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Almanackor, kalendrar och planeringssystem avseende avancerade tids- och 
planeringshjälpmedel/programvara 

Handikalender för iOs och Android 
Leverantör: Abilia 

 

Lev. art.nr: 706380 

Sesam nr: 40603 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: Barn 22 27 15 Vuxen 22 27 15 

Storlek: - 

Beskrivning: HandiKalender är en applikation som fungerar både för iOS och Android. 

HandiKalender är ett hjälpmedel som stödjer dig att veta vad du ska göra och ser 

till att du kommer igång. Med kalendern får du översikt över din dag, vecka och 
månad. Du får larm när aktiviteterna börjar och slutar. Till aktiviteterna kan du 
koppla sådant som hör ihop med aktiviteten, till exempel en checklista eller ett 
telefonnummer. Om du använder iOS och har en Apple Watch kan du se dina 
aktiviteter även då du inte har mobiltelefonen tillgänglig. MyAbilia är en 
webbtjänst för personer som använder HandiKalender. Med myAbilia kan du, en 
anhörig eller annan stödperson hantera din kalender från en dator och få bättre 
överblick på en stor skärm. Du kan även hantera dina anteckningar, checklistor 
och ditt bildarkiv via myAbilia.  

Handi5 SW androidtelefoner      
Leverantör: Abilia 

 

Lev. art.nr: 706360 

Sesam nr: 39354 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: Barn 22 27 15 Vuxen 22 27 15 

Storlek: - 

Beskrivning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handi5 SW är ett applikationspaket med Handi–funktioner för installation i egen 
Android–baserad telefon eller surfplatta. Handi5 SW är en handdator för dig som 
behöver hjälp med tid och planering. Du kan skapa och hantera dina egna 
aktivitetsmallar med bild, tid och checklista för återkommande aktiviteter, vilket 
spar tid och skapar en tydlig struktur för dig. En tidpelare visar hur långt tid på 
dagen det gått och hur lång tid det är kvar. Du kan även få en eller flera 
påminnelser i form av ljud eller vibration innan aktiviteten börjar. MyAbilia är en 
webbtjänst för personer som använder Handi5 SW. Med myAbilia kan du, en 
anhörig eller annan stödperson hantera din kalender från en dator och få bättre 
överblick på en stor skärm. Du kan även hantera dina anteckningar, checklistor 
och ditt bildarkiv via myAbilia.  

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/22-27-15/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/Kognitiva-hjalpmedel/22-27-Varseblivningshjalpmedel/22-27-15-Almanackor-kalendrar-och-planeringssystem/22-27-15-Almanackor-kalendrar-och-planeringssystem-Avseende-handdator/
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/22-27-15/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/Kognitiva-hjalpmedel/22-27-Varseblivningshjalpmedel/22-27-15-Almanackor-kalendrar-och-planeringssystem/22-27-15-Almanackor-kalendrar-och-planeringssystem-Avseende-handdator/
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Almanackor, kalendrar och planeringssystem avseende avancerade tids- och 
planeringshjälpmedel/programvara 

Handi One G2  
Leverantör: Abilia 

 

Lev. art.nr: 706490 

Sesam nr: 47873 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: Barn 22 27 15 Vuxen 22 27 15 

Storlek: 146 x 73 x 10 mm. Skärmstorlek: 5 tum 

Beskrivning: Handi One är en handdator för dig som behöver hjälp med tid och planering. Du 
kan skapa och hantera dina egna aktivitetsmallar med bild, tid och checklista för 
återkommande aktiviteter, vilket spar tid och skapar en tydlig struktur för dig. En 
tidpelare visar hur långt tid på dagen det gått och hur lång tid det är kvar. Du kan 
även få en eller flera påminnelser i form av ljud eller vibration innan aktiviteten 
börjar. MyAbilia är en webbtjänst för personer som använder Handi One. Med 
myAbilia kan du, en anhörig eller annan stödperson hantera din kalender från en 
dator och få bättre överblick på en stor skärm. Du kan även hantera dina 
anteckningar, checklistor och ditt bildarkiv via myAbilia.  

MEMOplanner  
Leverantör: Abilia 

 

Lev. art.nr: MEMOplanner medium 4: 462890 
MEMOplanner large 3: 462885 (förskrivs 
endast till barn) 

Sesam nr: MEMOplanner medium 4: 49599 
MEMOplanner large 3: 49396 (förskrivs endast 
till barn) 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: Barn 22 27 15 Vuxen 22 27 15 

Storlek: Medium: 26 x 16 x 1 cm 

Large: 60 x 36 x 4 cm 

Beskrivning: MEMOplanner är ett tids- och planeringshjälpmedel som du hänger upp på 
väggen eller ställer på ett bord i ditt hem. Du kan också ta med tidsstödet i din 
mobil (android). Du får hjälp med att se vilken dag det är, tiden på dygnet och 
vilka aktiviteter du har bokade under dagen, veckan och månaden. Du får tydliga 
påminnelser och även hjälp med till exempel checklistor. MyAbilia är en 
webbtjänst för personer som använder MEMOplanner. Med myAbilia kan du, en 
anhörig eller annan stödperson hantera din kalender från en dator och få bättre 
överblick på en stor skärm. Du kan även hantera dina anteckningar, checklistor 
och ditt bildarkiv via myAbilia. 

 

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/22-27-15/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/Kognitiva-hjalpmedel/22-27-Varseblivningshjalpmedel/22-27-15-Almanackor-kalendrar-och-planeringssystem/22-27-15-Almanackor-kalendrar-och-planeringssystem-Avseende-handdator/
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/22-27-15/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/Kognitiva-hjalpmedel/22-27-Varseblivningshjalpmedel/22-27-15-Almanackor-kalendrar-och-planeringssystem/22-27-15-Almanackor-kalendrar-och-planeringssystem-Avseende-handdator/

