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ALLMÄNT 
 

Hjälpmedelshandboken 
 
(Hänvisningarna syftar till Hjälpmedelshandboken på webben) 
Handboken styr vilka hjälpmedel som kan förskrivas i Västmanland, vilka kriterier som gäller 
vid förskrivning, vem som kan förskriva hjälpmedlet samt vilka avgifter som tas ut.  
Hjälpmedelshandboken återfinns på vårdgivarwebben https://www.regionvastmanland.se/hmc 
under rubrik Hjälpmedelshandboken.  
 
I detta material återfinner du iso-kod, förskrivare, nivå samt kriterier under varje 
produktområde.  
 
 

Grundutrustning och arbetshjälpmedel 
 
(Återfinns under ” Gemensamma bestämmelser; Kostnadsansvar för hjälpmedel; 
Hjälpmedel i skolan, daglig verksamhet och särskilda boenden”: 
  
Grundutrustning i olika verksamheter tex skolor och boenden, oberoende av 
huvudmannaskap och driftform, ska vara inredda och utrustade så att miljön motsvarar 
normala behov för den verksamhet som ska bedrivas. Grundutrustningen styrs av inriktning 
på och målgrupp för den verksamheten som bedrivs. Kravet på grundutrustning ska vara 
uppfyllt innan ett personligt hjälpmedel förskrivs. 
Grundutrustning omfattar exempelvis bildstöd, kalendrar, schema och enklare 
tidshjälpmedel. I skolor gäller samma sak om det handlar om pedagogiska hjälpmedel samt 
undervisningsmaterial. 
 
Arbetshjälpmedel är tekniska hjälpmedel som en funktionshindrad person behöver på sin 
arbetsplats och som normalt inte behövs i verksamheten. Ansvaret för arbetshjälpmedel på 
arbetsplatsen är delat mellan arbetsgivaren, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. 
 

BESTÄLLNING/FÖRSKRIVNING AV TEKNISKA HJÄLPMEDEL  
De flesta kognitiva hjälpmedel kan beställas via Websesam. Alla hjälpmedel i det här 
materialet beställs via Websesam. 
 

KOSTNADSANSVAR   

 Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer. Hjälpmedlen är 

hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har 

kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från 

Habiliteringscentrum. Exempel är hjälpmedel som är komplexa och kostsamma till 

exempel eldrivna rullstolar, kommunikationssystem samt tillbehör till dessa. 

 Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i 

särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller 

försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som  

https://www.regionvastmanland.se/hmc
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förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på 

hjälpmedel är manuella rullstolar och rollatorer. 

 Ansvar 3 – Rekvisitionshjälpmedel. Enklare hjälpmedel som inte förskrivs via 

Hjälpmedelscentrum. Beställs till enheten, oftast i större antal. Hjälpmedlen är 

försäljningshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och 

kommunerna i särskilda boendeformer. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för 

hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från 

Habiliteringscentrum. Hjälpmedel som används i hemsjukvård betalas av Region 

Västmanland. Exempel på hjälpmedel är badbräda, griptång och sängklossar. 

 Ansvar 4 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i 

särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller 

försäljningshjälpmedel. Kommunen har betalningsansvar för patienter som bor i 

särskilda boendeformer men beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på 

hjälpmedlen är omvårdnadshjälpmedel som personlyftar, dusch- och toalettstolar på 

hjul och reglerbara sängar. 

 
Produkter märkta med * är försålda hjälpmedel. Det ska inte lämnas tillbaka till 
Hjälpmedelscentrum, utan räknas som en förbrukningsartikel. Alla andra hjälpmedel 
återlämnas när de inte används eller fyller sin funktion. 

 
SORTIMENT 
 
Idag är kognitiva hjälpmedel till viss del upphandlade. Avtalet som är tecknat i 7-klöver 
regionen gäller t o m hösten 2021. 
 
De hjälpmedel som finns i sortiment presenteras i Förskrivarmaterialet som finns på 
Förskrivarsidorna som finns på www.regionvastmanland.se/hmc under Produktområde 
Kognition men kan även sökas i Websesam. Förskrivarmaterialet uppdateras terminsvis, 
Websesam kontinuerligt. 
 
Referensgrupper kan skapas utifrån behov av bedömning av nya hjälpmedel, 
hjälpmedelskonsulent är sammankallande. 
 
Hjälpmedel utanför sortiment kan ansökas via produkt utanför beslutat sortiment. 

 
RÅDGIVNING OCH UTPROVNING 
 
Hjälpmedelskonsulent kan kontaktas för att få råd om val av hjälpmedel. Utprovning kan ske 
tillsammans med konsulent. 

 

http://www.regionvastmanland.se/hmc
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PRODUKTSORTIMENT 

 
TID- OCH PLANERINGSHJÄLPMEDEL 
UR OCH KLOCKOR 
Följande produkter återfinns under rubrik ”Kognition & kommunikation; Kommunikation 
& information; Ur & klockor” i Hjälpmedelshandboken: 
 
22 27 12 Ur och Klockor  
Hjälpmedel som mäter, visar och talar om vad klockan är. Här ingår bland annat bärbara och 
stationära hjälpmedel med eller utan larmfunktion.  
Förskrivare: Arbetsterapeut och Logoped  
Ansvar: Ansvar 2- Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i 
särskilt boende. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till 
patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. 
Kriterier: Förskrivs till personer med kognitiva funktionsnedsättningar som stöd vid 
utförande av dagliga livets aktiviteter och därmed möjliggöra ökad självständighet 
Utprovning: Utprovning av mer avancerade tidshjälpmedel sker i samråd med 
hjälpmedelskonsulent.  
Tänk på att det behöver finnas personer i patientens omgivning som kan stödja patienten i 
att använda sitt hjälpmedel.  

 
 

TimeTimer * 
Användaren kan t ex se hur lång tid man har på sig för att utföra en uppgift eller hur lång tid 
det är kvar till något inträffar. Det röda fältet visar utsatt tid (1 till 60 minuter) och färgfältet 
minskar vart efter tiden går, en svag ljudsignal hörs när tiden är ute. TimeTimer finns i 4 olika 
storlekar. 
OBS. Konsumentprodukt, är Riskanalyserad. 
Funktionsverket och Kom Ikapp 
 
S-16646 TimeTimer Small/ Pocket* 7,5x7,5cm 
S-38660 MOD* 9x9 cm 
S-18479 TimeTimer Medium* 18x18cm har bordsstativ 
S-35123 TimeTimer Plus* tåligare modell 14x18cm 
S-35133 TimeTimer Large* 30x30 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Small/Pocket Medium Plus MOD 
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Klocka Time Timer Watch* 
 
Klocka med tre funktioner: klocka, timer och alarm. 
Den har både ljud- och vibrationslarm. Det går att välja vilket larm man vill ha. 
Det finns två olika storlekar. Barnmodellen passar för handleder med en omkrets av 12-18 
cm. Vuxenmodellen passar för handleder mellan 14-21 cm i omkrets. 
 
Klockan visar både digital och analog tid.  
Timern går att ställa in så att ett varv är allt mellan 1-60 minuter.  
Det går också att göra en anpassad timer som kan var allt från 1 minut till 100 timmar.  
Det går att ha ett larm som upprepas. 
 
S-38658 Klocka Time Timer Watch Plus armbandsur, barn* 
S-38659 Klocka Time Timer Watch Plus armbandsur, vuxen * 
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Timstock  
Timstocken underlättar förståelsen av det abstrakta tidsbegreppet. Den åskådliggör HUR 
LÄNGE en aktivitet skall pågå, eller HUR LÅNG TID DET ÄR KVAR tills en aktivitet börjar. 
OBS. Konsumentprodukt, är Riskanalyserad. 
Frölunda Data  
 

 

  

 
Timstock 8 min 
Tiden ställs in i tvåminuters intervall, dvs 2 minuter, 4 minuter, 6 minuter eller 8 minuter. 
S- 34643 

 

Timstock 20 min 
Tiden ställs in i femminuters intervall, dvs 5 minuter, 10 minuter, 15 minuter eller 20 
minuter. 
S- 11389 Version 2, reglerbart ljud, utgått 
S- 32777 Version 3, reglerbart ljud och minutmarkering på knapparna 
 

Timstock 60 min 
Tiden ställs in i 15 minutersintervall, d v s 15, 30, 45, 60 minuter.  
S- 08678  Version 2, reglerbart ljud, utgått 
S- 32776  Version 3, reglerbart ljud och minutmarkering på knapparna  
 
S- 35130  Timstock 60 min 12 dioder 

 
Timstock 80 min 
Tiden ställs in i tjugominuters intervall, d v s 20, 40, 60, 80 minuter. 
S- 14750  Version 2, reglerbart ljud, utgått 
S- 33246  Version 3, reglerbart ljud och minutmarkering på knapparna 

 
Timstock 8h 
Tiden ställs in i 2-timmars intervall d v s 2, 4, 6, 8timmar. 16 lysdioder 
S-36803 
 
Tillbehör Timstock: 
Skyddsväska Timstock* 
Skyddsväska med flytkudde och bälteshake. 
S- 33592 
 

 
 
 

 

Nyckelband Timstock* 

S-35190 
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Timglaset TimeFlex 
Timer med visuell nedräkningsfunktion med 5 knappar för valfri inställning av tidsmängd.  
Valbar mellan 1 – 999 minuter. Den visuella nedräkningen har gröna lysdioder. Display visar 
minuter i digital nedräkning. Larmet kan fås som larm, vibration eller larm och vibration. 
Volym i 4 nivåer. Har magnetiskt bakstycke. Går att programmera med 5olika tider; t ex hela 
arbetsdagenstid/ skoldagens tid, hela nattens sovtid, hundpromenad, tandborstning o s v. 
Iris Hjälpmedel 
 
S-36801 Klocka Timglaset TimeFlex 1-999 min 
 

  

 
 

 

 
 
 
Timglaset Carina 
Timer som visar och talar om hur mycket tid som är kvar. 20, 40 och 60 minuterstimer i en 
och samma produkt. Lysdioder som visar tiden. Talstöd går att få i 6 olika nivåer t ex ”15 
minuter kvar – Mycket tid kvar”. Larmljud eller vibration. Volym inställbar i 9 olika nivåer.  
Iris Hjälpmedel 
 
S-33643 Klocka Timglaset Carina talande nedräkning 
 

  
 

Timglaset Martina 
Timer som visar hur mycket tid som är kvar. 20, 40 och 60 minuter i samma produkt. 
Lysdioder visar hur tiden räknas ner. Larmljud eller vibration. Volym i fyra nivåer. Har 
knapplås. Laddas med medföljande nätadapter. 
Iris Hjälpmedel 
 
S-36800 Klocka Timglaset Martina 20, 40, 60 minuter 
 

 

  

http://www.irishjalpmedel.se/Webservices/images/image.ashx?WebshopImageUID=bfb6110e-0e12-4ad3-b7bc-d2c1fc974ae3&MaxWidth=700&MaxHeight=500
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TID- OCH PLANERINGSHJÄLPMEDEL 
ALMANACKOR; KALENDRAR OCH PLANERINGSSYSTEM 
Följande produkter återfinns under rubrik ”Kognition & kommunikation; Kommunikation 
& information; Kalendrar & tidtabeller”i hjälpmedelshandboken: 
 
22 27 15 Almanackor, kalendrar och planeringssystem 
Hjälpmedel för att lagra och organisera data över planerade aktiviteter. Här ingår 
almanackor, kalendrar, scheman och handdatorer med speciella kalenderprogram samt 
programvara och applikation.  
Förskrivare: Arbetsterapeut och Logoped  
Ansvar: Ansvar 1- regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer & 
Ansvar 2- regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt 
boende. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter 
som beviljats insatser från Habiliteringscentrum.  
Kriterier: Förskrivs till personer med kognitiva funktionsnedsättningar som stöd vid 
utförande av dagliga livets aktiviteter för att möjliggöra ökad självständighet. Förskrivs även 
för att ersätta eller komplettera talad eller skriftlig kommunikation.  
Utprovning: Utprovning av handdator med speciellt kalenderprogram och speciell 
programvara/applikation till egen plattform sker i samråd med konsulent. 
Patientens ansvar: Alla abonnemangskostnader, samtals- och internetkostnader betalas av 
patienten. Tillbehör som till exempel headset ingår inte. Applikation/programvara under 300 
kr är ett brukaransvar. 
Tänk på att det behöver finnas personer i patientens omgivning som kan stödja patienten 
att använda sitt hjälpmedel. 
 
 

 
Månadsboken* 
En kalender och kommunikationsbok för personer som saknar eller har begränsad förmåga 
att läsa och skriva. Med månadsboken kan man planera, strukturera och dokumentera sin 
dag med bilder. 
Varje uppslag har en sida för dagcenter/skolan och en sida för hemmet. Månadsboken är i 
A5-format och är spiralbunden, 64 sidor. 
Månadsboken finns för skola och daglig verksamhet. Säljs i förpackning om 6 st. 
Varsam. 
 
S-11349 Månadsbok Dagcenter  
S-11350 Månadsbok Skola  
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Stora Idagboken* 
 
Idagboken är en kombinerad kontaktbok, berättelsebok och kalender. Allt samlat i en enda 
bok där framförallt användarens dag, idag, sätts i fokus. Att skriva, rita, klistra bilder i. 
Datumetiketter ingår. 
Ny pärm levereras med varje beställning. 
Hatten Förlag AB 
 
 
S-34718 Kalender Stora Idagboken A 4, halvår inkl datumetiketter* 
S-34719 Kalender Stora Idagboken A 4, helår inkl datumetiketter* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalender Årsbok* 

En papperskalender för ett helt år. Tydlig översikt över en vecka, för att vet vad som händer 

och när. Kan användas med bilder och text. En vecka per uppslag. Ej års- och datumangiven, 

användning kan startas när som helst.  

Trollreda 

 

S - 39895 Kalender Årsbok liggande A4 (Stor) 
S -39896 Kalender Årsbok liggande A5 (Liten) 
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Veckoschema magnettavla* 
 
Veckoschemat består av en plåtskiva som är vit på ena sidan och färgmarkerade 
veckodagarna på den andra sidan. Används till magnetmaterial. Går att skriva på med 
vattenlöslig tusch eller whiteboardpenna. En ca 10 cm lång magnetremsa medföljer. Finns i 
två storlekar.  
SPSM (Special Pedagogiska Skol Myndigheten) 
 
S-14830 25x35 cm 
S-16935  50x70 cm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veckoschema magnettavla med tidsvisning* 
 
Magnettavla i dagarnas färg med tidsvisning. Tidsstapel 07.00 – 23.00. Går att skriva på med 
vattenlöslig tusch eller whiteboardpenna  Storlek 40 x 60 cm 
Ordbild 
 
S- 34089 
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Symbolix* 
Planeringskalender för en dag hängs på vägg, upphängningstillbehör medföljer. 
Kalendern är magnetisk och går att skriva på med whiteboard penna.  
Kom i Kapp 
 
S-16008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strukturschema – knoppmodul* 
Ett sätt att bilda struktur i tiden med hjälp av både bild och föremål. Förutom som schema 
kan man även använda det för att åskådliggöra en händelsekedja för hur man går till väga i 
ett visst arbetsmoment. Storlek 850x110mm. 
LH-verkstan 
 
S-10016 
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KOMMUNIKATION och MINNE 
 
Följande produkter återfinns under rubrik ”Kognition & kommunikation; Kommunikation 
& information; Samtalsapparat” i Hjälpmedelshandboken: 
 
22 21 09 Samtalsapparater  
Här ingår te x Recording Keychain, Big Mack. 
Förskrivare: Arbetsterapeut och Logoped 
Nivå: 1  
Kriterier: Enkla samtalsapparater kan förskrivas till person med kognitiva 
funktionsnedsättningar. 

 
Pratpuck* 
Lättryckt talapparat för minnesstöd. Ett kort meddelande. Orange Pratpuck har 10 sekunders 
inspelningstid. Svart Pratpuck har 30 sekunders inspelningstid.  
Rehabmodul  
 
S-33785 Pratpuck orange 
S-33786 Pratpuck pro svart 
 

 
Samtalsapparat BigMack Twist 4 färger  
 
Ersätter Samtalsapp Big Mack, ersättningskedja är gjord från de gamla sesamnumren. De 
levereras nu alltid med 5 lock i 4 olika färger och ett genomskinligt, så du behöver inte längre 
ange vilken färg du ska ha. De lock som du inte använder kan du antingen spara eller skicka 
tillbaka till lagret på HMC. 
Enkel och robust samtalsapparat för ett meddelande, max 75 sekunder. Kan styras med 
extern manöverkontakt. Batteridriven. 
Mått: 12 cm i diameter 
Rehabcenter AB 
 
S-37068 
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Samtalsapparat LittleMack Twist 4 färger  
Ersätter Samtalsapp Little Mack, ersättningskedja är gjord från de gamla sesamnumren. 
Fungerar som Big Mack men mindre. Flera Little Mack kan monteras ihop med fästplatta. 
Leverantör: Rehabcenter AB 
Mått: 6 cm i diameter 
Rehabcenter AB 
 
S-37067 

 
 
Samtalsapparat Littlestep-by-step Twist 4 färger  
Ersätter Samtalsapp Little StepbyStep, ersättningskedja är gjord från de gamla 
sesamnumren. 
Som Little Mack, men med möjlighet att dela upp det inspelade talet på sekvenser eller 
fraser upp till 75 sek taltid. Kan användas till sånger, sagor, historier.  
Mått: 6 cm i diameter 
Leverantör: Rehabcenter AB 
 
S-37061 
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BILDER 
Följande produkter återfinns under rubrik ”Kognition & kommunikation; Kommunikation 
& information; Bokstavs- och symbolsatser/tavlor”: 
 
22 21 03 Bokstavs- och symbolsatser/tavlor  
Avser bilder, symboler, tecken. Här ingår även programvara för att producera bilder, 
symboler eller tecken. T ex programvara Communicate Inprint. 
Förskrivare: Arbetsterapeut och Logoped  
Nivå: 2 och 3  
Kriterier: Förskrivs för att ersätta eller komplettera talad eller skriftlig kommunikation. 
Förskrivs även till personer med kognitiva funktionsnedsättningar. 
 
 
Alla nedanstående program kan användas till t ex 

 Etiketter/ bilder till almanackor och scheman 

 Arbetsordningar och Komihåg 

 Överlägg till samtalsapparater 

 Kommunikationskartor 

 Kommunikationsmappar 

 Scheman 

 Instruktioner 

 Sociala berättelser  
 
www.bildstöd.se  - Är en hemsida där du kan tillverka bilder. 
www.handi.se/print/  - Handi bilder för utskrift 
 
habilitering.se/stockk/material-fran-stockk - mycket färdigt material att skriva ut  

 
 
Program Nilbild* 
Program Nilbild bildbas om ca 600 bilder i färg 
Nilbild AB 
 
S-08018 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bildstöd.se/
http://www.handi.se/print
http://www.handi.se/print
http://habilitering.se/stockk/material-fran-stockk
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Program TAKK-bildbas* 
 
CD med 880 teckenbilder för utskrift. Kan användas tillsammans med Program Communicate 
Inprint, Boardmaker eller Word. På CD:n finns ingen text som beskriver hur man gör 
tecknen. Tanken är att man har Teckenkommunikation GRUNDORDBOK – med illustrationer. 
Leverantör: Bam Språkteknik 
 
S-15291 

 
 
 

 
 

 
 

Program Communicate InPrint 3* 
Ett kombinerat verktygs- och layoutprogram med bilder och symboler, Widgitbilder. InPrint 
innehåller en hel del exempel och färdiga mallar. Du kan lägga till och använda dina egna 
bilder, fotografier och andra bildbaser (Ritade tecken, Pictogram och Bliss). 
Symbolbruket/Hargdata AB 
S-38261 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



2019-10-22 

15 
 

 
BILDFICKOR, MAPPAR OCH KOMMUNIKATIONSMAPPAR 

Följande produkter återfinns under rubrik ”Kognition & kommunikation; Kommunikation 
& information; Bokstavs- och symbolsatser/tavlor” i Hjälpmedelshandboken. 

22 21 90 Presentationsmaterial för bokstavssatser och symbolsatser  

Avser presentationsmaterial för bild- och symbolsatser som till exempel 
kommunikationsmappar, bildfickor. 
Förskrivare: Arbetsterapeut och Logoped  
Nivå: 2 och 3  
Kriterier: Förskrivs för att underlätta användandet av bilder, symboler eller tecken vid 
alternativa kommunikationssätt. Förskrivs även till personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar.  
 

 Benämning Sesamnummer 

 

Bildficka 6 fack                10x10* 
Bildficka 8 fack                10x10* 
 
 
Nilbild 

10200 
09443 
 

 

Bildficka 24 fack           3,5x3,5 * 
Bildficka 24 fack           5,5x5,5 * 
 
 
Nilbild 

11554 
15570 

 

Kommapp tredelad 40X70* Blå 
Kommapp tredelad 30X70* Blå  
Kommapp tredelad 39X59* Blå   
 
Specialpedagogiska institutet 

03350 
03352 
14141 
 

 

Bildpärm 23X17 10 sidor* 
spiralbunden 
Bildpärm A6 10 sidor* 
spiralbunden 
 
Nilbild 

13531 
 
13532 

 

Kommapp 10X8 12 sidor mjuk* 
 
 
Rehabcenter 

08038 
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KOGNITIV VISNINGSMILJÖ 
 
På Hjälpmedelscentrum finns en Kognitiv visningsmiljö. Visningsmiljön kan användas i 
samband med utprovning eller annan visning av kognitiva hjälpmedel. När den inte är bokad 
kan ett spontant besök göras. Alla förskrivningsbara hjälpmedel utom Handiprodukterna och 
programvaror ska finnas i miljön. 
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WEB-ADRESSER 
 
Abilia Leverantör 
www.abilia.se 
 
Dart, diverse kommunikationsmaterial att skriva ut. 
www.dart-gbg.org 
 
Demensförbundet 
www.demensforbundet.se 
 
Frölunda data Leverantör 
www.frolundadata.se 
 
Funktionsverket 
www.funktionsverket.se 
 
Föreningen FKS Föreningen för kognitivt stöd 
http://fks.org.se/ 
 
FUB-Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, ungdomar och vuxna 
www.fub.se 
 
Föreningen kognitivt stöd 
http://www.fks.org.se 
 
Iris Hjälpmedel Leverantör 
www.irishjalpmedel.se 
 
Komikapp 
www.komikapp.se 
 
Habiliteringens resurscenter (Tidigar SToCKK & Klara Mera) Center för kommunikativt och 
kognitivt stöd  i Stockholms läns landsting. Information och resultat från verksamheten. 
habilitering.se/resurscenter 

 
Nilbild. Bilder, sångböcker mm 
www.nilbild.se 
 
Pedagogiskt perspektiv 
www.pedagogisktperspektiv.se   
 
Symbolbruket 
www.symbolbruket.se 
 
Trollreda 
www.trollreda.nu 
 

http://www.abilia.se/
http://www.dart-gbg.org/
http://www.demensforbundet.se/
http://www.frolundadata.se/
http://www.funktionsverket.se/
http://fks.org.se/
http://www.fub.se/
http://www.fks.org.se/
http://www.irishjalpmedel.se/
http://www.komikapp.se/
http://habilitering.se/resurscenter
http://www.nilbild.se/
http://www.pedagogisktperspektiv.se/
http://www.symbolbruket.se/
http://www.trollreda.nu/

