
Vardagstanken
Visningsmiljö för kognitivt vardagsstöd

Kontakt

Vi har regelbundet öppet hus i visningsmiljön. 

För mer information eller för att anmäla intresse av att 
komma och titta är du välkommen att kontakta oss.

Arbetsterapeuterna i sektor socialtjänst: 
Anna Saari & Anna Svensson

Telefon: kontaktcenter 0500-49 80 00
E-post: arbetsterapeut.sso@skovde.se

Kontaktcenter Skövde kommun
Telefon: 0500 - 49 80 00  |  Webbplats: skovde.se
E-post: skovdekommun@skovde.se 
Postadress: Skövde kommun, 541 83 Skövde
Besöksadress: Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde



Kognition och 
kognitivt stöd?

Kognition är hjärnans förmåga att ta in, bearbeta och reagera 
på information. 

Kognitivt stöd är allt som gör det lättare att kommunicera, 
förstå, planera, komma ihåg och organisera vardagen. 

Alla människor använder kognitivt stöd i vardagen, men vissa 
personer har ett större behov och kan behöva använda det mer 
medvetet.

Kognitivt stöd kan vara bilder, text eller ljud. Det kan också vara 
anpassningar av den fysiska miljön - till exempel att minska onödiga 
intryck. Det kan vara knep och strategier, som att ställa medicinen 
vid kaffemaskinen för att komma ihåg att ta den vid morgonkaffet. 

Kognitivt stöd kan också vara praktiska prylar  - lågteknologiska 
saker som post-it- lappar och whiteboardtavlor där du skriver upp 
det du vill komma ihåg - och högteknologiska som till exempel 
smartphones och surfplattor med appar som ger påminnelser eller 
visar vägen med GPS.  

Visningsmiljön för kognitivt vardagsstöd - Vardagstanken
I visningsmiljön för kognitivt vardagsstöd på Rosenhaga kan du hitta 
smarta produkter, vardagsteknik och välfärdsteknik som 
underlättar din vardag. Det kan till exempel vara saker som 
underlättar för att komma ihåg, för att få bättre koll på tid och vad 
som ska hända  eller för att lättare hitta sina saker. 

Det kan också röra sig om fiffiga tips och strategier för att få 
vardagen att fungera bättre. 

Vi försöker hela tiden att hitta fler bra lösningar. Har du tips om 
något smart du hittat, saknar du något i vår visningsmiljö eller har 
du en bra idé du tycker vi ska tipsa om är du välkommen att skicka 
in din idé till oss.

Som besökare får du möjlighet att titta på olika lösningar och prova 
de produkter vi har. Du kan få råd & tips av våra arbetsterapeuter. 

Produkterna som visas säljs i vanlig handel (affärer, apotek och via 
webshop/postorder). 
  


