. I enkelte tilfælde
kan det foregå pr. distance over nettet via programmet Teamviewer.
Ansøger får udleveret licenser til programmerne til brug for evt. geninstallation.
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