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INFORMATION UPPHANDLING KOGNITION 

Ny upphandling för kognitionshjälpmedel gäller från och med den 1/10. 
Uppdateringar kommer att göras i förskrivarmaterialen för Tyngdprodukter och 
Tidshjälpmedel, men här kommer en kortfattad information om de största 
förändringarna. Vissa delar som gäller tidshjälpmedel är inte klara än men 
information om dessa hjälpmedel kommer när den delen är klar.  

TYNGDPRODUKTER 

Täcken i det nya upphandlade sortimentet: 
• Kedjetäcke Somna, Abilia, barn- och vuxentäcken i olika vikter  

• Bolltäcke Calm, KomIKapp, barn- och vuxentäcken i olika vikter 

• Kultäcke Safir, Novista, barn- och vuxentäcken i olika vikter  

• Cura Procare, Cura of Sweden, barn- och vuxentäcken i olika vikter 

De täcken som inte längre är upphandlade, men som kommer att kunna förskrivas 
då de finns på lager (vilket innebär att nyinköp inte görs) är: 

• Övriga bolltäcken KomIKapp 

• Specialkedjetäcken såsom Balance och Sensitive, Abilia 

• Täcken med kedjor från leverantör Mondian 

• Fibertäcke Nova och Futura, Novista 

Tyngdvästar i det nya upphandlade sortimentet: 
• Kedjeväst Balance, Abilia, barn- och vuxenstorlekar 

• Fibervästar, Novista, barn- och vuxenstorlekar 

• Bollvästar, KomIKapp, barn- (25 mm bollar) och vuxenstorlekar 

De tyngdvästar som inte längre är upphandlade, men som kommer att kunna 
förskrivas då de finns på lager (vilket innebär att nyinköp inte görs) är: 

• Kedjeväst, Abilia 

• Bollvästar, KomIKapp, barn (38 mm bollar) 

• Bollvästar öppningsbara, KomIKapp 

 

Täcken och västar kommer att kunna förskrivas om de finns på lager, vilket är viktigt 
att det görs! Det finns en uppdaterad lista på vårdgivarwebben med lagersaldo på 
utgånget sortiment för att underlätta vid utprovning och förskrivning.  Förskrivning 
kommer fortsatt att ske via uppladdningstjänsten.  

 

https://hmcdok.regionvastmanland.se/e-sesam/HMC-dokument/tyngdprodukter.pdf


   

  

  

  
  

 

TIDSHJÄLPMEDEL 
Alla delar i upphandlingen av tidshjälpmedel är inte klara än, men följande 
förändringar är klara: 

• MEMO timer och Timstock. Då MEMO Timer är billigare än timstock i 
versionerna 8, 20, 60 samt 80 min kommer dessa att ersätta timstockarna 
om de inte finns i lager. Men som vanligt används de hjälpmedel som finns i 
lager, så om du beställer en MEMO timer 8 min och det finns en timstock 8 
min i lager så kommer du att få den.  

• Time Timer Watch barn och vuxen utgår ur sortiment. Ingen ersättning 
finns.  

• Time Timer Plus kommer att finnas för 5 min, 20 min, 60 min samt 120 min. 
Dessa kommer att vara försäljningsvaror.   

• Kalender Håll koll samt Kalender MemoAssist utgår ur sortiment.  

• MEMO Dayboard kommer att finnas i både 12-timmars och 24-timmars 
version.  
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