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Ur och klockor 

MEMO Timer 
Leverantör: 

 
Abilia 

 

Lev. art.nr: MEMO Timer 8 min: 500150 

MEMO Timer 20 min: 500155 

MEMO Timer 60 min: 500160 

MEMO Timer 80 min: 500165 

 

Sesam nr: MEMO Timer 8 min: 49087 

MEMO Timer 20 min: 47401 

MEMO Timer 60 min: 49088 

MEMO Timer 80 min: 49089 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: Barn 22 27 12 Vuxen 22 27 12 

Storlek: 107 x 46 x 25 mm 

Beskrivning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMO Timer hjälper de som har svårt att förstå tid genom ljuspunkter som 
slocknar allt eftersom tiden går. Den ger en känsla för både tid och tidsmängd. 
När tiden är slut informerar den genom ljud, ljus och vibration. Larmet går att få 
med enbart vibration. Den är även vattentät så du kan ta den med dig när du 
diskar, står i duschen eller är utomhus, oavsett väder 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-27-12-Ur-och-klockor/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/Kognitiva-hjalpmedel/22-27-Varseblivningshjalpmedel/22-27-12-Ur-och-klockor/
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Timstock        
Leverantör: Funktionsverket  

 

Lev. art.nr: 8 min: 209608 
20 min: 209620 
20 min, stående: 209621 
60 min: 209660 
80 min: 209680 
8 timmar: 209688 

 

Sesam nr: 8 min: 48367 
20 min: 48364 
20 min, stående: 48365 
60 min: 48362 
80 min: 48366 
8 timmar: 48368 
 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: Barn 22 27 12 Vuxen 22 27 12 

Storlek: 105 ×47 × 28 mm 
 

Beskrivning: Timstock hjälper de som har svårt att hålla reda på tiden och inte kan hantera 
konventionella klockor. I stället för urvisare och digitala urverk visar den tiden med 
hjälp av röda lysdioder. När tiden passerar släcks lamporna en efter en till dess 
att tiden är slut och då blinkar, vibrerar och larmar den för att tala om för 
användaren att tiden är slut. Timstock finns i flera olika modeller där tidsintervallet 
skiljer sig åt, allt från 2 till 8 minuter hela vägen upp till 2 till 8 timmar! Timstocken 
är vattentät för dusch respektive regn. 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-27-12-Ur-och-klockor/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/Kognitiva-hjalpmedel/22-27-Varseblivningshjalpmedel/22-27-12-Ur-och-klockor/
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Timglaset Timeflex 
Leverantör: Iris hjälpmedel 

 

Lev. art.nr: 550046 

Sesam nr: 41201 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: Barn 22 27 12 Vuxen 22 27 12 

Storlek: Mått: 75 (h) x 140 (b) x 23 (dj) mm 

Beskrivning: 

 

En nedräkningstimer med upp till 5 programmerbara tidsinställningar 1 – 999 
minuter. Visuell nedräkning med lysdioder och display. Larm med larm och/eller 
vibration. Låsbara programmeringar. Drivs med 3 st AA-batterier (LR06) som 
ingår vid leverans. 

 

MEMOmessenger 2 
Leverantör: Abilia 

 

Lev. art.nr: 508890 

Sesam nr: 43618 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: Barn 22 27 12 Vuxen 22 27 12 

Storlek: MEMObase: 200x185x150 mm 
MEMOgo: 123x50x26 mm 

Beskrivning: MEMOmessenger är en talande klocka som automatiskt påminner dig om 
händelser med personliga meddelanden. Skärmen visar tydligt tid och datum, och 
om det är morgon, förmiddag, eftermiddag, kväll eller natt. När du trycker på 
skärmen kommer det som visas på skärmen att läsas upp. Du kan även ta med 
dig tillhörande MEMOgo, en liten enhet som du har i fickan. Finns på svenska, 
engelska, norska och danska. 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-27-12-Ur-och-klockor/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/Kognitiva-hjalpmedel/22-27-Varseblivningshjalpmedel/22-27-12-Ur-och-klockor/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-27-12-Ur-och-klockor/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/Kognitiva-hjalpmedel/22-27-Varseblivningshjalpmedel/22-27-12-Ur-och-klockor/
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MEMO Dayboard 
Leverantör: Abilia 

 

Lev. art.nr: 508825 

Sesam nr: 48197 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: Barn 22 27 12 Vuxen 22 27 12 

Storlek: 713 x 392 x 32 mm 

Beskrivning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMO Dayboard är en planeringstavla (magnetisk whiteboard) som visar tiden 
konkret och ger en tydlig översikt av dygnet. Med hjälp av en ljuspelare där en 
ljuspunkt släcks för varje kvart ser man hur långt gången dagen är. De olika 
färgerna på ljuspelarna visar om det är dag eller natt. Du kan också se vilken 
aktivitet som kommer härnäst och du kan ställa in larm med ljud till varje 
ljuspunkt. Tavlan är en fristående enhet utan anslutning till internet. 

Tillbehör: Magnetband 12-timmar och 24-timmar  
Bordsstativ, pennhållare, låsbar dörr och anpassningsmaterial 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-27-12-Ur-och-klockor/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/Kognitiva-hjalpmedel/22-27-Varseblivningshjalpmedel/22-27-12-Ur-och-klockor/
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TimeTimer  
Leverantör: Funktionsverket 

 

 

Lev. art.nr: Time Timer MOD: 125026A 

Time Timer Plus 60 min: 125025 

 

Sesam nr: Time Timer MOD: 43671 

Time Timer Plus 60 min: 43670 

Medicinteknisk 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: Barn 22 27 12 Vuxen 22 27 12 

Storlek: Time Timer MOD: 9 x 9 cm 

Time Timer Plus: 14 x 18 cm 

Beskrivning: Time Timer MOD har ett löstagbart fodral som skyddar. Den röda skivan är 
skyddad bakom en plexiglasskiva. Klockan har en storlek och design som gör den 
lämplig på resan eller på jobbet. Den är tystgående och har avstängbar ljudsignal 
för ljudkänsliga miljöer. Har en fastskruvad batterilucka på baksidan. MOD 
levereras med ett grått silikonfodral.   
Time Timer Plus är en modell av Time Timer som dels har ett skyddande hölje 
vilket gör att urtavlan är mindre exponerad, dels att den har ett handtag för att 
enkelt kunna bäras och flyttas på. Kan ställas på ett bord eller en skolbänk. Tiden 
visualiseras genom att en röd skiva försvinner allt eftersom tid passerar. När den 
röda skivan är borta är tiden över och klockan larmar med en kort ljudsignal (som 
kan stängas av). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-27-12-Ur-och-klockor/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/Kognitiva-hjalpmedel/22-27-Varseblivningshjalpmedel/22-27-12-Ur-och-klockor/
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TimeTimer  
Leverantör: Komikapp 

 

 

 

Lev. art.nr: Time Timer Small: 100289 

Time Timer Plus vit 5 min: 100411 

Time Timer Plus vit 20 min: 100387 

Time Timer Plus vit 120 min: 100388 

 

Sesam nr: Time Timer Small: 22309 

Time Timer Plus vit 5 min: 49059 

Time Timer Plus vit 20 min: 49057 

Time Timer Plus vit 120 min: 49058 

 

Medicinteknisk 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej  

Riktlinje: Barn 22 27 12 Vuxen 22 27 12 

Storlek: Time Timer Small 8 x 8 cm 

Time Timer Plus 14 x 18 cm 

Beskrivning: Time Timer® är ett viktigt hjälpmedel för personer med inlärningssvårigheter som 
behöver träna på att lära sig uppskatta tid och tidsåtgång. Time Timer® ger 
personen en möjlighet att veta ”hur mycket tid jag har kvar”, eller att tiden är slut 
utan att kunna klockan.  
Time Timer Small visualiserar tiden genom att en röd skiva försvinner allt 
eftersom tid passerar. När den röda skivan är borta är tiden över och klockan 
larmar med en kort ljudsignal (som kan stängas av). 
Time Timer Plus har olika färger på skivan för olika tidsintervall 5 min – grön, 20 
min – ljusblå, 120 min - mörkblå.  När tidsintervallet är slut, ger klockan en kort 
ringsignal. Klockan har justerbar volym för ringsignalfunktionen som även går att 
stänga av helt. 

 

 

 

 

 

 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-27-12-Ur-och-klockor/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/Kognitiva-hjalpmedel/22-27-Varseblivningshjalpmedel/22-27-12-Ur-och-klockor/
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Time Timer Watch Plus armbandsur 
Leverantör: Funktionsverket 

 

Lev. art.nr: 125022 

Sesam nr: Grå:        43668 
 

Medicinteknisk 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Riktlinje: Barn 22 27 12 Vuxen 22 27 12 

Storlek: Armband: 12 - 18 cm alt. 14 - 21 cm 

Beskrivning: Time Timer Watch armbandsur är en klocka med låg vikt. Den har en tydlig 
LCD-display med bakgrundsbelysning som du kan tända i mörkret. Klockan har 
tre lägen: klocka, alarm och timer. Timer-läget visualiserar tid genom att en röd 
skiva försvinner allt eftersom tiden passerar. När den röda skivan är borta är tiden 
över och klockan larmar med en kort ljudsignal (som kan stängas av).  Har även 
vibrationslarm. 

 

Fickuret Klara 
Leverantör: Iris hjälpmedel 

 

Lev. art.nr: 51087 

Sesam nr: 45460 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Riktlinje: Barn 22 27 12 Vuxen 22 27 12 

Storlek: Vikt: 87 g. Storlek: 5,7 cm x 10,5 cm x 1,8 
cm. Batteri: LR03 (AAA) 

Beskrivning: Med en knapptryckning berättar Klara vilken tid och dag det är samt var på 
dygnet du befinner dig. Kan också ange datum och månad. 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-27-12-Ur-och-klockor/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/Kognitiva-hjalpmedel/22-27-Varseblivningshjalpmedel/22-27-12-Ur-och-klockor/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-27-12-Ur-och-klockor/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/Kognitiva-hjalpmedel/22-27-Varseblivningshjalpmedel/22-27-12-Ur-och-klockor/
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Diana 
Leverantör: Iris hjälpmedel 

 

Lev. art.nr: 33 mm: 51143 
37 mm: 51142 

Sesam nr: 33 mm: 45379 
37 mm: 45378 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Riktlinje: Barn 22 27 12 Vuxen 22 27 12 

Storlek: Modellen finns i två storlekar på boett, dia 33 
mm samt 37 mm. Standardbatteri (CR2025)  

Beskrivning: Svensktalande armbandsur med analog eller digital tidsangivelse - Analogt: 
"Torsdag, Tio minuter över tio på förmiddagen" - Digitalt: "Torsdag, Tio och tio” 

 

Malem 
Leverantör: Picomed 

 

Lev. art.nr: Liten blå:  1828368 
Liten lila:  1828417 
Mellan:     1828369 

Sesam nr: Liten blå. 42079 
Liten lila: 42087 
Mellan:    42080 

Medicinteknisk 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Riktlinje: Barn 22 27 12 Vuxen 22 27 12 

Storlek: Text 

Beskrivning: Armbandsur med påminnelse som hjälper dig att komma ihåg. Klockan ger 
påminnelse om dagliga aktiviteter. Du kan ställa in 12 påminnelser med 
vibration/ljudsignal samt intervallalarm. Inställningar görs i klockorna och du 
behöver inte göra om inställningarna vid batteribyte. Du kan aktivera/avaktivera 
de olika påminnelserna. Batteri: CR-1632 (batteriets livslängd är ca. 3 
månader). 

 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-27-12-Ur-och-klockor/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/Kognitiva-hjalpmedel/22-27-Varseblivningshjalpmedel/22-27-12-Ur-och-klockor/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-27-12-Ur-och-klockor/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/Kognitiva-hjalpmedel/22-27-Varseblivningshjalpmedel/22-27-12-Ur-och-klockor/

