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Utbildningar under hösten 2022

2022-05-183

Tyngdprodukter – 7 september och 17 november

Kognition - Planering, tid och minne – 5 oktober (via Teams) 

Kalenderappar – 20 oktober (via Teams)

Kommunikationshjälpmedel – 27 oktober

Personliga larm –3 november

GPS-larm – 10 november (via Teams)

Omgivningskontroll, manöverkontakter och stativ – 1 december



Presentation, handbok, egen teknik

Fika

Kalenderappar, handbok, egenägd teknik och 
sortiment

2022-05-184

Program



2022-05-185

veta hur det går till att förskriva hjälpmedel

ha kunskap om anpassning av egenägd teknik, välfärdsteknik

känna till aktuellt förskrivningsbart sortiment

veta vem som är berättigad till hjälpmedlet kalenderapp för smartphone/surfplatta

Kursen syftar till att du som förskrivare ska…



2022-05-186

https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/hjalpmedel/hjalpmedels
handboken/

Hjälpmedelshandboken

https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/hjalpmedel/hjalpmedelshandboken/


Hjälpmedelshandboken > Kognition och kommunikation > Rådgivning eller anpassning av egenägd produkt

En produkt som bedöms vara ”var mans produkt” (konsumentprodukt) och används i vardagliga handlingar och 
aktiviteter är ett eget ansvar

Gäller områdena:

Telefonering, mail, chatt, sms

Informationsutbyte och omvärldsbevakning

Sköta ekonomi

Planering och struktur

Vad som är egenansvarsprodukter inom området ska följa samhällsutvecklingen

Hjälpmedelshandboken – egenägd teknik

2022-05-187



2022-05-188

Om funktionsnedsättning/skada/sjukdom medför att en egenägd produkt/konsumentprodukt inte 
kan hanteras ”som var man gör” ska användandet underlättas genom

rådgivning kring produkten

förskrivning av anpassningar till produkten

Om funktionsnedsättning/skada/sjukdom medför att en egenägd produkt inte alls kan användas 

”som var man gör”

kan specifikt hjälpmedel förskrivas

Rådgivning initieras av arbetsterapeut eller logoped

Handbokstolking/Utgångsläge vid bedömning



Kostnader

2022-05-189

Rådgivning debiteras kund enligt gällande timtaxa

När rådgivningen resulterar i förskrivet hjälpmedel som kombineras med den egenägda 
produkten debiteras inte rådgivningstiden

Patientens ansvar

Abonnemangskostnader, samtals- och internetkostnader

Tillbehör, exempelvis headset

Applikation eller programvara



2022-05-1810

Förskrivningsprocessen

Patient

Förskrivare

Förskrivare/HMC

Bedöma behov av insatser

Prova ut, anpassa och välja 
lämpligt hjälpmedel

Specialanpassa –
Initiera och 

utfärda anvisning 
vid behov

Informera

Instruera och träna in

Följa upp och utvärdera 
funktion och nytta

Kartläggning av funktioner 
som önskas i egenägd teknik

Rådgivning kring lämplig 
konsumentprodukt och ev. 

anpassningar

Eventuellt inköp

Anpassning och instruktion 
av konsumentprodukt

Egenägd teknik



2022-05-1812

Publika appar i egen enhet



Lokalt i telefon/platta

+ Privat data

+ Inga konton

- Ingen backup

- Endast en plattform

- Ingen delning

- Svårt att byta app

Lagring av Kalenderdata

2022-05-1813

Lagring i molntjänst

+ Backup

+ Åtkomst i flera plattformar

+ Olika appar för olika plattformar

+ Dela med andra

+ Byte av app

- Lösenord och användarnamn

- Var finns data? Oro?



2022-05-1814

GDPR – EU:s dataskyddförordning

Rätt att ta del av egen sparad data

Rätt att bli glömd

Cloud Act

Amerikanska myndigheters möjlighet att ta del av data

Var sparas din data? EU, USA, övriga världen?

Vem äger databasen? Nationalitet?

Kan dömas till 20miljoner Euro eller 4% av omsättningen i böter

Juridiska begränsningar



2022-05-1815

Riskanalys

Personuppgiftsförteckning

Krav vid upphandling

Sortimentsbegränsning

Information till förskrivare och 
patient

Vad gör HMC



2022-05-1816

Hänvisa till bruksanvisningar

Hjälpa patienter med konton – på patientens initiativ

Stötta fullt ut i offline-konton

Vad får förskrivare och HMC-personal göra?



”Avancerade” Kalenderappar

2022-05-1817

Android iOS



2022-05-1818

Inlägg av aktivitet – Digical vs Googlekalendern



2022-05-1819

Presentation av kalenderdata – Digical vs Googlekalendern



2022-05-1820

Google-kalendern i webbläsare på dator



Presentation på startsida – widget – Android & iOS14

2022-05-1821



2022-05-1822

https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/hjalpmedel/hjalpmedels
handboken/

Hjälpmedelshandboken

https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/hjalpmedel/hjalpmedelshandboken/


2022-05-1823

Hjälpmedelshandboken > Kognition och kommunikation > Minne, tid & planering > Kalendrar och tidtabeller

ISOkod 22 27 15

Kriterier

Förskrivs till personer med kognitiva funktionsnedsättningar som stöd vid utförande av dagliga livets aktiviteter och för att
möjliggöra ökad självständighet

Förskrivare

Arbetsterapeut och logoped

Tänk på

Tänk på att det behöver finnas personer i patientens omgivning som kan stödja patienten att använda sitt hjälpmedel.

Utprovning av handdator med speciellt kalenderprogram och speciell programvara eller applikation till egen plattform göras i 
samråd med hjälpmedelskonsulent

Handbok Kalendrar



2022-05-1824



Kartläggning görs av förskrivare

Underlag för utprovning av kognitiva hjälpmedel skickas till hjälpmedelskonsulent antingen 
via WebSesam eller post 
https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/hjalpmedel/hjalpmedelscentrum/

Utprovning på HMC (fysisk eller digital)

Utleverans på HMC (fysisk eller digital)

Uppföljning av förskrivare – viktigt!

Finns möjlighet att uppföljning sker tillsammans med hjälpmedelskonsulent men då utgår en 
kostnad

Rutiner för förskrivning

2022-05-1825

https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/hjalpmedel/hjalpmedelscentrum/


2022-05-1826

iOS och Android

283 kr/mån

S - nr: 36380

Handikalender iOS och Android

Kopplas till AppleWatch
Ej förskrivningsbar



2022-05-1827



Koll och förutsägbarhet med anpassad kalender 

skifta mellan vyer

Talstöd

Tidpelare

Bildstöd

Aktivitetsfärger

Veckodagsfärger

Bläddra i dagar



Individualisera 



Passa tider och starta upp – med larm på aktiviteter

Jag lägger in larm på allt jag vill vara säker på att 
komma ihåg.

• Komma ihåg att utföra aktivitet

• Lättare att komma igång och att avsluta



Instruktioner och förberedelse – med checklistor

När jag ska träna kan jag får stöd i 
vad jag ska packa ned i väskan.

• Stöd i att utföra aktiviteter

• Förbereda sig

• Komma ihåg att få med sig allt

Skönt att veta vad och i vilken 
ordning jag ska göra saker.



Instruktioner– med anteckningar i aktiviteten

När jag ska baka har jag 
receptet tillgängligt i 
kalendern.

• Stöd i att utföra aktiviteter

• Förbereda sig 

Om jag blir orolig kan jag läsa 
och höra vad som ska hända.



Få balans eller prioritera – genom att färgsätta aktiviteter

Jag märker det jag ska göra med grönt och rött, utifrån 
vad som ger och tar energi. Då ser jag enklare om jag får 
tillräckligt med vila.

• Balans i tillvaron

• Prioritera



Koppla information i kalendern

Du kan även koppla telefonnummer, SMS, 
kartfunktion mm i kalendern.



Påminnelser före och kvittering av aktiviteter

Bli påmind innan en 
aktivitet inträffar

Svara att aktiviteten 
är utförd

Se vad som är gjort



Apple Watch & Android Smart Watch

Lista Aktivitetsvy

Få dina larm till klockan

OBS! Telefonen måste ha kontakt via Bluetooth för att det ska fungera



2022-05-1839

Android

539 kr/mån

S-nr: 35519

Handi 5 SW



Förlängning & återlämning

2022-05-1840

Vid förlängning av licens görs en arbetsorder till tekniker på aktuellt individnummer. 
Registrera på Avhjälpande underhåll. Skriv att licensen ska förlängas.

Vid förlängning av Handi 5 SW tar konsulent kontakt för eventuellt byte till HandiKalender. Om 
patienten själv önskar förlängning så tar konsulent kontakt med förskrivaren.

Återlämning av HandiKalender till iOS och Android och Handi 5 SW görs på olika sätt. 
Se rutinen på Vårdgivarwebben.

https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/hjalpmedel/kognition-och-kommunikation/

Återlämning av utgången licens av Handikalender eller Handi5 SW ska göras av 
förskrivare / brukare.  WebSesam känner inte av att licensen är utgången utan hyran 
fortsätter tills licensen återlämnats. 

https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/hjalpmedel/kognition-och-kommunikation/


2022-05-1841

Hyra

Medium ca 800 
kr/månad

Large ca 1000 
kr/månad

App Memoplanner 
Go som fungerar till 
Android och iOS

Memoplanner Medium och Large + app



2022-05-1842



Ett verktyg för tidshantering i vardagen
-MEMOplanner

• Stationär och tillgänglig – Har sin specifika plats.

• Ett ”rent” kognitivt stöd – inga andra appar!

• Fungerar att använda helt ”offline”.



MEMOplanner Medium

MEMOplanner Large
Två modeller

24” skärm

Alltid nätkopplad

Väggfäste eller bordstativ

10” skärm 

Väggfäste eller bordsstativ 



MEMOplannerGo

MEMOplanner hemma MEMOplanner GO
på smartphone

Administrera på 
distans via 
dator/surfplatta

MEMOplanner hemma



Dagkalender – Tydlig översikt

• Veckodagsfärger

• Bilder/foton

• Tidpelare

• Kategorier

• Talstöd

Vad ska jag göra idag?

När ska jag göra det?

Hur länge håller det på?

Vad händer sen?

Finns det ledig tid?



Tidpelaren placeras till vänster vilket ger mer plats för aktiviteter

Dagvy utan kategorier

“Det blir för mycket med två
sidor, jag vill ha allt på
samma”



Välj hur du vill se aktiviteterna

Tidpelare Lista 2 tidslinjer



Dygnsorientering

• Se analog och digital klocka samtidigt

• Se om det är morgon, förmiddag, 
eftermiddag, kväll eller natt

• Få dag och tid uppläst

• Särskild nattvisning



Tydliga och personliga påminnelser

Kan ge intalad information 
vid larm!



Minnesstöd: bocka av när man är klar



Förpåminnelse innan aktivitet



Stöd i utförande: Checklista

“Nu vet jag vad jag 
ska packa ned”



Stöd i utförande: Anteckningar



Översikt över vecka & månad



Eget bildarkiv



Menyfunktioner

• Kamera

• Mina foton

• Fotokalender

• Nedräkning

• Snabbinställningar

• Inställningar

• Videosamtal



Visa favoritbilder automatiskt

Favoritbilder i fotokalendern



Kom ihåg med hjälp av Timer

1. Starta bastimer 2. Nedräkning pågår



Enkla inställningar för apparaten



Inställningar - Anpassa MEMOplanner



2022-05-1862

Hårdvara

Hyra 714 kr/mån

S-nr: 41552 

Handi One G2



2022-05-1863



2022-05-1864

Se kalendern

Skapa aktiviteter

Ordna bilder

Skapa checklistor

MyAbilia www.myabilia.com
HandikalenderiOS och Android, MEMOplanner, Handi One

http://www.myabilia.com/


En webbtjänst för dig som använder MEMOplanner, CARY Base eller Handiprodukter

Vad är myAbilia?

www.myabilia.com

Tillgänglig för alla användare!



Vad kan man göra med myAbilia?

• Administrera kalendern, checklistor, 
bildarkiv mm från datorn.

• Få bättre överblick.

• Lägga till stödpersoner som till 
exempel kan hjälpa till att lägga till 
eller ändra aktiviteter via webben.

myAbilia är ett sätt att kunna få stöd med sin planering från distans!



www.myabilia.com

Logga in på myAbilia

Installera myAbilia som app

Logga in på myabilia.com i webbläsare på en dator, surfplatta eller telefon. Om du 
ändrar något i t ex kalendern synkas* det direkt med apparaten.

* Förutsatt att apparaten har internetuppkoppling

http://www.myabilia.com/


Skapa ett konto i myAbilia



Administrera kalendern



Skapa färdiga aktiviteter



Skapa färdiga timers



Skapa checklistor



Administrera bildarkivet



Skapa Anteckningar & Röstanteckningar

Endast för Handiprodukterna



Ändra inställningar & se licensuppgifter



Bjud in stödpersoner



Se/bjud in kontoadministratör



myAbilia och Internet

För att kunna överföra data mellan apparaten och myAbilia 
krävs anslutning till Internet.

För att hålla ned kostnaderna behövs wifi eller ett mobil-
abonnemang med surf.

PS. Att synka foton tar ganska mycket mobildata. Att synka 
aktiviteter tar nästan inget alls.



Måste man vara uppkopplad?

Nej, man får sina larm och kan lägga in nya aktiviteter i sitt 
hjälpmedel även om man inte är uppkopplad mot Internet.

Men för att överföring mellan myAbilia och enheten 
ska kunna ske måste man förstås vara uppkopplad!



Hur synkroniserar det efter att apparaten har varit offline?

Ändringar på myAbilia synkroniseras till enheten så fort den 
är online.

Ändringar på apparaten synkroniseras till myAbilia när 
enheten blir online. ?



2022-05-1882



Viktigt att det finns stöd i patientens 
omgivning för att användning av 
kalenderappar ska fungera!

Viktigt med uppföljning och 
vidareutveckling av användningen!

2022-05-1883

VIKTIGT!



2022-05-1884

Hjälpmedelsförskrivning i ett genusperspektiv

Hjälpmedel ska förskrivas på lika 
villkor

Finns omotiverade skillnader?



2022-05-1885

Vad kan skapa eller vara orsak till skillnader?

Är de motiverade? T ex diagnosbundna? Åldersrelaterade?

Är de omotiverad? T ex normbundna?

Bemötande – förväntningar

Vilka frågor ställer vi vid bedömning?

Samma frågor oavsett kön?

Påverkar våra egna värderingar?

Patientens normer och värderingar

Kan vi stötta en patient att gå utanför de egna normerna?

Är det olika utmaningar för olika hjälpmedel?

Frågor att ställa sig



Tack för idag!
Frida Foborg
Hjälpmedelskonsulent

021 –17 57 09
frida.foborg@regionvastmanland.se

Michael Larsson
Rehabingenjör

021 –17 30 48
michael.larsson@regionvastmanland.se

mailto:louise.malmros@regionvastmanland.se
mailto:michael.larsson@regionvastmanland.se

