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Upplägg

 Rapporter

 På gång nationellt

 Tekniska hjälpmedel

 Framtidsspaning



Nationell kartläggning av hjälpmedel

Områden

 Regler

 Avgifter

 Tillgång

 Förskrivning

Underlag för kommuner och landsting i deras arbete med att 
utveckla regelverken för hjälpmedelsområdet eller avgiftsfrågor.

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-4-1



Stärkt inflytande i Patientlagen

 2014:821, kap 7. Val av behandlingsalternativ och 
hjälpmedel



Delaktighet vid förskrivning av hjälpmedel

 Beskriver hur man kan stimulera delaktighet vid förskrivning 
av hjälpmedel.

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-3-14



Målet

Att personer med behov av hjälpmedel ska: 

 vara delaktiga

 utöva inflytande

 i förskrivningsprocessen

 i val av hjälpmedel.



Hur förstärka delaktighet?

 Patienten ska få information om vilka 
hjälpmedel som finns.

 Informationen ska vara anpassad.

 Patienten ska få möjlighet att välja hjälpmedel 
när det finns olika hjälpmedel tillgängliga. 
Patienten ska få det valda hjälpmedlet om det 
med hänsyn till kostnader framstår som befogat.



Fundera - hur ser det ut hos er? 

 Finns lättillgänglig, anpassad 
information?

 Hur ser det ut på er lokala 1177?

 Har ni rutiner för information?

 Finns det tillgång till 
visningsmiljöer?

 Finns det förskrivarnätverk för 
kunskapsöverföring och 
erfarenhetsutbyte?

 Hur ser det ut med 
kompetensutveckling?



Kognitiva funktioner

De processer som sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och 
förmedlar information – förmågan att tänka, känna och lära. De 
skapar ordning och begriplighet i tillvaron.

 Motivation
 Initiativ
 Uppmärksamhet
 Impulskontroll
 Flexibilitet
 Tidsuppfattning
 Planerera
 Minne
 Problemlösning
 Stresstålighet



Sju filmer om behov och möjligheter

Lär om teknikstöd.se 

http://laromteknikstod.se/sju-filmer



Hur kan man hjälpa?

Arbeta med BÅDE OCH

 generella förbättringar i miljö i hem, på skola/arbetsplats

 individuella metoder och teknikstöd m.m.



Exempel på tekniska hjälpmedel

 Appar - smartphones

 Shake – Awake

 Medicindosetter

 Röstmemo

 Nyckelringar mm



www.appstod.se



www.skoldatatek.se



Planera, organisera, komma ihåg

 Kalender

 Checklistor

 Röstanteckningar

 Påminnelser

 Bildstöd



Hålla koll på tiden

 Påminnelser

 Komma igång

 Avsluta



Ha koll på  hur man mår

 Skapa egna frågeformulär

 Direkt feedback



Minska stress

 Koll på läget

 Må bra

 Mindfulness

 Yoga

 Hitta rätt



App-stöd i kollektivtrafiken

http://www.autism.se/district_news.asp?nodeid=134030

http://www.autism.se/district_news.asp?nodeid=134030


Arbetsminnesträning CogmedQM

http://training.cogmed.com/demo/



App - minnesträning 



Framtidsspaning



Mer info och prova på

 SIP

 IMR-appen

 CogmedQM arbetminnesträningsprogram

 Olika hjälpmedel



Tack för att ni lyssnade!

zophia.mellgren@skl.se


