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Täcke för sinnesstimulering
ISO-kod: 042718
Användningsområde: används av personer med sömnsvårigheter, oro och
koncentrationssvårigheter.
Vid förskrivning av tyngdtäcke/tyngdväst ska brukaren uppfylla något av
följande kriterier:




Utredd psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
LSS-tillhörighet (PK 1,2 och 3)
Utredd demens eller utredd kognitiv svikt

För personer som uppfyller något av ovanstående kriterier kan:


tyngdtäcke förskrivas till personer med stor* påverkan på aktivitetsnivå
samt stora* sömnsvårigheter och/eller med motorisk oro och/eller psykisk
oro. Enbart sömnbesvär/sömnproblem är inte grund för förskrivning.



tyngdväst kan förskrivas till personer med stor* påverkan på
aktivitetsnivå samt motorisk oro och/eller psykisk oro.

För personer som inte uppfyller något av ovanstående kriterier finns
tyngdtäcken tillgängliga på den öppna marknaden via ett flertal olika
leverantörer och butikskedjor.
Utvärderingen av behovet och uppföljningen ska vara strukturerad.
*Stor påverkan/stora svårigheter relaterat till ICF:s skala; ingen 0-4%, liten 524%, måttlig 25-49%, stor 50-95% och total 96-100%.
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Kultäcke Safir
Leverantör: Novista
www.novista.se
Beskrivning: Kultäcket Safir är ett tyngdtäcke som ger kroppen en taktil och
proprioceptiv stimuli över hela kroppen. Vikten i kultäcket Safir utgörs av
massiva glaskulor med 25 mm i diameter.
Glaskulorna är fastsydda på insidan av täcket och ger ett punktvis tryck som
aktivt bidrar till en ökad kroppsuppfattning. Kultäcket har en kulsida och en
vadderad sida. Med den vadderade sidan mot kroppen får man ett djupt tryck
och med kulsidan mot kroppen får man en ökad taktil stimulans.
Skötsel: Tvättmaskin 60 grader enligt instruktion i bruksanvisning.

Innehåll: Glaskulor sytt i kanaler
Storlek: 150x200 cm
Material: Trevira
Vikter: 4, 6, 8, 10, 12, 14 kg
Inköpspris från 3090:- till 3890:-
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Kedjetäcke Somna
Leverantör: Abilia
www.abilia.se
Beskrivning: Tyngdtäcke där tyngden kommer från kedjor och den sensoriska
stimulansen från kedjorna i kombination med tyngden gör det lättare att slappna
av och somna.
Kedjetäcke Somna har en 2 i 1-funktion, en kedjesida och en vadderad sida.
Med den vadderade sidan mot kroppen får man ett djupt tryck och med
kedjesidan mot kroppen får man en ökad taktil stimulans.
Skötsel: Tvättmaskin 60 grader enligt instruktion i bruksanvisning.

Innehåll: Kedjor sytt i kanaler
Storlek: 150x200 cm
Material: Trevira
Vikter: 4, 6, 8, 10, 12, 14 kg
Inköpspris från 2368:- till 3945:-
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Fibertäcke Nova
Leverantör: Novista
www.novista.se
Beskrivning: Tyngden kommer från mjuka, längsgående polyesterfibrer som är
sytt i kanaler, vilket gör täcket följsamt samtidigt som det ger en omslutande
känsla av trygghet och lugn. Nova har ingen extra vaddering.
Skötsel: Tvättmaskin 60 grader enligt instruktion i bruksanvisning.

Innehåll: Längsgående
polyesterfibrer sytt i kanaler
Storlek: 150x200 cm
Material: Trevira
Vikter: 4, 6, 8, 10, 12, 14 kg
Inköpspris från 2890:- till 3690:-
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Väst för sinnesstimulering
ISO-kod 042718
Vid förskrivning av tyngdtäcke/tyngdväst ska brukaren uppfylla något av
följande kriterier:




Utredd psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
LSS-tillhörighet (PK 1,2 och 3)
Utredd demens eller utredd kognitiv svikt

För personer som uppfyller något av ovanstående kriterier kan:


tyngdtäcke förskrivas till personer med stor* påverkan på aktivitetsnivå
samt stora* sömnsvårigheter och/eller med motorisk oro och/eller psykisk
oro. Enbart sömnbesvär/sömnproblem är inte grund för förskrivning.



tyngdväst kan förskrivas till personer med stor* påverkan på
aktivitetsnivå samt motorisk oro och/eller psykisk oro.

För personer som inte uppfyller något av ovanstående kriterier finns
tyngdtäcken tillgängliga på den öppna marknaden via ett flertal olika
leverantörer och butikskedjor.
Utvärderingen av behovet och uppföljningen ska vara strukturerad.
*Stor påverkan/stora svårigheter relaterat till ICF:s skala; ingen 0-4%, liten 524%, måttlig 25-49%, stor 50-95% och total 96-100%.
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Kedjeväst – Somna Balance
Leverantör: Abilia
www.abilia.se
Kedjeväst bärs dagtid under eller utanpå andra kläder.
Genom att spänna åt den viktade västen får man både tryckoch viktfunktion. Tyngdkrage ingår i produkten som standard.
Skötsel: Tvättmaskin 60 grader enligt instruktion i
bruksanvisning.
Fakta: finns i storlekar från XS till XL, se vidare leverantörens hemsida.
Inköpspris: 2729:-

Bollväst – Protac MyFit
Leverantör: Komikapp
www.komikapp.se
Bollvästens design ger punktvis tryck, på så vis förbättras
kroppsuppfattningen och ger ökad trygghet. Används
dagtid och kan spännas åt med resårband.
Skötsel: Tvättmaskin 60 grader enligt instruktion i
bruksanvisning.
Fakta: finns i flera storlekar och utföranden, se vidare leverantörens hemsida.
Inköpspris från 2650:- till 3495:-

Fibertyngdväst
Leverantör: Novista
www.novista.se
Fibertyngdväst används på dagen och påverkar kroppens
proprioceptiva sinnen. Genom att spänna resår i midjan
regleras tryck- och viktfunktionen.
Skötsel: Tvättmaskin 60 grader enligt instruktion i
bruksanvisning.
Fakta: finns i storlekar från XS till XXL, se vidare leverantörens hemsida.
Inköpspris från 2999:- till 3199:-
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Ur med tal och planering
ISO-kod 222712
Användningsområde: Används för att ge struktur i vardagen för personer med
kognitiva svårigheter.

MEMOmessenger
Leverantör: Abilia
www.abilia.se

Beskrivning: MEMOmessenger är en talande klocka med möjlighet till
påminnelse med ett personligt intalat meddelande. Den talar om och visar hur
mycket klockan är, vilket år, vilken månad, vilket datum samt när på dygnet det
är.
MEMOmessenger består av MEMObase och MEMOgo. MEMOgo är en bärbar
enhet som ger påminnelser och har en inspelningsfunktion.
MEMOmessenger kan ställas in på språken svenska, engelska, norska och
danska.

Levereras med:
Halsrem, väska, klisteretiketter och
öronsnäckor till MEMOgo. Putsduk och
pekpenna till display, bruksanvisning,
strömförsörjning och plastat översiktsark för
dag- och veckoplanering.
Inköpspris: 12191:-
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Iris SOL
Leverantör: Vestfold Audio
www.vestfoldaudio.no

Beskrivning: SOL är en elektronisk kalender med en talande klocka och valbar
visning av information som dag, datum och tid på dagen. SOL har
kalenderfunktion, där du kan ange påminnelser på dag / datum / tid.
Påminnelser meddelas med ljud, blinkande lampor, symboler och
röstmeddelande.
SOL har också valbara skärminställningar med bakgrundsbilder och
färgkombinationer, så kallade teman.
Alla grundinställningar är låsta för användaren, och man måste låsa upp
inställningsmenyn för att komma åt inställningsfunktionerna.
Inköpspris: 3650:-
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Ur med dygnsplanering
ISO-kod 222712 och 222715
Användningsområde: Används för att ge struktur i vardagen för personer med
kognitiva svårigheter.

MEMO Dayboard (12 alt 24 timmar)
Leverantör: Abilia
www.abilia.se

Beskrivning: MEMO Dayboard är en magnetisk planeringstavla som visar tiden
konkret och hur länge det är till nästa aktivitet. Med hjälp av en ljuspelare där en
ljuspunkt släcks för varje kvart, eller en ljuspunkt som flyttar sig nedåt, ser man
hur långt gången dagen är. De olika färgerna på ljuspelarna visar om det är dag
(rött) eller natt (blått).
Larm med ljud kan ställas till varje ljuspunkt för att uppmärksamma brukaren att
titta på tavlan då något ska ske. Tavlan är en fristående enhet utan anslutning
till internet.
Inköpspris: 9273:-
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MEMOplanner (medium alt large)
Leverantör: Abilia
www.abilia.se

Beskrivning: MEMOplanner är ett tids- och planeringshjälpmedel. Brukaren får
hjälp med att se vilken dag det är, tiden på dygnet och vilka aktiviteter brukaren
har bokade under dagen, veckan och månaden. Brukaren får tydliga
påminnelser (talade om man önskar) och hjälp med till exempel checklista eller
anteckning.
Tillgång till internet krävs för att få fullständiga möjligheter till stödfunktioner.
Vid köp av MEMOplanner M eller L ingår även liknande funktioner att ladda ner
till mobiltelefon via app MEMOplanner GO. App kan hämtas via Google play
eller App store.
MyAbilia är en webtjänst för personer som använder MEMOplanner. Med
myAbilia kan man hantera sin kalender från en dator och få bättre överblick på
en stor skärm. Man kan även få hjälp med MEMOplanner från stödpersoner.
Licensen för MEMOplanner gäller i 3 år. Efter 3 år behöver licensen förlängas.
Inköpspris: medium 17265:- alternativt large 23358:Licensförlängning 7109:-
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Timer/Visuell tidsnedräkning
ISO-kod 222712
Användningsområde: Används för att ge struktur i vardagen för personer med
kognitiva svårigheter.

Timstock
Leverantör: Funktionsverket
www.funktionsverket.se

Beskrivning: Timstock MDD är ett kognitivt tidshjälpmedel för alla som har svårt
med sin tidsuppfattning.
Genom att trycka på knapparna tänds ett antal lampor som släcks allt eftersom
tiden passerar. När alla lampor har slocknat är tiden slut, vilket tydliggörs med
ett visuellt larm där lamporna blinkar samt auditivt med fem korta ljudsignaler.

Finns i utföranden:
Timstock MDD 8 min
Timstock MDD 20 min
Timstock MDD 20 min stående
Timstock MDD 60 min 20 dioder
Timstock MDD 60 min 12 dioder
Timstock MDD 80 min
Timstock MDD 8 timmar
Inköpspris: 1010:-
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MEMO Timer
Leverantör: Abilia
www.abilia.se

Beskrivning: Med MEMO Timer kan du lära dig att förstå tid med hjälp av
ljuspunkter som slocknar allt eftersom tiden går. Du får en känsla för både tid
och tidsmängd.
När tiden är slut blir du informerad om det genom ljud, ljus och vibration. I de fall
du inte vill störa omgivningen kan du välja att få larmet enbart med vibration.
MEMO Timer är vattentät.

Finns i utföranden:
MEMO Timer 8 - tidsintervall mellan 2-8 minuter
MEMO Timer 20 - tidsintervall mellan 5-20 minuter
MEMO Timer 60 - tidsintervall mellan 15-60 minuter
MEMO Timer 80 - tidsintervall mellan 20-80 minuter
Inköpspris: 1095:-
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Planeringstavla – ISO 222715
ISO-kod 222715
Användningsområde: Används för att ge struktur i vardagen för personer med
kognitiva svårigheter.

Symbolixtavla
Leverantör: Komikapp
www.komikapp.se
Beskrivning: Symbolix planeringstavla är färdigindelad med veckouppdelning.
Symbolix finns i olika modeller.
Planeringskalendern hängs upp på vägg, upphängningskit medföljer. Vid
leverans medföljer även magnetkort med veckodagarnas namn,
whiteboardpenna och magnetisk sudd/pennhållare.
För återkommande aktiviteter som illustreras med bild kan magnetkorten
användas där man kan fästa en bild med hjälp av kardborrerundel. Då behovet
av bildspråk varierar från person till person ingår det inget bildmaterial.

Utföranden ex:
Symbolix 60x67 cm. Färgade eller vita veckodagar, inköpspris 1550:Symbolix mini, 35x32,5 cm. Färgade eller vita veckodagar, inköpspris: 1150:Symbolix magnetisk veckotavla, 30x33 cm Färgade eller vita veckodagar, inköpspris: 599:-

Tillbehör ex:
Magnetkort 8x8 cm, färgad eller svart ram 56 st, inköpspris: 489:Magnetkort 4x4 cm, färgad eller svart ram 56 st, inköpspris: 399:-
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Elektronisk kalender
ISO-kod 222715
Användningsområde: Används för att ge struktur i vardagen för personer med
kognitiva svårigheter.

MEMOday 2
Leverantör: Abilia
www.abilia.se
Beskrivning: MEMOday är en elektronisk kalender som på en display visar
klockan, dagens datum, veckodag samt om det är morgon, dag, kväll eller natt.
MEMOday har talstöd som förstärker informationen som visas på skärmen. Med
ett lätt tryck på displayen läser MEMOday upp informationen som står på
skärmen.
MEMOday finns på 28 språk som du själv anpassar i produkten. För information
om vilka språk se Abilias hemsida.
Inköpspris: 3140:-
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Tydlig kalender 10,1” och 13,3”
Leverantör: Br Ström AB
www.brstrom.se
https://tydligkalender.nu/
Beskrivning: Denna kalender kan anpassas så att den information du önskar se
på kalendern visas på ett klart och tydligt sätt. Du kan också välja att få
informationen på skärmen uppläst. Larm går att ställa in.
Detta hjälpmedel används tillsammans med ett google Drive-konto och därmed
kan den även kopplas till en molnbaserad kalender. Wifi-uppkoppling krävs.
Kalendern har talstöd. Bild och foto kan användas som bakgrund till kalendern.
Inköpspris: 10,1” 3003:- alternativt 13,3” 4803:-
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Iris SOL
Leverantör: Vestfold Audio
http://www.vestfoldaudio.no/

Beskrivning: SOL är en elektronisk kalender med en talande klocka och valbar
visning av information som dag, datum och tid på dagen. SOL har
kalenderfunktion, där du kan ange påminnelser på dag / datum / tid.
Påminnelser meddelas med ljud, blinkande lampor, symboler och
röstmeddelande.
SOL har också valbara skärminställningar med bakgrundsbilder och
färgkombinationer, så kallade teman.
Alla grundinställningar är låsta för användaren, och man måste låsa upp
inställningsmenyn för att komma åt inställningsfunktionerna.
Inköpspris: 3650:-

19

Smarttelefon med installerad programvara
ISO-kod 222715
Användningsområde: Används för att ge struktur i vardagen för personer med
kognitiva svårigheter.

Handi One+ G2
Leverantör: Abilia
www.abilia.se

Beskrivning: Handi One+ G2 är en robust paketlösning som innehåller telefon
och programvaran Handi5 SW. Handi är ett hjälpmedel som fungerar som ett
kognitivt stöd i vardagen och hjälper dig att få struktur på din dag och dina
rutiner
Handi One+ G2 innehåller följande funktioner: Album, Anteckningar, Checklista,
Formulär, Formulärsvar, Kalender, Kontakter, Krisplan, Prisräknaren,
Röstanteckningar, SMS, Snabbinställningar, Spelaren och Telefon.
Licensen för Handi5 gäller i 3 år. Efter 3 år behöver licensen förlängas för att
Handiprogrammet ska kunna uppdateras.
MyAbilia är en webtjänst för personer som använder Handi5 och
Handikalender. Med myAbilia kan man hantera sin kalender från en dator och få
bättre överblick på en stor skärm. Man kan även få hjälp med Handi från
stödpersoner
Användaren ansvarar och står själv för telefon- och surfabonnemang.
Inköpspris: 16249:Licensförlängning 6495:-
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Handdator med installerad programvara
ISO-kod 222715
Användningsområde: Används för att ge struktur i vardagen för personer med
kognitiva svårigheter.

Handi One G2
Leverantör: Abilia
www.abilia.se
Beskrivning: Handi One G2 är en robust handdator för dig som behöver hjälp
med tid och planering. Handi är ett hjälpmedel som fungerar som ett kognitivt
stöd i vardagen och hjälper dig att få struktur på din dag och dina rutiner
Handi One G2 innehåller följande funktioner: Album, Anteckningar, Checklista,
Formulär, Formulärsvar, Kalender, Kontakter, Krisplan, Prisräknaren,
Röstanteckningar, Snabbinställningar och Spelaren. Du kan ej ringa eller skicka
SMS med handdatorn.
Licensen för Handi5 gäller i 3 år. Efter 3 år behöver licensen förlängas för att
Handiprogrammet ska kunna uppdateras.
MyAbilia är en webtjänst för personer som använder Handi5 och
Handikalender. Med MyAbilia kan man hantera sin kalender från en dator och få
bättre överblick på en stor skärm. Man kan även få hjälp med Handi från
stödpersoner
Användaren ansvarar och står själv för surfabonnemang.
Inköpspris: 16249:Licensförlängning 6495:-
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Programvara/kalenderapp till smarttelefon
ISO-kod 222715
Användningsområde: Används för att ge struktur i vardagen för personer med
kognitiva svårigheter.

Handi 5 SW
Leverantör: Abilia
www.abilia.se

Beskrivning: Applikationspaket med Handi-funktioner för installation i egen
Android-baserad telefon eller surfplatta. Efter installationen kan telefonen
fungera som en komplett Handi, med startmenyn som ett skyddande skal.
Handi 5 SW innehåller följande funktioner: Album, Anteckningar, Checklista,
Formulär, Formulärsvar, Kalender, Kontakter, Krisplan, Prisräknaren,
Röstanteckningar, SMS, Snabbinställningar, Spelaren och Telefon.
Licensen för Handi5 SW gäller i 3 år. Efter 3 år behöver licensen förlängas.
Rekommendationer och checklista vad gäller val av appar och krav på Androidversion, se Abilias hemsida.
MyAbilia är en webtjänst för personer som använder Handi5 och
Handikalender. Med myAbilia kan man hantera sin kalender från en dator och få
bättre överblick på en stor skärm. Man kan även få hjälp med Handi från
stödpersoner.
Användaren ansvarar och står själv för telefon och surfabonnemang.
Inköpspris: 12988:Licensförlängning 6495:-
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HandiKalender för iOS och Android
Leverantör: Abilia
www.abilia.se

Beskrivning: Handikalender är ett tids- och planeringshjälpmedel till iOS och
Android. I denna app ingår enbart kalenderfunktioner, ej övriga Handifunktioner. Talstöd finns. Appen hämtas via App Store eller Google Play.
Licensen för HandiKalender gäller i 3 år och licensen kopplas till ett
användarkonto i myAbilia. Efter 3 år kan licensen förlängas.
MyAbilia är en webtjänst för personer som använder Handi5 och
Handikalender. Med myAbilia kan man hantera sin kalender från en dator och få
bättre överblick på en stor skärm. Man kan även få hjälp med Handi från
stödpersoner.
Inköpspris: 6595:Licensförlängning 3298:-
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Personligt larm för ordinärt boende
ISO-kod 222718
Användningsområde: Används för att påkalla uppmärksamhet inom eller i direkt
anslutning till bostaden.

Flexiblink Life
Leverantör: Vestfold Audio
www.vestfoldaudio.no

Mottagare – JUNIOR Portabel mottagare
Denna fickmottagare larmar med ljud, ljus, symboler och
kraftig vibration.
Inköpspris: 1850:-

Armbandssändare - ELLA
Armbandssändare ELLA är ett hjälpalarm för
människor som behöver kunna larma efter
hjälp. Larmsändare kan användas med
halssnöre eller armband.
Inköpspris: 1450:-

Rörelsedetektor
Består av en passiv IR-sensor och en sändare med signalingång som varnar
när människor uppfattas i sensorfältet. Sensorn täcker ett rum.
Inköpspris: 1750:-

Dörrlarm
Dörrkontakt med magnet och sändare för att upptäcka om dörrar eller fönster
öppnas/lämnas öppna.
Inköpspris: 1450:-

Övriga sändare
Finns även sändare som är ansluten till utrustningen som vidarebefordrar
signaler till larmmottagare samt räckviddsförlängare.
Se vidare leverantörens hemsida.
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