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www.fks.org.se
Föreningen Kognitivt Stöd är en ideell förening inom området kognitivt stöd för främst yrkesverksamma.
Sök hjälpmedel för kognitivt stöd. Tips. Filmer. Inspirationsdagar.
www.mfd.se/valfardsteknologi2/kognitivt-stod
Tips om hjälpmedel, länkar mm.
www.socialstyrelsen.se
Sök på Socialstyrelsens utbildningsportal. Registrera dig. Sök på förskrivning av hjälpmedel sedan exempel på förskrivning av kognitiva hjälpmedel.
www.spsm.se
Specialpedagogiska skolmyndigheten.
www.appstod.se
Webbsida som är framtagen för att hjälpa till att hitta information kring appar som stöd för kommunikation, tid och planering.
www.habilitering.se/stockk
StocKK Stockholm center för kommunikativt och kognitivt stöd. Information, utbildning och konsultation inom kommunikativt och kognitivt stöd.
www.flexenita.se
Möjligheter med IT som kognitivt stöd inom skola och arbetsliv.
www.sarnat.educ.goteborg.se
Särnet´s (särskolans nätverk i Sverige) hemsida. Många länkar.
www.sarnat.educ.goteborg.se/time.htm
Timstock på dataskärmen.
www.autism.se
Riksföreningen Autism.
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www.demensbutiken.se
Octopus Demens AB driver en Internetbutik men har även föreläsningsverksamhet, rådgivning mm.
www.demenscentrum.se
Svenskt demenscentrum.
www.strokeforbundet.se
Information om stroke.
www.certec.lth.se
Certec´s hemsida. Rehabiliteringsteknik och design. Forskning.
www.icap.nu
Tekniska hjälpmedel, anpassning och utbildning
www.neonova.se
Utvecklar programvaror för äldre- och handikappomsorg
www.picturemylife.se
Bildbaserad kommunikation digital och som app.
www.villavital.se
Jenny Ström föreläsare, konsult för personer med NPF.
www.tinaw.se/index.html
Föreläsare, författare, journalist, bloggare. Vardagen med NPF.
www.gunaremyr.se
Tips inom demensområdet, föreläsare.
www.demensdagny.se
Föreläsare inom demensområdet.

www.trollreda.nu
Dagverksamhet som säljer enkla hjälpmedel.
www.ordbilduppsala.se/produkter.html
Daglig verksamhet som tillverkar bildstöd.
www.abila.se
Tids- och planeringshjälpmedel som Handi, MEMO m fl.
www.comai.se
Tids- och planeringshjälpmedel, Premium Comai, Håll koll.
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www.rehabcenter.se
Tidshjälpmedel.
www.rehabmodul.se
Minnesstöd, klockor mm.
www.westerstrand.se/tid/produkter/timstock.htm
Timstock.
www.butiken.iris.se
Tidshjälpmedel som Carina, Martina m fl.
www.picomed.se
Armbandsklockor med larm och vibration.
www.athenanordic.se
Spisvakt Spisec AddOn.
www.rutab.se/produkter/spisvakter
Spisvakt PREFI.
www.enoque.se/spisvakter.html
CTM Lyngs spisvakt.
www.somna.se
Tyngdtäcken och tyngdvästar.
www.novista.se
Tyngdtäcken.
www.komikapp.se
Tyngdtäcken och tyngdvästar.
www.posifon.se
Medicinpåminnare, Careousel och MiniTell.
www.frolundadata.se
Tidshjälpmedel mm.

www.bildstod.se
Registrera dig och sedan kan du söka färdiga bildstöd och även göra egna bildstöd.
www.bildstodet.se
Bildstödet Mora.
www.hargdata.se
Widgit och In Print.
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www.ordbilduppsala.se
Center för kognitionsstöd.
www.pictogram.se
Visuellt språk.
www.nilbild.se
Bilder att tala med.
www.softogram.se
Gör olika program, bl a bildknep.

www.clasohlson.se
www.kjell.com/se
www.teknikmagasinet.se
Diverse produkter bl a klockor, diktafoner.
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