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ALLMÄNT
Kriterier ur Hjälpmedelshandboken
Rådgivning och egenansvar
Bok 2 HMC
4.3 Rådgivning kring teknik som ägs av person med funktionsnedsättning
Produktområde 22 Kommunikation och information och
Produktområde 24 Hjälpmedel för hantering och transport av produkter
Rådgivning initieras av förskrivare och omfattar hjälpmedelstekniker- och
hjälpmedelskonsulentkompetens. Rådgivning debiteras kund enligt gällande
timtaxa 450:- / funktion och timme.
När rådgivningen resulterar i förskrivet hjälpmedel i kombination med
egenansvarsprodukt utgår hyra eller kostnad enligt prislista för det förskrivna
hjälpmedlet till kund. Rådgivningstiden debiteras ej.
9.7

Egenansvar produktområde 22 och 24
En produkt som bedöms vara ”var mans produkt” och används i vardagliga
handlingar och aktiviteter är ett egenansvar. Dit räknas t ex produkter för
telefonering, annan distanskommunikation som mail, sms, chatt,
omvärldsbevakning, informationsutbyte, att sköta ekonomi och produkter för
planering. Vad som är egenansvarsprodukter inom detta område skall följa
samhällsutvecklingen.

Produkter
Bok 2 HMC
22 27 15 Almanackor, kalendrar och planeringssystem
Hjälpmedel för att lagra och organisera data över planerade aktiviteter. Här
ingår almanackor, kalendrar, scheman och handdatorer med speciella
kalenderprogram samt programvara/applikation.
Förskrivare: Arbetsterapeut och Logoped
Nivå: 1, 2 och 3
Kriterier: Förskrivs till personer med kognitiva funktionsnedsättningar som
stöd vid utförande av dagliga livets aktiviteter för att möjliggöra ökad
självständighet. Förskrivs även för att ersätta eller komplettera talad eller
skriftlig kommunikation.
Utprovning: Utprovning av handdator med speciellt kalenderprogram och
speciell programvara/applikation till egen plattform sker i samråd med
konsulent och är ett Utredningsärende.
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Det är viktigt att det finns stödjande personer i brukarens omgivning för att
hjälpmedlet ska fungera.
Brukarens ansvar: Alla abonnemangskostnader, samtals- och
internetkostnader betalas av brukaren. Tillbehör som till exempel headset ingår
inte. Applikation/programvara under 300 kr är ett brukaransvar.

Förs krivarutb ildn ing hö sten 201 5

SORTIMENT
ALMANACKOR; KALENDRAR OCH PLANERINGSSYSTEM
Kalender MEMOplanner
Digital kalender med påminnelsefunktion, ett tidsstöd och
planeringshjälpmedel. Med Memoplanner kan man komma ihåg avtalade tider,
strukturera sin dag, vecka, månad och/eller år. Enstaka och återkommande
aktiviteter kan läggas in. En ljuspelare/ljuspunkt visar aktuell tid. Röd färg för
dag och blå färg för natt. Påminnelser för aktiviteter kan tas emot med
larmljud, intalat meddelanden och som SMS. Mått 12”: 30 x 22 x 2.6 cm.
Utprovning av MEMOplanner sker i samråd med konsulent.
Abilia
S- 33582 MEMOplanner, utgått
Tillbehör:
S- 33583 Talsyntes MEMOplanner
S- 33952 Simkorthållare USB

Ersätts av:
S-36383 Kalender MEMOplanner 11t
Funktioner som MEMOplanner. Har inbyggt talstöd.
mått 279x176x10mm
Abilia
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Kalender Handi
Handi är ett tids- och planeringsprogram i en handdator. I Handi får man en
tydlig och konkret översikt över sina planerade aktiviteter. Handi kan ge en
påminnelse via ett ljudlarm när en aktivitet inträffar. Man kan anpassa den med
text, ljud och/eller bilder. Handi gör det möjligt att ha en förenklad tidsvisning
enligt kvartursprincipen. Den kan även användas som timer. Förutom
kalenderfunktionen i Handi finns bla antecknings-, röstantecknings-,
checklista, prisräknar- och kontaktfunktion. Handi levereras med ett antal
basbilder (AIRbilder). Laddare och väska ingår. Som tillbehör finns alternativa
väskor.
Utprovning av alla Handimodeller sker i samråd med hjälpmedelskonsulent.
Abilia
S-15480 Handi II, inkl laddare

Kalender Handi Defy +
Android-baserad smartphone med anpassad mjukvara. Har funktioner som
Kalender, Kontakter, Formulär, Krisplan, Checklista, Album mm. Handi Defy+
har dessutom vibrationssignal telefon-, sms- och kamera-funktion. Laddare
ingår. Handi Defy+ kan förskrivas istället för Handi vid behov av
vibrationslarm, utökat bildstöd eller när personen på grund av kognitiva
svårigheter inte kan hantera både Handi och sin egen mobiltelefon.
Utprovning av Kalender Handi Defy+ sker i samråd med konsulent.
Abilia
S-33988 Handi Defy+, utgått
Tillbehör:
S-33220 Pekpenna Kapacitiv
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Ersätts av:

Kalender Handifon P
HandifonP har alla de funktioner som finns i Handi. HandifonP har dessutom
vibrationssignal telefon-, sms- och kamera-funktion. Laddare ingår. Levereras
med laddställ/ dockningsstation, väska.
HandifonP kan förskrivas istället för Handi vid behov av vibrationslarm, utökat
bildstöd eller när personen på grund av kognitiva svårigheter inte kan hantera
både Handi och sin egen mobiltelefon. Levereras med laddställ.
Utprovning av Kalender Handifon P sker i samråd med konsulent
Abilia
S-35185 Kalender Handifon P
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Kalender Handi SW Programvara
Programvara Handi SW installeras i användarens egen smartphone eller
surfplatta av Android-modell. Handi SW innehåller kalender med påminnelse
och larm, anteckningar, röstanteckningar, checklista, kontakter, timer med
kvartursprincip, album, formulär, den har bildstöd och kan styras via
HandiWeb om användaren har lättare att lägga in information via dator eller
behöver stödpersoner.
Utprovning av Handi SW sker i samråd med konsulent.
Abilia
S-35519 Kalender programvara Handi5 SW produktlicens

Kalender Handi för iOS Programvara
Programvara Handi för iOS installeras i användarens egen smartphone eller
surfplatta av Ios-modell. Handi för iOS innehåller kalender med larm och
påminnelser och timer, den har bildstöd och kan styras via HandiWeb om
användaren har lättare att lägga in information via dator eller behöver
stödpersoner.
Utprovning av Handi för iOS sker i samråd med konsulent.
Abilia
S-36380 Programvara Handi för iOS produktlicens
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Väskor till Handi

Beskrivning

Sesamnummer

Vattentät påse som passar till
Handi, Handifon, Handi Defy+, och
Timstock.
Lev artikelnr: 206960800
Leverantör: Frölunda data

S-33592

Axelremsväska i nylon.
Passar Handi Socket och
Kvarturet.
Lev artikelnr: 037115
Leverantör: Abilia

S-35934

Denna väska ingår vid köp av
Handi Socket.
Svart väska i skinn med
bältesclips.
Lev artikelnr: 037121
Leverantör: Abilia

S-32506

Svart väska i skinn och syntet med
"fönster" för Handi Socket. Väskan
kan fästas i midjebältet eller bäras
i axelrem. Denna väska är 18,5 cm
lång. Den har även ett runt hål på
undersidan. (Observera att denna
väska är något större än väskan
för IPAQ 2190⁄2110).
Lev artikelnr: 037120
Leverantör: Abilia

S-18481

Skyddsfodral i gummi till Handi
Socket.
Lev artikelnr: 037120
Leverantör: Abilia

S-33591

Väska i skinn som kan fästas i ett
bälte. Ingår i huvudprodukten
HandifonP
Lev artikelnr: 706341
Leverantör: Abilia

s-36236

Skyddsfodral i TPU till Handi
Defy+.
Används för att skydda apparaten
från stötar och gör den dessutom
mera greppvänlig. Skyddsfodralet
ingår i huvudprodukten 706240
Handi Defy+ fr o m 2012–10–25.

S-34601
Skyddsfodral
HandiDefy+*
Reservdel, utgått
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Skyddsväska
Timstock*

Väska Handi Socket
tyg blå/svart*

Väska Handi Socket
bältes hård*

Väska Handi Socket
mjuk m fönster*

Skyddsfodral Handi
Socket gummi*

Väska HandifonP
bältes läder*

Förs krivarutb ildn ing hö sten 201 5

