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Förskrivarinformation 

Förskrivning av HandiKalender till iOS och Android 

Det finns två olika tillvägagångssätt vid förskrivning/utprovning av HandiKalender. Val 

av tillvägagångssätt beror på hur säker förskrivaren känner sig på hjälpmedlet. Nedan ges 

kortfattad beskrivning av tillvägagångssätten. 

 

1. Förskrivare vill ha stöd med analys och utprovning 

Förskrivare skickar in SPRIDA konsultationsblankett och utprovningen genomförs 

tillsammans med hjälpmedelskonsulent. 

 

2. Förskrivare vill prova ut HandiKalender utan stöd från hjälpmedelskonsulent 

Förskrivare har gått förskrivarutbildning ”Sortimentsgenomgång Handi” och 

”Sortimentsgenomgång myAbilia” eller har skaffat sig tillräckligt med kunskap via andra 

utprovningar. Förskrivare kan själv genomföra utprovning med en 60-dagars demolicens. 

 

 Förskrivare fyller i blankett Kognitiva hjälpmedel, digitala leveranser och skickar 

den till Centrum för hjälpmedel. 

 

 Hjälpmedelskonsulent skapar ett myAbilia-konto till patienten. 

Inloggningsuppgifter skickas med e-post till förskrivare. Patientens initialer och 

födelseårtal står med i lösenordet. Handläggningstiden är ca en vecka. Även 

kundordernummer på beställningen finns med i e-postmeddelandet och i webSesam 

går det att söka fram under Dina uppgifter och sen antingen klicka på Öppna 

kundorder eller Sök kundorder. 

 

 Innan utprovning med patient bör förskrivare prova att logga in på 

www.myabilia.com för att se så att kontot fungerar och att det är rätt 

inloggningsuppgifter. 
 

 Patienten laddar ner HandiKalender från sin appbutik, ex Appstore eller Google 

Play. Förskrivaren kan behöva hjälpa till.  

 

 Vi rekommenderar att ha notisinställning ”Tillåt” och ”Banderoll beständig” i iOS. 

I Android-enheter: kontrollera så att aviseringar från Handikalender är aktiverat. 

Energisparläge och batteriinställningar kan påverka aviseringar vid nedsläckt 

telefon.  
 

 Från och med inloggning i telefonen gäller demolicensen i 60 dagar. 

 

 Förskrivare introducerar och utbildar patient och ev omgivning i HandiKalender 

samt myAbilia.  
 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/blanketter/?E-1-37275=37275#accordion-block-1-37275
www.myabilia.com


 

 

 

 

 
 

 
Postadress: Centrum för hjälpmedel, Box 1515, 701 15 Örebro 

Besöksadress: Propellervägen 14, Örebro 

Kundtjänst: 019 - 602 42 00, Texttelefon: 019-670 25 02 

E-post: hjalpmedel@regionorebrolan.se 

www.regionorebrolan.se/cfh 

 

 
 

 Om patienten vill fortsätta använda HandiKalender meddelar förskrivare detta till 

hjälpmedelskonsulent genom att svara på den e-post som innehöll kontouppgifter. 

Leverans av fast licens kan ta ca två veckor beroende på leveranstid från leverantör. 

 

 Hjälpmedelskonsulent registrerar den nya licensen. Det kommer en notis i 

patientens kalender att uppdatering har skett.  

 

 Licensen gäller vanligtvis i 3 år men kan vara kortare om det är återanvänd licens. 

Licensens utgångsdatum kan ses på patientens konto på myAbilia (under Min profil 

– Licenser) eller i telefonen: I en Android telefon finns det i HandiKalender – 

inställningar – Om HandiKalender. I iOS finns det i telefonens inställningar – 

HandiKalender. 

 

 Informationsblankett Information till dig som lånar HandiKalender gällande lån av 

hjälpmedel samt användaruppgifter och licensens utgång fylls i och skrivs ut av 

förskrivare. Förskrivare informerar och lämnar blankett till patient.  

 

 En utvärderingsblankett av hjälpmedlet skickas till förskrivare ca 3-6 månader efter 

registrering av riktig licens. Målet som ska utvärderas skrivs med vid beställning av 

HandiKalender efter demolicensen. 

 

 I de fall förskrivaren önskar ha med hjälpmedelskonsulent för utbildning eller 

uppföljning av HandiKalender/myAbilia skickar förskrivaren in SPRIDA 

konsultationsblankett. 

 

 En demolicens är inte ett individmärkt hjälpmedel men en grundlicens och 

förlängning av Handikalender är individmärkt och innefattas därför i 

abonnemangsavgiften. 

 

 Här finns en instruktionsfilm om webbtjänsten myAbilia: 

https://regionorebrolanext.guidecloud.se/1532.guide eller via QR-koden  

          Vi rekommenderar att sitta vid dator för administration av myAbilia. 

 

 

 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/informationsbanken/?E-1-37272=37272&E-8-37271=37271#accordion-block-1-37272
https://regionorebrolanext.guidecloud.se/1532.guide

