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Kompetanse og erfaring

Kognisjon

Kommunikasjon

Varsling

Epilepsi

• Vi jobber med hjelpemidler – det handler om mennesker!

• Produktutvikling i nært samarbeide med brukerne

• Et internasjonalt hjelpemiddelfirma



Abilia

Vi jobber med hjelpemidler – det handler om mennesker!

.





Hva er Kognisjon?

• Handler om hva som skjer i hjernen vår når vi 

mottar, bearbeider og uttrykker informasjon.

• Informasjonen får vi via sansene, syn, hørsel, 

smak, lukt, bevegelse og kroppsoppfatning. Den 

blir bevart (husket), håndtert og brukt, for 

eksempel til å løse et problem eller utføre en 

oppgave. 



- Dersom et hjelpemiddel skal være effektivt og hensiktsmessig,  

så må det tilpasses individuelt!

Hjelpemidler



Kognitiv støtte

Kognitive hjelpemidler kan hjelpe med:

Tidsoppfatningen:

• Hjelper meg å være oppmerksom på tidens gang

• Når er snart? 

• Hvilken dag er det i dag? Er det dag eller natt?         

• Er det lenge til? Hva kan jeg gjøre på en time?

Planlegging / organisering:

• Holde oversikt over hva som skal skje, rekkefølge..

Hukommelse:

• Påminnelser om avtaler og gjøremål

•Huske å ta medisiner

•Huske tannlegetimen



TimeStokken

• En visuell timer eller ”timeglass”.

• Man trykker på ønsket tid og nedtelling startar.

• Tiden regnes ned med prikker. Når tiden er inne kommer 

ett lydalarm.



Som støtte for matlaging, rengjøring og dusjing.

«Timestokken er bra til hvilepausen på dagen, så hviler 

jeg en begrenset tid»

«Jeg har kontroll på hvor lenge potetene skal koke»

TimeStokken – Hvor lenge?



TimeStokken - Produkter

Finns i tre ulike modeller:

• 8 minutter

Regner ned 2, 4, 6 eller 8 minutter

• 20 minutter:

Regner ned 5, 10, 15 eller 20 minutter

• 60 minutter

Regner ned 15, 30, 45 eller 60 

minutter

Timestokken 8 minutter

HMS nr: 184409

Timestokken 20 minutter

HMS nr: 020572

Timestokken 60 minutter

HMS nr: 020573



• Visuell presentasjon av døgninformasjon 

• Auditiv presentasjon av døgninformasjon 

• MEMOday finnes i dag på 26 språk. 

MEMOday

Hjelpemiddel for døgn og tidsorientering



MEMOday - display





• Tid-og planleggingshjelpemiddel

• Magnetisk whiteboard-tavle

• Innebygget klokke med visuell visning 

fremstilling av tid.

• To lyssøyler; en for dag og en for natt

• Varsler ved valgte tidspunkt

Hva er Memodayplanner?



Vis dato, ukedag og måned

Skriv eller tegn Bruk foto Bruk konkreter

Visualisere aktiviteter

Bruk symboler



Hvor kan Memodayplanner brukes?

Memodayplanner kan for 

eksempel brukes: 

• Hjemme

• I klasserommet

• På dagsenteret

• På jobben

• I boliger



MEMOplanner

generasjon 3





• Et hjelpemiddel som fungerer som 

kognitiv støtte i hverdagen

• Et av Abilias mest kjente produkter

• Utviklet med store referansegrupper

• Designet for personer med særskilt 

behov for visuell og grafisk tydelighet

• Brukerne er i alle aldre og har ulike 

diagnoser

• Godt

brukergrensesnitt for støttepersoner

MEMOplanner i dag



• Prosjektet tar utgangspunkt i brukernes behov.

• Brukerne har testet MEMOplanner i ca 1 år.

• Underveis har det blitt gjort både små og store justeringer som bidrar til 

en enda større gevinst for brukerne.

Samskaping og velferdsteknologi:

Utviklingsprosjekt «Jeg Kan», Ålesund kommune



Hva slags støtte gir MEMOplanner?

• Lett forståelig oversikt over dagen, 

uken og måneden

• Hjelp med døgnorienteringen

• Tiden presenteres på en enklere 

måte

• Tydelige og personlige påminnelser



Oversikt over dagen



• Se analog og digital klokke samtidig

• Se om det er morgen, formiddag, 

ettermiddag, kveld eller natt

• Få dag og tid opplest

• Spesiell nattvisning

Døgnorientering



Tidssøyle i kalenderen Kvarteruret

Hvor lenge er det igjen?

Hvor lenge varer det?

Skjer det noe annet samtidig?

Finnes det ledig tid?

Hvor lenge er det igjen?

Visuell tidsstøtte



Oversikt over uken



Oversikt over måneden



Tydelige og personlige påminnelser



Hukommelsesstøtte: hak av når man er ferdig



Hukommelsesstøtte: hjelp til gjøremål



Koble Skype til aktiviteter



1. Velg en ferdig 

aktivitet.

2. Skriv inn tiden. 3. Ferdig!

Enkelt med standardaktiviteter



Husk ved hjelp av timer

1. Start standardtimer 2. Nedtelling i gang



Favorittbilder i fotokalenderen

Lag bildene selv Vis favorittbilder automatisk



Tilpass MEMOplanner for brukeren



For å få et moderne hjelpemiddel som 

gir brukeren tilgang til dagens teknologi

Hvorfor MEMOplanner generasjon 3?

For at brukeren skal kunne få fjernhjelp 

på en smidig måte

Enklere å bruke!

For at brukeren skal kunne ha med seg 

tidsstøtten på telefonen

MEMOplanner kan kombineres med 

andre hjelpemidler fra Abilia



Nyhet: smidig fjernhjelp 



Nyhet: ha tidsstøtten med på telefonen

MEMOplanner 

Medium/Large

MEMOplanner

på smarttelefon



Nyhet: kombiner med andre hjelpemidler

MEMOplanner Handi5 HandiKalender



Eksempel på brukere

Har særskilt 

tilrettelagt 

opplæringstilbud.

Bor med mor.

Autisme, mild 

utviklingshemning, 

epilepsi

Jobber

Bor alene i 

leilighet

ADHD/ADD

Olivia, 13 år Alex, 23 år Camilla, 43 år Mary, 82 år

Dagtilbud

Bor med samboer 

i egen leilighet i 

bofellesskap

Moderat 

utviklingshemning

Pensjonist

Bor alene i 

leilighet

Tidlig demens



Hva er Handi?

Et hjelpemiddel for

trygghet og selvstendighet

”Før var alt så uoversiktlig, men nå har jag 

fått en Handi som gir meg bedre oversikt 

og kontroll.”

Gir støtte for:

- Tid

- Struktur

- Planlegging

- Hukommelse

- Fokus og

konsentrasjon



Visualiserer 
aktiviteter og tid

Talestøtte

Konkret og enkel

Mer støtte og support enn 
med standardapparater

Mulighet for låsing

Hvordan gir Handi støtte?

../../Videos/Film/Eilert- Handi_ Demens/Eilert_2_640x480.wmv


• Aktiviteter kan legges inn langt fremover i tid

• Slår seg automatisk på når en melding eller 

alarm kommer

• Handi er androidbasert og gir mulighet for å 

laste ned app`er samt at den har forenklet 

telefonfunksjon og kamera



Startmenyen

Standard-layout Handi-layout



Kalender – Visning

TidssøyleListe

Kalendervinduet – tilpasses etter brukerens behov



Koblede funksjoner i kalenderen
▪ Notater

▪ Talemelding

▪ Sjekkliste

▪ Kontakt

▪ Album

▪ Film/Musikk

▪ Skjema

▪ Prisregneren

▪ Adresse

▪ Ferdig SMS

▪ Telefonnummer

▪ Timere

▪ Andre apper
Forenkler for 

brukeren!



Klokka fire må jeg

huske å ringe

til legen.

Når det varsler er det

enkelt å se

hennes

telefonnummer.

Koblet kontakt
Trykk på funksjonsknappen for å komme direkte til kontakten



Koblet bildeinstruksjon
Trykk på funksjonsknappen for å vise et album

På jobben er det bra

å ha bildeinstruksjoner 

av arbeidsoppgavene mine.

Da føler jeg meg 

trygg på at det blir

gjort riktig.



Koblet handleliste
Trykk på funksjonsknappen for å krysse av fra sjekklisten

Jeg ukehandler 

hver fredag

og har den samme 

handlelisten hver uke.

Jeg sjekker hva jeg 

trenger i dag, 

tar bort og legger

til i sjekklisten.



Koblet reiseplanlegger
Trykk på funksjonsknappen for å starte appen

Når jeg venter på bussen

er det bra å ha navnet på

holdeplassen tilgjengelig,

hvis bussen ikke 

kommer når den skal.



Koblet spill
Trykk på funksjonsknappen for å starte appen

Å spille spill

gir meg ro til å sitte 

stille og rolig.



Prisregneren

Støtte ved håntering av kontanter.

Noter prisene 

på varene

Få forslag på 

sedler og 

mynter.

Se hvor mye du 

skal få tilbake.



Kontakter

Sorter kontakter 

i grupper.
Skriv inn 

ønsket info.



Kriseplan

Alternative 

kriseplaner.

En trygghet for brukeren!

Send din 

posisjon!



SMS og Bilde-SMS

Talestøtte. Forhåndskrevet 

SMS.

Skriv med 

bilder.



Man kan nå kategorisere sine aktiviteter ved å bruke forskjellige farger.

Fargekoding av aktiviteter

Legg inn aktivitet | Velg kategoriEksempel: Hvis brukeren trenger help til å planlegge og få 

sin hverdag i energibalanse, kan aktiviteter som tar energi 

gjøres røde og aktiviteter som gir energi gjøres grønne.

Oversikten grønt/rødt vises da tydelig i kalenderen. Bør 

brukeren ta bort eller legge til noen aktivitet for å få balanse?



Likt design overalt

• God gjenkjenningseffekt

• Man trenger ikke mange forskjellige apper

Notat Sjekkliste Kontakt Talemelding



Talestøtte

• Acapelas høykvalitets talesyntese er innstallert i Handi.

• Stemmene Olav og Kari.

• Fungerer i alla Handi-funksjoner

• Innstillbar

• Talestøtte aktiveres når man trykker på Talestøtte-knappen  



Oppdater Handi5

Oppdater direkte via 

enheten!



- For å kunne bruke telefonfunksjonen, SMS, må man ha SIM-

kort.

- For  å kunne bruke Internett-funksjoner, apper, må man ha 

mobilsurf abonnement, eller tilgang til WiFi. Dette også i 

forbindelse med myAbilia

- Handi-funksjoner krever hverken SIM-kort, mobilsurf eller 

WiFi.

Handi5 kan brukes helt offline!

Abonnement



Er et tid- og planleggingshjelpemiddel 

HandiKalender for iOS

For deg som har behov for en lett 
anvendelig kalender med avansert 
tidsstøtte og talesyntese 



Hva er forskjellene?



Med HandiKalender kan man:

• gjøre kalenderen ekstra tydelig med bilder

• se tiden telle ned med prikker

• få teksten opplest med talesyntese

• få tydlige alarm på start- og sluttid

• bruke kvitterbare aktiviteter å få bedre 

hukommelsestøtte og påminnelser

• ha ekstra informasjon i en aktivitet, f.eks

en sjekkliste

• legg inn aktiviteter på en enklere måte

• bruke forhåndsprogrammerte aktiviteter og 

timere

• Få hjelp via med myAbilia fra 

støttepersoner

• Support fra Abilia

Eller: Hvorfor er det ikke nok med en vanlig kalenderapp?

Hvorfor HandiKalender?



HandiKalender på Apple Watch

• Liste over dagens aktiviteter

• Bildestøtte

• Aktivitetsvindu med visuell 

tidsstøtte

• Tilpasset alarmvindu

• Kvittere aktivitet direkte i 

klokken

• Se koblet informasjon i 

telefonen – ikke i klokken

”Klokken hjelper meg når jeg ikke har telefonen”

Liste Aktivitetsvindu



Visuell minnestøtte
• Ser på aktiviteten hvis den er kvittert

o Ikke utført

o Utført

Hva skjedde i går?

Betalte jeg 

regningene?

Gikk jeg ut med 

hunden eller 

ikke?



Tapte alarmer
• Antall tapte alarmer vises på programikonet

• Liste med tapte alarmer i HandiKalender

Se en alarm 

av gangen

Liste med 

tapte alarmer



En webtjeneste for personer som bruker Memoplanner, Handi5 eller 

HandiKalender

Handi5 HandiKalender

Hva er myAbilia?



Hva kan man gjøre med myAbilia?

• Administrere egen kalender, 

sjekklister, bildearkiv, 

notater og talemeldinger fra 

pc’en.

• Få bedre overblikk.

• Få hjelp med kalenderen.

• Velge ut støttepersoner som 

kan hjelpe til å f.eks. legge 

til eller endre påminnelser.



Startsiden i myAbilia

Her håndterer

man sjekklister.

Herfra velger 

man hvilke 

personer  som 

skal hjelpe med 

kalenderen = 

støttepersoner.

Her legger man til 

nye, endrer og tar 

bort aktiviteter.

Man kan også

opprette

standardaktiviteter 

og standardtimere.

Her tilrettelegges

brukerens behov for 

bildestøtte. 

Her håndterer man 

notater og

talemeldinger.



Kalenderen i myAbilia



• Begynn i tide

• Bygg på det kjente

• Forenkle og skrell vekk unødig informasjon

• Hvem kan hjelpe til når det trengs?

Hva må vi ta hensyn til ved 

valg av hjelpemiddel?



Kontaktinformasjon: 

Marianne Hestvik 

Marianne.hestvik@abilia.no

Tlf 92 82 70 04

mailto:Marianne.hestvik@abilia.no


www.abilia.no

http://www.facebook.com/AbiliaNorge

Abilia – nettsider:

http://www.abilia.no/
http://www.facebook.com/AbiliaNorge

