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Krav på Varor  
 
Planeringshjälpmedel 1 

 
1.  Krav   

Planeringshjälpmedel 1 avser digitala planeringshjälpmedel 
 

Produkterna ska användas för att ge stöd och struktur i vardagen åt personer med kognitiva 
nedsättningar, för att öka självständighet och delaktighet. 

 

Produkten ska underlätta för personer i behov av kognitivt stöd och fungera som ett tydligt 
hjälpmedel. 

 

Med planeringshjälpmedel menas både digitala och icke digitala produkter. ett hjälpmedel som utan 
aktiv manövrering visar information om tid, tidpunkt på dygnet, veckodag, datum och månad på ett 
enkelt sätt. 

 

Innehåller produkten batterier ska dessa gå att köpa i vanlig handel, alternativt vara 
uppladdningsbara. Batteribyte ska kunna ske utan specialverktyg. 

 

Tal/talsyntes i produkterna ska finnas på svenska men fler språk bör ingå. 

Licensprodukter ska kunna bytas mellan olika brukare inom respektive kommun. 

Produkterna ska behålla inställningar vid strömavbrott eller batteribyte. 

Ska ha automatisk justering av eventuell sommar och vintertid. 
 

Elektroniska produkter ska vara nätansluten, alternativt ha utbytbara/uppladdningsbara batterier. 
Laddare ska medfölja produkten. 

 

Uppdatering av de produkter som har programvarulicenser ska ingå. Programvarulicensens 
giltighetstid ska vara minst 3 år. 

 
 
Planeringshjälpmedel 2 

 
2. Krav  

Planeringshjälpmedel 2 avser icke-digitala planeringshjälpmedel. 
 

Produkterna ska användas för att ge stöd och struktur i vardagen åt personer med kognitiva 
nedsättningar, för att öka självständighet och delaktighet. 

 

Produkten ska underlätta för personer i behov av kognitivt stöd och fungera som ett tydligt 
hjälpmedel. 

 

Med planeringshjälpmedel menas både digitala och icke digitala produkter. ett hjälpmedel som utan 
aktiv manövrering visar information om tid, tidpunkt på dygnet, veckodag, datum och månad på ett 
enkelt sätt. 

 

Innehåller produkten batterier ska dessa gå att köpa i vanlig handel, alternativt vara 
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uppladdningsbara. Batteribyte ska kunna ske utan specialverktyg. 
 

Tal/talsyntes i produkterna ska finnas på svenska men fler språk bör ingå. 

Licensprodukter ska kunna bytas mellan olika brukare inom respektive kommun. 

Produkterna ska behålla inställningar vid strömavbrott eller batteribyte. 

Ska ha automatisk justering av eventuell sommar och vintertid. 
 

Elektroniska produkter ska vara nätansluten, alternativt ha utbytbara/uppladdningsbara batterier. 
Laddare ska medfölja produkten. 

 

Uppdatering av de produkter som har programvarulicenser ska ingå. Programvarulicensens 
giltighetstid ska vara minst 3 år. 
 

Taktila hjälpmedel 

 
3. Krav  

Produkterna ska användas för att ge stöd och struktur i vardagen åt personer med kognitiva 
nedsättningar, för att öka självständighet och delaktighet. 

 

Kognitivt stöd gör det lättare att förstå, minnas, tänka, planera och hantera tid. Kognitivt stöd kan 
vara tekniskt avancerade apparater som datorer, mobiltelefoner, appar och program. Det kan också 
vara tekniskt enkla saker som färgmarkeringar, bilder och symboler av olika slag. 

 

Med taktila hjälpmedel menas hjälpmedel som är ett verktyg som hjälper en person med hjälp av 
fysisk stimulering. 

 

Taktila hjälpmedel kännetecknas av tydliga punkter och linjer som kan tydas med hjälp av känseln 
för den som har rätt förutsättningar och som fått träning. 

 

Stöd ska ges i vardagen för de som ofta tappar tidsuppfattningen och därför inte hinner i tid, 
glömmer bort vilken dag det är eller vad det är de ska göra. 

 

Innehåller produkten batterier ska dessa gå att köpa i vanlig handel, alternativt vara 
uppladdningsbara. Batteribyte ska kunna ske utan specialverktyg. 

 

Tal/talsyntes i produkterna ska finnas på svenska men fler språk bör ingå. 

Licensprodukter ska kunna bytas mellan olika brukare inom respektive kommun. 

Produkterna ska behålla inställningar vid strömavbrott. 

Ska ha automatisk justering av eventuell sommar och vintertid. 
 

Elektroniska produkter ska vara nätansluten, alternativt ha utbytbara/uppladdningsbara batterier. 

 
 

Laddare ska medfölja produkten. 
 

Uppdatering av de produkter som har programvarulicenser ska ingå. Programvarulicensens 
giltighetstid ska vara minst 3 år. 
 

Tid och sinneshjälpmedel 

 
4. Krav  

Produkterna ska användas för att ge stöd och struktur i vardagen åt personer med kognitiva 
nedsättningar, för att öka självständighet och delaktighet. 

 

Produkten ska underlätta för personer i behov av kognitivt stöd och fungera som ett tydligt 
hjälpmedel. 

 

Med tid och sinneshjälpmedel menas hjälp för personer i behov av kognitivt stöd. Stöd ska ges i 
vardagen för att skapa struktur, ge en tidsuppfattning och för att på ett enkelt sätt kunna planera sina 
behov. 
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Innehåller produkten batterier ska dessa gå att köpa i vanlig handel, alternativt vara 
uppladdningsbara. Batteribyte ska kunna ske utan specialverktyg. 

 

Tal/talsyntes i produkterna ska finnas på svenska men fler språk bör ingå. 

Licensprodukter ska kunna bytas mellan olika brukare inom respektive kommun. 

Produkterna ska behålla inställningar vid strömavbrott. 

Ska ha automatisk justering av eventuell sommar och vintertid. 
 

Elektroniska produkter ska vara nätansluten, alternativt ha utbytbara/uppladdningsbara batterier. 
Laddare ska medfölja produkten. 

 

Uppdatering av de produkter som har programvarulicenser ska ingå. Programvarulicensens 
giltighetstid ska vara minst 3 år. 
 


