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Tidshjälpmedel   

Beskrivning: Hjälpmedel för att visualisera tid. Underlättar för att förstå tid om man inte kan uppfatta tiden som den traditionellt visas 
på klockor. Åskådliggör tidsbegrepp, som NÄR eller HUR LÄNGE dagliga rutiner och aktiviteter ska äga rum.  
 

Elektronisk kalender, enkel 

Beskrivning: Hjälpmedel som visar vilken dag och/eller tid på dygnet det är.  

Elektronisk kalender med larmfunktion, enkel och Dygnstavla med larmfunktion 

Beskrivning:  Hjälpmedel som visar vilken dag och/eller tid på dygnet det är. Larmfunktion finns. Till Elektronisk kalender finns 
kalenderdel för att visa vad och när något ska ske.   
 

Elektronisk kalender, avancerad  

Beskrivning: Ett mer avancerat hjälpmedel för tid- och planering. Gemensamt för dessa hjälpmedel är att det finns ett visuellt 
tidsstöd, bildarkiv, veckodagsfärger, kvittensfunktion, larm vid start- och sluttid. Hjälpmedlen finns som app som installeras i 
patientens egen enhet eller som hårdvaror med program i. Kalenderfunktionerna går att sköta på distans via webbtjänst. 
 
 
 

 
 

Kognitionshjälpmedel kan till exempel hjälpa till att förstå och hantera tid, strukturera och planera, komma ihåg när, 
vad, var och hur något ska göras.  
Under respektive produktgrupp är hjälpmedlen presenterade i den ordning de ska väljas om inte patientens behov 
medger annat.  
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Tidshjälpmedel  
 

Leverantör och Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

Abilia AB 
MEMO Timer  
 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift 
 
Artikelnummer 
61605  8 min  
61606  20 min  
61607  60 min  
61608  80 min  
 
Pris 
ca 740 kr 

 Röda dioder för tidsvisning 

 Vibration, ljus- och ljudlarm  

 Vattentät 

 Stående format 

 Ljusinställning 

 Markering för vilken tidsintervall som är vald 

 4 olika produkter med tid mellan 8 min till 80 min 

 Rem ingår vid nyinköp men kan saknas om det är en 
rekonditionerad produkt. Vid leverans utan rem och 
behov finns, kontakta konsulent. 
 

MEMO Timer är förstahandsvalet vid förskrivning av 
Tidshjälpmedel.  
 

Funktionsverket 
Timstock  

 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift 
 
Artikelnummer 
61611  8 min  
61612  20 min  
61613  60 min  
61614  80 min  
61615  8 timmar  
 
Pris 
ca 750 kr 

 Röda dioder för tidsvisning 

 Vibration, ljus- och ljudlarm  

 Vattentät 

 Liggande format 

 Gummerade kanter 

 Markering för vilken tidsintervall som är vald 

 5 olika produkter mellan 8 min till 8 timmar  

 Ersättningskedja finns med tidigare modell, får man en 
äldre modell och behovet finns att ha den i duschen 
finns skyddsväska att beställa – se tillbehör. 

 Rem ingår vid nyinköp men kan saknas om det är en 
rekonditionerad produkt. Vid leverans utan rem och 
behov finns, kontakta konsulent. 

 
 

Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 
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Tidshjälpmedel 
 

Leverantör och Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

Komikapp AB 
Time Timer MOD 

 
 
 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift 
 
Artikelnummer 
53117 
 
Pris 
320 kr 

 Röd skiva för tidsvisning 

 Ljudsignal när tiden är slut (ganska kort) 

 Ljudsignal kan stängas av 

 Flexibel upp till 60 min 

 Plexiglasskydd skyddar urtavlan 

 Gummerat skal 

 Storlek: 9 x 9 cm (inklusive skal) 
 

Komikapp AB 
Time Timer small  

 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift 
 
Artikelnummer 
39962  
 
Pris 
380 kr 

 Röd skiva för tidsvisning 

 Ljudsignal när tiden är slut (ganska kort) 

 Ljudsignal kan stängas av 

 Flexibel upp till 60 min  

 Storlek: 8 x 8 cm (inklusive skal) 

 Ett whiteboardkort finns för att placera på Time Timer 
för att visa vad som nedräkningen handlar om (finns ej 
att beställa som tillbehör) 

 
 

 

 

 

 
Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 
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Tidshjälpmedel 
 

Leverantör och Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

Komikapp AB 
Time Timer Plus

 
 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift 
 
Artikelnummer 
49116 
 
Pris 
420 kr 

 Röd skiva för tidsvisning 

 Ljudsignal när tiden är slut (ganska kort) 

 Ljudsignal kan stängas av 

 Flexibel upp till 60 min 

 Handtag att hålla i 

 Storlek: 14 x 18 cm 
 

 

Komikapp AB 
Time Timer Medium 

 
 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift 
 
Artikelnummer 
39961 
 
Pris 
ca 535 

 Röd skiva för tidsvisning 

 Ljudsignal när tiden är slut (ganska kort) 

 Ljudsignal kan stängas av 

 Flexibel upp till 60 min 

 Storlek: 19 x 19 cm 
 

 

 
 
 
 

Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 



 2023-03-25 

 

       6/20 

 
 

Tidshjälpmedel 
 

Leverantör och Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

Komikapp AB 
Time Timer plus 5 – 120 min 

 
 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift 
 
Artikelnummer 
61618  5 min  
61616  20 min  
61617  120 min  
 
Pris 
ca 450 kr 

 Färgad skiva för tidsvisning 

 Ljudsignal när tiden är slut (ganska kort) 

 Ljudsignal kan stängas av 

 Handtag att hålla i 

 Storlek: 14 x 18 cm 
 

De olika tidsutförandena har bestämda färger:  
5 min Vit med grönt tidsfält 
20 min Vit med turkost tidsfält 
120 min Vit med lila tidsfält 
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Tidshjälpmedel 
 

Leverantör och Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

Iris Hjälpmedel AB 
Timglaset Carina 

 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift 
 
Artikelnummer 
47973 
 
Pris 
ca 2 700 kr 

 Gröna ljusdioder för tidsvisning 

 Talstöd i 6 olika nivåer 

 Manlig eller kvinnlig röst 

 Vibrationslarm vid ljudlöst 

 9 nivåer på ljudvolym 

 Knapplås 

 Uppladdningsbart batteri  

 Storlek: ca 7 x 12 cm 

 Välj mellan 20, 40 eller 60 minuter i samma produkt 
 
 

Artikeln har utgått men levereras i mån av tillgång. 
 

Iris Hjälpmedel AB 
Timglaset TimeFlex  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift 
 
Artikelnummer 
52328 
 
Pris 
ca 2 300 kr 

 Gröna ljusdioder för tidsvisning 

 5 programmerbara tidsinställningar 

 Tidinställning mellan 1 – 999 minuter 

 Ljud och/eller vibration 

 Låsbara programmeringar 

 Möjlighet att märka respektive larmknapp med text/bild. 
(Bilder ingår ej) 

 Storlek: 7,5 x 14 cm 

 

 

 

 
Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 
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Tidshjälpmedel 
 

Leverantör och Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

Kom i kapp AB 
Time Timer armband, vuxen  

 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift 
 
Artikelnummer 
47031  
 
Pris 
ca 700 kr 

 Klockan har 3 lägen: klocka, timer och alarm 

 Digital klocka 

 Röd skiva för tidsvisning, upp till 60 min 

 Alarm går att sätta återkommande varje dag, endast ett 
alarm går att programmera. 

 Ljud- och/eller vibrationslarm 
 
Artikeln har utgått men levereras i mån av tillgång. 

Abilia AB 
Kvarturet 
                                                         
 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift 
 
Artikelnummer 
47145 
 
Pris 
ca 6 400 kr 

 Används med bildkort 

 Återstående tid visas med svarta punkter, där varje 
punkt motsvarar en kvart.  

 Ljudlarm 

 Fungerar även som timer/äggklocka och tidmätare. 
 
Artikeln har utgått men levereras i mån av tillgång. För mer 
bildkort ta kontakt med hjälpmedelskonsulent. 
 

 

 

 
Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 
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Tillbehör till Tidshjälpmedel  
 

Skyddsväska  Mini Whiteboard till Time Timer MOD 

 
 

 
Skyddsväska till de äldre modellerna av 
Timstock. Nya Timstockar är vattentäta. 
För användning t.ex i duschen. Har 
flytkudde och bälteshake.  
 

Whiteboardtavla som passar till Time Timer 
MOD (ingår ej). Pennhållare (Penna ingår vid 
nyinköp men garanteras ej). Ej magnet. 
Storlek 20 x 20 cm. 
 

Artikelnummer  
39554 

Artikelnummer  
61619 

Pris  
249 kr 

Pris 
190 kr 

 

 

 
Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 
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Elektronisk kalender - enkel 
 

Leverantör och Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

Abilia AB  
Natt- och dagkalender med 
bild 
  
 
 
 
 
 
 
 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift 
 
Artikelnummer 
25702 
 
Pris 
ca 1 500 kr 

 Visar veckodag, datum och månad 

 Visar om det är morgon, dag, kväll eller natt  

 Det går att byta ut blombilden mot ett schema eller eget 
fotografi 

 Strömkontakt behöver sitta i 
 

Abilia AB  
MEMOday 2 
 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift 
 
Artikelnummer 
59931 
 
Pris 
ca 2 000 kr 

 Elektronisk kalender 

 Visar tid, veckodag, datum, månad och år 

 Visar om det är morgon, dag, kväll eller natt  

 Finns på 26 olika språk 

 Har talstöd (ej på alla språk) 

 Strömkontakt behöver sitta i 

 Mängd information på skärm kan anpassas 

 Ljus eller mörk bakgrund kan väljas 

 Analog och digital klocka kan väljas 
 

Ersättningskedja finns med tidigare modell. 
 

 
Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 
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Elektronisk kalender - enkel 
 

Leverantör och Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

BR Ström AB 
Tydlig Kalender Basic 
  

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift 
 
Artikelnummer 
61727 
 
Pris 
ca 2 350 kr 

 Elektronisk kalender 

 Visar veckodag, datum och månad 

 Visar om det är morgon, dag, kväll eller natt  

 Kan vara utan strömkontakt ca 2 timmar. 

 Mängd information på skärm kan anpassas  

 Analog och digital klocka kan väljas 

 Olika bakgrundsfärger kan väljas. Vid analog klocka  
visas endast mörk eller ljus bakgrund. 

 För att komma åt inställningar används ”osynliga 
knappar” (se instruktion) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 
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Elektronisk kalender enkel - med larmfunktion och dygnstavla med larmfunktion  
 

Leverantör och Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

BR Ström AB 
Tydlig Kalender Pro   

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift  
 
Artikelnummer 
61728 
 
Pris 
ca 2 800 kr 

 Elektronisk kalender 

 Visar veckodag, datum och månad 

 Visar om det är morgon, dag, kväll eller natt  

 Kan vara utan strömkontakt ca 2 timmar. 

 Mängd information på skärm kan anpassas 

 Analog och digital klocka kan väljas 

 Olika bakgrundsfärger kan väljas. Vid analog klocka  
visas endast mörk eller ljus bakgrund. 

 Bakgrundsfärg kan ställas in med veckodagsfärgerna 

 För att komma åt inställningar används ”osynliga 
knappar” (se instruktion) 

 Kalenderhändelser kan visas, 1-3 stycken och upp till 7 
dagar framåt. Visas i nedre delen av skärmen. 

 Kalender hanteras direkt i hjälpmedlet. 

 Molnkalender ingår med möjlighet att hantera kalender 
på distans 

 Larmsignal i form av android notisljud (ett kort notisljud) 
 

 
Läs mer under Förskrivarstöd i Hjälpmedelsöversikt 
Kognition 
 
 

 
 

 
Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 
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Elektronisk kalender enkel - med larmfunktion och dygnstavla med larmfunktion  
 

Leverantör och Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

Abilia AB  
CARY Base 
 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift  
 
Artikelnummer 
61731 
 
Pris 
ca 4 500 

 Elektronisk kalender 

 Visar tid, veckodag, datum, månad och år 

 Visar om det är morgon, dag, kväll eller natt  

 Finns på 26 olika språk 

 Har talstöd (ej på alla språk) 

 Strömkontakt behöver sitta i 

 Mängd information på skärm kan anpassas 

 Ljus eller mörk bakgrund kan väljas 

 Analog och digital klocka kan väljas 

 Kalenderdel visas i listvy i högerkant. Skrollningsbar vy. 

 Bildstöd finns 

 Kalender administreras direkt i enheten. 

 Det går att koppla på ett myAbilia-konto för att hantera 
kalender sköta på distans (Kan beställas via 
förskrivningsblankett Kognitiva hjälpmedel, digitala 
leveranser) 

 20 olika larmljud  

 Inspelat meddelande kan läsas upp efter larmljud 

 Larmtid 30 sekunder. Ej möjlighet att ställa larmtid 

 Om larmad aktivitet inte släcks ner återkommer larmet 
under 30 min. 

 
 
Läs mer under Förskrivarstöd i Hjälpmedelsöversikt 
Kognition 
 

 
 

Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 

 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/blanketter/?E-1-37275=37275#accordion-block-1-37275
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/blanketter/?E-1-37275=37275#accordion-block-1-37275
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Elektronisk kalender enkel - med larmfunktion och dygnstavla med larmfunktion  
 

Leverantör och Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

Abilia AB  
MEMODayboard   

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift  
 
Artikelnummer 
12-timmar: 60686 
24-timmar: 60687 
 
 
Pris 
ca 8 900 kr 

 Röda ljusdioder för tidsvisning dagtid 

 Blå ljusdioder för tidsvisning natt 

 Digital klocka 

 12- eller 24- timmarsversion  

 Skrivbar whiteboard 

 Larm med ljud kan ställas till varje ljuspunkt 

 Tillbehör finns, se nästa sida 
 
Ersättningskedja finns med tidigare modeller, bland annat 
MEMOdayplanner  

Abilia AB  
MEMOmessenger 
 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift  
 
Artikelnummer 
30163 
 
Pris 
ca 11 400 kr 

 Visar tid, veckodag, datum, månad och år 

 Visar om det är morgon, dag, kväll eller natt  

 Har talstöd 

 Läs in personliga meddelanden i klockan, som larmar 
och spelas upp vid önskad tid.  

 Består av en basenhet (MEMObase) och en bärbar 
enhet (MEMOgo). 

 

 
Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 
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Tillbehör till MEMOdayplanner 3 och MEMO Dayboard 

 

Magnetband 
24-timmarsvisning 

Magnetband  
12-timmarsvisning  

Magnetband 
klocksymboler 

Magnetband utan text 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Vita och grå. För att justera den befintliga timvisningen. 

Artikelnummer
51635   

Pris              
335 kr 

Artikelnummer  
51636 

Pris                   
335 kr 

Artikelnummer 
51637 

Pris                
335 kr                       

Artikelnummer  
52201 

Pris                   

335 kr 

Veckodagsmagneter Bordsstativ Låsbar dörr  Pennhållare  

    
 
 

Magneter med veckans dagar i 
standardiserade färger. Storlek 
10,5x2,5 cm. 

Bordsstativ till  
MEMOdayplanner 3 och  
MEMO Dayboard. 

En låsbar dörr i plexiglas som 
förhindrar att tavlans innehåll 
ändras av misstag. Dörren låses 
med hjälp av kodlås 

Pennhållaren hängs under 
MEMOdayplanner för förvaring av 
pennor, magneter och 
rengöringsduk. 

Artikelnummer 
51638  

Pris               
335 kr 

Artikelnummer 
51639  

Pris              
ca 1 800 kr 

Artikelnummer 
52332 

Pris                  
ca 2 400 kr 

Artikelnummer  
52342 

Pris                   
ca 730 kr 

 
Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 
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    Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 
 

 

Elektronisk kalender, avancerad 

 

Leverantör och Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

Abilia AB  

Handikalender 
 

Förskrivning 

• Förskrivning efter utprovning med 

konsulent. Konsultationsblankett 
SPRIDA 
 
• Förlängning 3 år. Förskrivarblankett  
kognitiva hjälpmedel, digitala 
leveranser  
 
Om du vill förskriva en demolicens 
eller förlängning läs mer här: 
Förskrivarinformation om digitala 
produkter som demolicens och 
förlängningar. 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift (gäller ej 
demolicens) 
 
Artikelnummer 
59471 Demolicens 
51764 Grundlicens 
52335 Förlängning, 3 år 
 
Pris 
ca 5 900 kr Grundlicens 
ca 3 200 kr Förlängning, 3 år 

 Digital kalender med visuellt tidsstöd, bildarkiv, 
veckodagsfärger, kvittensfunktion, larm vid start- och 
sluttid.  

 Fungerar till både Android och iOS. Utseende och 
larmfunktion i iOS och android kan skilja sig lite åt 

 Installeras som app i personens egen telefon eller 
surfplatta. 

 Möjlighet att koppla till aktivitet: checklista, timer, 
adress, telefonnummer eller valfri app från telefonen 
(valfri app endast i android enhet) 

 Det går att färgkoda aktiviteter 

 I android enhet behöver Google playbutik finnas 

 Kalenderfunktionerna går att sköta på distans via 
webbtjänst 
 

 

En licens för från början 3 år men kan returtas och användas 
till annan användare och kan därför vara kortare än 3 år. 

 

 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/blanketter/?E-2-8769=8769#accordion-block-2-8769
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/blanketter/?E-2-8769=8769#accordion-block-2-8769
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/blanketter/?E-1-37275=37275#accordion-block-1-37275
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/blanketter/?E-1-37275=37275#accordion-block-1-37275
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/blanketter/?E-1-37275=37275#accordion-block-1-37275
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/informationsbanken/?E-12-65439=65439&E-15-65453=65453#accordion-block-12-65439
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/informationsbanken/?E-12-65439=65439&E-15-65453=65453#accordion-block-12-65439
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/informationsbanken/?E-12-65439=65439&E-15-65453=65453#accordion-block-12-65439
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/informationsbanken/?E-12-65439=65439&E-15-65453=65453#accordion-block-12-65439
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Elektronisk kalender avancerad 
 

Leverantör och Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

Abilia AB  
Handi5 SW 
 

Förskrivning 
• Förskrivning efter utprovning med 
konsulent. Konsultationsblankett 
SPRIDA 
 
• Förlängning 3 år. Förskrivarblankett  
kognitiva hjälpmedel, digitala leveranser  
 
Avgift 
Abonnemangsavgift  
 
Artikelnummer 
49073 Grundlicens 
52340 Förlängning, 3 år 
 
Pris 
ca 11 300 kr Grundlicens 
ca 5 800 kr Förlängning, 3 år 

 Digital kalender med visuellt tidsstöd, bildarkiv, 
veckodagsfärger, kvittensfunktion, larm vid start- 
och sluttid.  

 Installeras som fil i telefonen  

 Fungerar endast i Android enhet 

 Kalender och övriga delar i Handi5 kan ligga som 
separata appar i telefonen ex checklistor 

 Handi5 kan väljas som ett skyddande skal/launcher 

 Möjlighet att koppla till aktivitet: checklista, timer, 
adress, telefonnummer eller valfri app från telefonen 

 Det går att färgkoda aktiviteter 

 Har fler funktioner än Handikalender med bland 
annat förenklad telefon, SMS, kamera, miniräknare 
och prisräknare. 

 Kalenderfunktionerna går att sköta på distans via 
webbtjänst 

 
En licens är från början 3 år men kan returtas och 
användas till annan användare och kan därför vara kortare 
än 3 år. 

 
 
 
 
 
 

Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 
 
 
 
 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/blanketter/?E-2-8769=8769#accordion-block-2-8769
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/blanketter/?E-2-8769=8769#accordion-block-2-8769
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/blanketter/?E-1-37275=37275#accordion-block-1-37275
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/blanketter/?E-1-37275=37275#accordion-block-1-37275
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Elektronisk kalender avancerad 
 

Leverantör och Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

Abilia AB  
Handi One G2 
 

Förskrivning 
• Förskrivning efter utprovning med 
konsulent. Konsultationsblankett 
SPRIDA 
 
• Förlängning 3 år. Förskrivarblankett  
kognitiva hjälpmedel, digitala leveranser  
  
Avgift 
Abonnemangsavgift 
 
Artikelnummer 
56931 HandiOne 
52340 Förlängning, 3 år 
 
Pris 
14 900 kr HandiOne 
ca 5 800 kr Förlängning, 3 år 

HandiOne är en handdator med samma funktioner som  
Handi5 SW förutom telefon- och SMS-funktion. Det går inte 
heller att ladda ner konsumentappar eller använda internet. 
Via wi-fi kan HandiOne synkroniseras mot webbtjänst. 
 
En licens för från början 3 år men kan returtas och 
användas till annan användare och kan därför vara kortare 
än 3 år. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 

 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/blanketter/?E-2-8769=8769#accordion-block-2-8769
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/blanketter/?E-2-8769=8769#accordion-block-2-8769
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/blanketter/?E-1-37275=37275#accordion-block-1-37275
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/blanketter/?E-1-37275=37275#accordion-block-1-37275
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Elektronisk kalender avancerad 
 

Leverantör och Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

Abilia AB  
MEMOplanner 

 

Förskrivning 
• Förskrivning efter utprovning med 
konsulent. Konsultationsblankett 
SPRIDA 
 
• Förlängning 3 år. Förskrivarblankett  
kognitiva hjälpmedel, digitala leveranser 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift 
 
Artikelnummer 
61216 MEMOplanner Medium  
56932 MEMOplanner Large 
59938 Förlängning, 3 år 
 
Pris 
15 900 kr MEMOplanner Medium 
21 500 kr MEMOplanner Large 
ca 6 000 kr Förlängning, 3 år 
 
 

 Digital kalender med visuellt tidsstöd, bildarkiv, 
veckodagsfärger, kvittensfunktion, larm vid start- 
och sluttid.  

 Programmet är installerad i en androidplatta.  

 Det går att dela upp dagen i morgon/dag/kväll och 
natt 

 Med tidpelaren i mitten kan sidorna (kategorier) 
användas ex som ”hemma” resp ”ute” 

 Till MEMOplanner Medium ingår väggfästen samt 
bordsstativ. Till MEMOplanner Large ingår 
väggfäste. Stativ beställs som tillbehör. 

 App MEMOplanner Go finns för spegling av 
MEMOplanner i egen telefon. Fungerar i iOS och 
Android. I Android enhet behöver Google play 
finnas. 

 Kalenderfunktionerna går att sköta på distans via 
webbtjänst 

 MEMOplanner medium finns i flera olika modeller 
där storlek och knappar skiljer sig åt. Vid beställning 
av skyddsskal var noga med att kontrollera modell. 

 Förlängning har samma artikelnummer till samtliga 
modeller av MEMOplanner. 
 

Finns som Medium strl 26x16x1 cm / 10 tum 
            Large strl 60x36x4 cm / 24 tum. Vikt 4,6 kg   
 

En licens för från början 3 år men kan returtas och 
användas till annan användare och kan därför vara kortare 
än 3 år. 

 
Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/blanketter/?E-2-8769=8769#accordion-block-2-8769
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/blanketter/?E-2-8769=8769#accordion-block-2-8769
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/blanketter/?E-1-37275=37275#accordion-block-1-37275
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/cfhs_forskrivarportal/blanketter/?E-1-37275=37275#accordion-block-1-37275
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Tillbehör till Elektronisk kalender, 
avancerad 

  

   

Bordsstativ till 
MEMOplanner Large  

Skyddsskal till 
MEMOplanner medium 3 

Skyddsskal till MEMOplanner 
medium 3b 

Skyddsskal till MEMOplanner 
medium 4 

 
 

   

Bordsstativ till 
MEMOplanner Large. 
Passar även till MEMO 
Dayboard men då går 
tillbehör som pennhållare 
och dörr ej att använda. 

Gummerat skyddsskal. Passar 
endast till MEMOplanner 3 
(art.nr 59092) 
Passar EJ till MEMOplanner 2 
eller 3b. 
 

Passar endast till MEMOplanner 3b 
(art.nr 61216). Den kan passa övriga 
MEMOplanner men kamera och 
funktionsknappar går ej att nå med 
skalet på. 

Passar endast till MEMOplanner 4 

(art.nr 62194). Passar EJ till övriga 
MEMOplanner. 

Artikelnummer  
30702 

Artikelnummer  
60439 

Artikelnummer  
61787 

Artikelnummer  
62195 

Pris  
ca 1 100kr 

Pris  
340 kr 

Pris  
340 kr 

Pris  
340 kr 

 
 

 
Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 


