
Hjälpmedel i Fokus – för personer med 
psykiska funktionsnedsättningar

Sprida kunskap
-Hemsida

-Skrifter

-Utbildningar

-Mässor

-Hjälpmedelsambassadörer

Främja produktanvändning
-Utvecklingsstöd (nästa ansökning 21 sept)

-Information om befintliga produkter

Skapa debatt
-Synas i media

-Uppvakta politiker

Öka kunskap
-Ta fram statistik

-Kostnads-nytto studie

-Metodutveckling

-Försöksverksamhet



15 miljoner kronor till utveckling av nya hjälpmedel, 
tjänster och metoder

139 ansökningar inkom 

45 ansökningar beviljades. 

60 procent av projekten har en huvudman inom offentlig 
sektor
Knappt en femtedel handlar om produkter 





Hjälpmedelsverksamheten i Västerbotten 

Vänersborg – körkort för kognitivt stöd

Halmstad – utbildning

Göteborg – Sahlgrenska

Utbildning



Visningsmiljöer

Piteå
Täby
Norrtälje

Hjälpmedelsverksamheten i Värmland

Sundsvall – Sunderby sjukhus



Kognitivt stöd och hjälpmedel i verksamheter

Knivsta
Karlshamn
Östhammar
Falköping
Kramfors
Uppsala
Malmö
Halmstad
Kristianstad
Norrköping
Sollefteå
Karlskrona
Solna
Trollhättan

Kriminalvården



Hinder för spridning av hjälpmedel

• Brist på förskrivare

• Kvarvarande kunskapsbrist hos personal som arbetar 
med målgruppen samt hos chefer och politiker

• Bristfällig information om hur man ska få hjälpmedel

• Olika regler i olika delar av landet

• Brist på pengar

• Motstånd från personal

• Utformningen av hjälpmedel



I Halmstad ska en hjälpmedelslots slussa folk rätt.

Vilken arbetsterapeut ska man ska vända sig till? Vart ska man ringa? 
Vem ska man fråga efter? 

Projektet ska bland annat testa nyttan av en hjälpmedelslots. Alla kan 
vända sig till lotsen; brukare, allmänhet, anhöriga och personal, för att 
få rådgivning och stöd när det gäller kognitiva hjälpmedel, 



Kriminalvården 

Kriminalvården vill ge klienterna chans till ett bättre liv i frihet.
Gör klienter bättre rustade för liv i frihet

Man tror idag att runt 29 procent av de kvinnliga klienterna, och mellan 20-40 procent 
av de manliga klienterna inom kriminalvården har ADHD. 
På tre anstalter, i Norrtälje, Storboda och på kvinnofängelset Färingsö, pågår projekt för 
att klienterna ska få diagnostisering vid misstänkt ADHD, och också få hjälp
med att pröva hjälpmedel. 
Hjälpmedel som av säkerhetsskäl får användas inne på en anstalt.

ADHD-avdelningen på Norrtäljeanstalten har kommit längst i införandet av
kognitiva hjälpmedel.
Tolv klienter som ansökt om att få ha bolltäcken, och flera vill ha sittdynor. 
I verkstaden finns det en Timetimer som visuellt visar hur lång tid som är kvar. 
Även dygnstavlor och veckoscheman utprovas.



Pictostat PS

Hjälpmedelsboken – Gunilla Gerland

AKK – tema våld

Tentaculus – stödsystem

Webb-shop

Film

Vårdhund

Träning i skolan – Smart i skolan

Ergonomidesign



Fråga nivå 1



Fråga nivå 2



• Problem
• Hantera stress och hitta balans. Identitet och självkänsla.

– Märker inte själv när jag är uppe i varv. Blir lätt utbränd, skulle behöva 
kunna landa emellan och inte bara köra på 

– Blir ofta lätt uppstressad
– Jag kan a bli så då jag kör på och ger mig inte tid till återhämtning, då 

är det svårt att stoppa sig själv 

• Vår idé

• Ett handledsband med biosensor, som mäter fysiologiska tecken 
på stress såsom fukt/svett samt oregelbunden hjärtrytm och då 
varnar med värme (temperaturförändring). Bandet skall hjälpa 
till att sätta gränser och vara till hjälp vid stressade och 
pressande situationer. Metoden är vald för att vara diskret. 
Användaren kan ge handledsbandet  ett personligt uttryck med 
s.k. "charms" och dekorationer. Produkten levereras med 
dataminne så att användaren kan överföra  informationen till sin 
”känslologg” (”emotional record”) och reflektera över 
humörsvängningar och beteenden och samtidigt få förslag på 
strategier för olika situationer (via en applikation i telefonen 
alternativt  genom en lathund i fickformat). 

Balans  

Avslappningsaccessoar
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Moln 
Målsättare-mobilapplikation
Att sätta gränser. Finna egna sätt att definiera och 
prioritera mål. 
En mobil applikation som hjälper användaren 
definiera, prioritera och visualisera mål (att-göra-
saker).
Idéer förvandlas till konkreta åtaganden på ett 
påtagligt och praktiskt sätt men presenteras som 
ett vänligt och lekfullt gränssnitt. Man får 
återkoppling på framsteg och lägger vikten vid 
personliga strategier istället för prestation. 

Gränssnitten guidar användaren genom 5 
huvudfrågor som kan användas för att definiera 
mål. Målet delas i hanterbara steg (delmål) som 
kan synkroniseras med en standardkalender. 



Memo Comai

Ekonomi – Trollreda

Arbete:
Stockholm
Värmdö

Örebro universitet
Uppsala Universitet

Hemsida – Schizofreniförbundet

Action – anhörig och brukarstöd
Gapet – anhöriga



Attention – mobilekonomen

Södermanland

Vetlanda

Eslöv

Kramfors

Mobiler



www.hi.se/hjalpmedelifokus

Läs mer




