
Kognitionsturné 

KHS 
(Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län) 
Franska vägen 10 
393 56 Kalmar 

Tel  0480-45 00 00 vx 
khs@kalmar.se 
www.kalmar.se/khs 

Besöksadress Kalmar 
Franska vägen 10 
Besöksadress Västervik 
Timmergatan 2B 

Hjälpmedel för kognitivt stöd 

Vad är kognitiva funktioner? 

• Kognition är ett sammanfattande ord för vår förmåga att lära, tänka och bearbeta information
i hjärnan. Att ha en kognitiv funktionsnedsättning kan innebära att man har svårigheter med
att minnas, att orientera sig, att lösa problem eller att ha en begränsad språklig förmåga.

• För att kompensera kognitiva funktionsnedsättningar finns en mängd olika hjälpmedel vars
syfte är att personen blir mer självständig och kan klara sin vardag bättre.

• Ibland kan det räcka med att förändra miljön för att vardagen ska fungera bättre.

Exekutiva funktioner? 

• Exempelvis motivation, initiativ, organisera och planera, uppmärksamhet, impulskontroll,
tidsuppfattning och tidsplanering

Struktur 

• Det krävs många olika förmågor för att skapa och upprätthålla struktur i vardagen. För att
skapa struktur i sin omgivning och i sina aktiviteter behöver man kunna överblicka och förstå
målet med aktiviteten/aktiviteterna, planera och strukturera, se sammanhang, dra nytta av erfarenhet-
er, kunna avgöra tidsåtgång, beräkna tid m.m.

• För att genomföra en aktivitet behöver man minnas (arbetsminne) strukturen, upptäcka hinder
och anpassa till situation, hålla reda på nästa steg o.s.v. Man behöver också ha förmåga att sätta
igång, hålla uppmärksamhet och sluta när det behövs.

• Många av de dagliga aktiviteter vi utför görs med hjälp av rutiner. Det finns en struktur i akti-
viteten och omgivningen som vi följer men det är mer eller mindre omedvetet, vi funderar
inte över det utan vi bara gör som vi lärt in.

• Problem med att skapa struktur i vardagen kan visa sig på många olika sätt, t.ex. genom att

 utförandet av en aktivitet tar så lång tid att man inte lyckas passa tider.

 man fastnar i en aktivitet då man inte vet eller har svårt att välja nästa steg.

 man kan sakna en plan för hur något ska genomföras, vara lättdistraherad och ha svårt att
hålla fokus på aktiviteten.
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Varför använda kognitivt stöd? 

• Med kognitivt stöd kan man bli mer självständig i sin vardag med att t ex. planera, passa tider, 
hantera pengar och ta del av information. Det kan också handla om mer konkreta aktiviteter 
som att laga mat och sköta sina kläder och hygien. 

• Kognitivt stöd gör det möjligt att kunna förstå, kontrollera och hantera det som händer. 
Kognitivt stöd innebär att få hjälp med att: 

  välja ut den information som är viktig 

  göra informationen enklare så att personen kan använda den 

  göra så att informationen finns där den behövs och när den behövs 
 

Kognitivt stöd 

• Anpassningar i miljön 

 T.ex. färgmarkering på tvättmaskinen så jag vet vilket program som ska användas 

• Speciellt utvecklade hjälpmedel 

 T.ex. Timstocken 

• Konsumentprodukter 

 T.ex. almanacka, vattenkokare eller äggklocka 

• Förhållningssätt/bemötande 

 Att det vi säger är det vi menar, alltså inte använda ironi eller ordspråk 
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Hantera tid och komma ihåg 

 Klockor med larm, tidur, timglas, timer, äggklocka  

 Mobil/läsplatta t.ex. larm, Timstock, Timer (påminnelse t.ex. medicin), Handi, HållKoll 
 

       
 

 

Att planera och strukturera 

 Schema, checklistor, städscheman 

 Kalender/almanacka 

 Mobil/läsplatta t.ex. SmartKalender, Weekcalendar, HållKoll, Handi 
 

   
 

 

Att sova och vakna 

• Hur vi sover påverkar hur vi fungerar resten av dygnet.  

• Att ha sömnproblem leder både till trötthet och kognitiva svårigheter och kognitiva svårig-
heter leder till sömnproblem. 

• Involvera flera sinnen som känsel och doft om en person t.ex. har svårt att vakna av ljud 

• Exempel på produkter: tyngdprodukter som täcken och västar (förskrivningsbart), Väckar-
klocka Shake-Awake (egenvård), appar där man t.ex. ska ta en bild eller gå ett visst antal steg 
för att larmet ska stängas av (egenvård) 
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Att organisera och genomföra 

 Var sak har sin plats (skåp och lådor)  

 Märka upp                                   

 Checklistor – steg för steg 
 

   
 
 
 

Trygghet 

• T.ex. sakletare, spisvakt och mobila trygghetslarm 
 

               
 

 

Anpassad information 

• T.ex. steg för steg, korta ord/meningar, färger, bilder 

• Exempelvis kokböcker, städböcker, checklistor  
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Riktlinjer och stöd  

(finns samlat på KHS hemsida (https://www.kalmar.se/omsorg-och-
stod/funktionsnedsattning/hjalpmedel-och-bostadsanpassning/kommunal-
hjalpmedelssamverkan.html)  

• Anvisning för förskrivning av tekniska hjälpmedel 

• Rutinhandbok för hjälpmedel 

• Behovstrappan 

• Förskrivningsgruppens material 

• Vägledning hjälpmedel för kognitivt stöd 

• Vägledning tyngdtäcken 

• Anmälan till utprovning 

• Konsulentstöd vid utprovning 
 

Tips 

• Myndigheten för delaktighet (www.mfd.se) 

• Föreningen kognitivt stöd (www.fks.org.se) 

• Habilitering och hälsa, Stockholms läns landsting (www.habilitering.se) 

• Habiliteringens resurscenter (tidigare StoCKK) (http://habilitering.se/resurscenter) 

• Appsök (www.appsok.se) 

• Appstöd (www.appstod.se)    
 

Exempel på appar (kortfattad information) 

 HållKoll – förskrivningsbar kalender där funktionerna checklista och timer även finns samt 
man kan koppla stödpersoner. Påminnelser med larm. Färgkodade veckodagar. Finns som 
kostnadsfri version men då enbart med kalenderfunktion utan stödpersoner. 

 WeekCalendar – kalender med översikt över dag, vecka, månad och år. Möjlighet att 
färgkoda aktiviteter. Påminnelser som notiser. (egenvårdsprodukt) 

 Bildschema – veckoschema med aktivitetsbilder i form av fotografier. Går att få 
aktiviteterna upplästa. Checklista där genomförda moment bockas för. (egenvårdsprodukt) 

 Alarmy – för att stänga av väckarklockan måste du gå till en registrerad plats och ta en bild 
t.ex. på en tavla i köket. (egenvårdsprodukt)  

 

                                   
 

Källor 

• Hjälpmedel Kronoberg http://www.hjalpmedel.kronoberg.se/Kommunicera.aspx 

• Handikapp och Habilitering. Stockholms läns landsting. Hur arbetar arbetsterapeuter med 
struktur? Projektrapport. 2008. 

• StoCKK. Stockholms läns landsting. Ryggsäcken. Informationsmaterial om kognitivt stöd. 
2014. 

• Hjälpmedelsinstitutet (HI). Var-Dags-Hjälp! Exempel på produkter som kan vara till hjälp att 
klara vardagen. 2013.  
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Hjälpmedelskonsulenter  

 
Västervik:    Kalmar: 
Anna Gustafsson  Linda Lundberg 
Hjälpmedelskonsulent  Hjälpmedelskonsulent 
0480-452868   0480-452852 
anna.gustafsson_9@kalmar.se linda.lundberg@kalmar.se 
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