
Hjälpmedel
genom hela livet



Abilia ger personer med särskilda behov 
möjlighet att öka sin självständighet 
och leva ett rikare liv

Alla människor ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället 
på sina villkor och vi på Abilia brinner för att skapa förutsättningar för 
alla att leva ett rikare liv. 

Med över 40 års erfarenhet och stöd av forskningsresultat vet vi att våra 
hjälpmedel stödjer människor med funktionsnedsättningar att skapa 
struktur i vardagen, kommunicera med sin omgivning, styra funk-
tioner i sitt hem eller påkalla hjälp vid behov. Användarna får ökad 
kontroll, känner sig mindre stressade och får ökat självförtroende. De 
upplever att de kan leva ett självständigare liv, ta fler kontakter och 
känner sig mer delaktiga i vardagen, skolan och arbetslivet.

Behovet av hjälpmedel kan variera beroende på förutsättningar och 
ålder. Det kan vara att man har Downs Syndrom, CP-skada eller fått 
en diagnos inom ADHD/ADD eller Autismspektrat. Andra kan ha fått 
en ryggmärgs- eller hjärnskada vid en olycka, en stroke eller demens-
sjukdom. Oavsett orsak till behoven så har alla rätt till ett självständigt 
liv i samspel med andra. 



ÖKAD KOMMUNIKATION OCH DELAKTIGHET

Våra kommunikationshjälpmedel ger människor med 
svårigheter att kommunicera möjlighet att göra sig 
hörda. Vi har kommunikationsmaterial med bilder 
och symboler för personer som har behov av stöd för 
att förstå eller uttrycka  sig med sitt språk. För de med 
talsvårigheter har vi hjälpmedel för att kommunicera 
via text, röstförstärkning eller talsyntes.

Våra hjälpmedel ger: 

BÄTTRE STRUKTUR OCH ÖVERSIKT I VARDAGEN 

Många upplever att vardagen blir rörig och det är 
svårt att hålla reda på tiden, vad man ska göra och 
hur lång tid det tar. Abilias hjälpmedel hjälper till att  
hålla reda på tiden, strukturera, planera och få översikt. 
Användarna upplever att de får mer kontroll, kan hantera 
mer i vardagen och utföra aktiviteter på egen hand.

ÖKAD SJÄLVSTÄNDIGHET I HEMMET

För personer som har någon form av rörelsehinder är 
det viktigt att själva kunna hantera och styra funk-
tioner i sin omgivning oavsett om man bor i ett eget 
hem, någon form av gruppboende eller på vårdhem. 
Abilias hjälpmedel ger möjlighet att styra funktioner 
som att  tända och släcka lampor, öppna fönster och 
dörrar, styra porttelefon och släppa in besökare, titta 
på TV och lyssna på musik samt ändra sin sitt- eller 
liggställning.

MER TRYGGHET OCH SÄKERHET

Det finns många olika anledningar till att man kan 
vara i behov av ett larm. De som har epilepsi behöver  
få snabb hjälp när de får ett anfall. För de som är  
dementa är det viktigt att nära anhöriga eller vård-
personal snabbt kan få larm om de till exempel är på 
väg att gå ut i pyjamasen mitt i natten. Vi har olika 
larm som kan få alla att känna dig trygga och säkra.



Bättre struktur och översikt i vardagen 

MEMOday - Kalender för tids- och 
dygnsorientering
MEMOday kan visa veckodag, datum, klockslag och 
om det är morgon, dag, kväll, eller natt. Man väljer 
själv vad som ska visas på displayen och på vilket 
språk. Kalendern har även talstöd.

MEMO Timer - Visuell timer
MEMO Timer är ett hjälpmedel som passar alla 
åldersgrupper och gör det enklare att förstå tid, 
till exempel hur lång tid en aktivitet tar eller om hur 
länge en aktivitet ska börja.

MEMOdayplanner - Magnetisk whiteboardtavla
Planeringstavlan, som hängs på väggen, visar tydligt 
tiden i form av ljusprickar och ger överblick över 
alla planerade aktiviteter under dygnet. Användaren 
kan enkelt anpassa den efter sina önskemål med 
hjälp av text, bilder och symboler och genom att lägga 
till larm vid önskade tidpunkter.

MEMOplanner - Digital aktivitetskalender
MEMOplanner hjälper till att komma ihåg avtalade 
tider, planera aktiviteter och strukturera vardagen. 
Kalendern kan anpassas genom att lägga in aktivite-
ter med bilder, text, checklistor, inspelade medde-
landen, och påminnelser. Det finns möjlighet till stöd 
på distans med webbtjänsten myAbilia.

FÅ ÖVERSIKT OCH STRUKTUR

FÅ BÄTTRE TIDSORIENTERING OCH KÄNSLA FÖR TID

Vi har hjälpmedel som visar tid och dag, håller ordning på veckodagar, när 
man ska börja och hur länge man ska hålla på med en aktivitet samt kompletta 
hjälpmedel som hjälper till att planera och få översikt, skapa struktur i och 
hantera vardagen på egen hand. Alla hjälpmedel är lättanvända. De kan 
hängas på väggen, ställas på en fast plats i hemmet eller tas med när man 
går ut.



FÅ STRUKTUR OCH PLANERA VARDAGEN SJÄLV

Handi är ett kognitivt hjälpmedel som ger en tydlig struktur och översikt 
över dagen, veckan och månaden. Handi ger användaren möjlighet att själv 
planera in sina rutiner och aktiviteter. Det ger ökad kontroll, skapar trygghet 
och möjlighet att hantera sin vardag på egen hand.

Handi5 SW - Applikationspaket till Android
Handi5 SW är ett applikationspaket med Handifunktioner 
för installation i egen Android–telefon eller surfplatta. 
Paketet innehåller startskärm, tangentbord, talsyntes 
och samtliga Handi-funktioner.

HandiKalendern
Tids- och planeringsapplikation som ger ett avancerat 
tidsstöd i en lättanvänd kalender. Kalendern ligger på 
den vanliga bildskärmen tillsammans med andra appar. 
HandiKalender finns för både iOS och Android.

Handi One - Komplett paket med smartphone och 
programvara
Kan användas med funktionerna i Handi5 SW och med 
kompletterande tredjepartsapplikationer till exempel 
e-post, sociala medier, reseplanerare och kartor.

HJÄLP OCH STÖD PÅ DISTANS
myAbilia - Webbtjänst
myAbilia är en webbtjänst till MEMOplanner, Handi och 
GEWA Connect som gör det möjligt att hantera produk-
terna från distans.

Med Handi kan man:
•   planera tid och få översikt över dagen, veckan  
     och månaden
•   strukturera aktiviteter via checklistor och bilder
•   få larm när aktiviteter börjar och slutar
•   hålla reda på pengar med hjälp av prisräknaren
•   känna sig trygg med hjälp av vår trygghets- och  
     krishanteringsfunktion
•   hantera stressymptom med självhjälpsverktyget.

HANDI FINNS I TRE OLIKA VARIANTER



Kommunicera i alla situationer

PODD är ett kommunikationssystem för personer som behöver stöd för att förstå 
eller uttrycka sig med sitt språk. Systemet tar utgångspunkt i språkets funktion, dvs 
avsikten med att kommunicera, till exempel ”Jag berättar något”, ”Jag gillar det”, 
”Jag frågar”. Detta är så kallade pragmatiska starter som underlättar tolkningen av 
det slutliga budskapet. 

PODD är utvecklat för barn, men kan även passa äldre åldersgrupper. PODD från Abilia 
är utvecklat i samarbete med logopeden Gayle Porter, som har flera decenniers 
klinisk erfarenhet av framtagning och användning av kommunikationssystem för barn. 
PODD kan användas både låg- och högteknologiskt, i bokform eller i elektronisk form 
i en kommunikationsdator. 

PODD BÖCKER
PODD-böckerna kommer som förtryckta böcker för olika språkliga 
utvecklingsnivåer. När språket utvecklas lägger man successivt till 
ord och på så sätt byggs det upp ett vokabulär. Strukturen och 
principen är densamma i de olika versionerna, så det är lätt att 
gå vidare till nästa nivå vid framsteg i den språkliga utvecklingen. 
Abilias PODD-böcker finns i nivåerna PODD 12, PODD 20, PODD 
40 och PODD 70.

ELEKTRONISK PODD
Elektronisk PODD bygger på samma princip som pappersböck-
erna, men med de fördelar en elektronisk enhet erbjuder. Den 
inbyggda talsyntesen gör det möjligt för användaren att bli hörd 
med en röst. På så vis blir det enklare att kommunicera med fler i 
omgivningen, även med de som inte är bekanta med AKK. Det är 
enkelt att anpassa Elektronisk PODD direkt i enheten.

UTVECKLA SPRÅKET GENOM ATT ANVÄNDA DET

Abilia tillhandahåller kommunikationshjälpmedel både till människor med talsvårig- 
heter och till dem som behöver stöd i sin språkliga utveckling. Hjälpmedlen  
anpassas efter individens språkliga utvecklingsnivå och språkförmåga och kan  
därför följa en person genom hela livet. 

PODD
Ett kraftfullt kommunikationshjälpmedel 
som följer språkutvecklingen



 

Lightwriter - Bärbar samtalsapparat
Lightwriter är till för personer som kan läsa och skriva, men 
som har svårigheter att kommunicera genom tal. Genom 
att använda dubbla skärmar, kan samtalspartnern både 
höra ”rösten” och läsa det man skriver. En naturlig dialog 
skapas.  

Med Lightwriter kan man:

• kommunicera med familj och vänner på distans 
med telefonfunktionen och SMS via mobiltelefon.

• välja mellan flera manliga eller kvinnliga röster.
• lägga in fritext, spara färdiga meningar och använda 

ordprediktion.
• anpassa tangentbordet efter förutsättningar och behov 

eller använda skanning med manöverkontakter.
    
Lightwriter är bärbar, tålig och levereras med en väska, så att 
man kan ha den med överallt.

Röstförstärkare - Förstärker rösten
Röstförstärkaren gör det lättare att prata för den som 
har svag, viskande eller ansträngd röst och enklare att 
höra för den som ska lyssna. Den ger dig bra ljudkva-
litet, har mutefunktion och är lätt att använda. 

Du kan använda röstförstärkaren både i privata och 
yrkesmässiga sammanhang och den finns med många 
olika mikrofoner beroende på situation och behov. 

Gör din röst hörd och delta aktivt



Oavsett om man bor i ett eget hem eller någon form av gruppboende är det 
viktigt att själv kunna styra funktioner i sin omgivning. Det ger ökad trygghet, 
frihet och glädje att klara av att bo själv.

Våra fjärrkontroller ger möjlighet att styra många olika funktioner i hemmet som 
att tända och släcka lampor, öppna fönster och dörrar, styra porttelefon, släppa 
in besökare, titta på TV och lyssna på musik, ändra sitt- eller liggställning och 
mycket mer.

Ökad självständighet i hemmet

MOTTAGARE FÖR ALLA BEHOV

För varje funktion som man vill kunna styra behövs en mottagare och vi har 
mottagare för alla olika behov.

  Dörrar1

  Fönster 2

  Lampor 3

  Hushållsapparat4

  Säng 5

  TV 6

Andromeda IR - Mottagare för fasta installationer
Programmerbara IR- eller radiomottagare ger möjlighet att 
själv kunna öppna dörrar, röra sig fritt inomhus, ta sig in och 
ut ur sin bostad, öppna fönster och mycket mer.

Andromeda socket - Plug-in mottagare
Med Andromeda Socket kan man enkelt slå av och på en 
lampa, köksmaskin, TV, video eller batteridrivna leksaker. 
Mottagaren kan ta emot IR och GewaRadio.



GEWA Connect
De flesta vill vara självständig och ha kontroll över sina liv. 
GEWA Connect hjälper dig att styra din fysiska omgivning 
i ditt hem, men du kan även använda GEWA Connect till 
att styra din smartphone eller surfplatta och dina appar.

Control Medi - Små fjärrkontroller med stora knappar
Mindre fjärrkontroller med stora tangenter utformade 
för personer med nedsatt finmotorik. Tangenterna kan  
anpassas med en mängd olika symboler. När man trycker 
på en tangent så ges bekräftelse i form av tydlig vibration, 
ljudsignal och ljus. Fjärrkontrollerna har mycket bra räck-
vidd och finns i flera olika varianter. 

Stor enkel fjärrkontroll - För olika media
Den här fjärrkontrollen gör det enkelt för användaren att 
hantera sin TV, radio och CD-spelare med samma enhet. Man  
väljer helt enkelt ut de kanaler som man har användning för. 
Knapparna kan märkas upp individuellt med bilder, text eller 
taktila märken som gör det lättare att förstå, se och känna. 
Knapparna kräver endast liten tryckkraft. 

FJÄRRKONTROLLER FÖR OLIKA BEHOV

Våra fjärrkontroller är utformade för att passa människor som har någon form 
av rörelsehinder eller kognitiva funktionsnedsättningar. Fjärrkontrollerna finns i 
olika  storlekar och utseende samt kan anpassas med olika symboler på tang-
enterna efter behov. 



Mer trygghet och säkerhet 

EpiMobile - Kroppsburen armbandssensor och mobiltelefon  
EpiMobile registrerar och larmar vid kramper som en följd av 
epileptiska anfall och kan användas av både barn och vuxna. 
Larmet fungerar lika bra inomhus som utomhus. EpiMobile  
vidaresänder larm till stödpersoner via mobiltelefon, både som 
uppringning och SMS. Om ett anfall sker utomhus kan använ-
daren lokaliseras via Smartphonens inbyggda GPS.

Lösningen består av ett armband med inbyggd sensor samt 
en mobiltelefon med EpiMobile app.

Abilias larm finns i många olika varianter, allt från avancerade epilepsilarm i form 
av armbandssensorer och tryckkänsliga sensorer till olika typer av påkallnings- 
och frånvarolarm för en tryggare sömn. 

EpiSafe - Kroppsburen armbandssensor  
EpiSafe registrerar och larmar vid kramper som en följd av 
epileptiska anfall och kan användas av både barn och vuxna 
dygnet runt. Den larmar en stödperson som finns i närheten 
eller skickar ett SMS till en mobil. Med EpiSafe kan man röra 
sig fritt i hemmet och samtidigt känna sig trygg.

Lösningen består av ett armband med inbyggd sensor samt 
en huvudenhet som tar emot larmet.

Emfit Epilepsilarm - Sänglarm för en trygg sömn
Emfit Epilepsilarm registrerar epileptiska anfall när man sover el-
ler ligger och läser i sin säng. Larmet ger ifrån sig en ljudsignal 
som uppmärksammas av personal eller anhöriga som finns i 
närheten eller vidarekopplas till en personsökare.
 
Lösningen består av en sensor som läggs under madrassen och 
en kontrollenhet där inställningar kan göras.



Falck Epilepsilarm - Larmar vid olika typer av anfall
Falck epilepsilarm är en serie tillförlitliga larmprodukter 
som registrerar och larmar vid anfall i form av kramper, 
muskelryckningar, rytmiska rörelser, ljud eller där fukt 
och vätska är ett symptom. Sensorerna är mycket käns- 
liga vilket gör att de kan registrera även myckt svaga  
anfallssignaler. Det finns också möjlighet att vidare-
koppla larmet till personsökare eller mobiltelefon. 

All-in-One - Vidaresänder larm till flera stödpersoner
All-in-One är ett komplement till larm och sensorer för 
att vidaresända larm till flera stödpersoner eller kolle-
gor, påkalla uppmärksamhet, larma vid frånvaro och 
oförutsedda händelser. Det ger ökad trygghet.

All-in-One vidaresänder larm från alla typer av kabel-
baserade sensorer och ett urval av trådlösa sändare, 
såsom armbandssändare och magnetkontakter. Larmet 
vidaresänds till en mottagare och/eller till en mobiltelefon. 

Lösningen består av två huvudenheter; en sändare och 
en mottagare, ofta kallad Pager. 

Emfit Safebed - Frånvarolarm för en trygg sömn
Emfit Safebed är ett frånvarolarm som är till för  
personer som inte har möjlighet att själv påkalla hjälp, 
till exempel de som har demens. Emfit Safebed känner 
av om man lämnar sängen och inte återkommer inom 
en förinställd tid. Larmet uppmärksammar personal  
eller anhöriga som är i närheten. 
 
Lösningen består av en sensor som placeras under madrassen 
och en kontrollenhet där inställningar kan göras. 



VILL DU VETA MER? 

På vår hemsida www.abilia.se kan du läsa mer om våra hjälpmedel och lösningar. 
Där hittar du också en översikt över de aktuella kurser, seminarier och presen-
tationer som vi håller regelbundet.

 
ÖNSKAR DU BESÖK?

Vi kommer gärna ut och besöker er som arbetar med hjälpmedel för att  
diskutera användarnas behov och visa våra lösningar. Våra säljare finns runt 
om i landet. Du kan ta kontakt med din länsansvariga säljare genom att ringa  
08-594 694 00 eller skicka e-post till info@abilia.se för att boka en tid.

FÅ TILLGÅNG TILL HJÄLPMEDEL

Abilias tekniska hjälpmedel tillhandahålls av hjälpmedelscentraler runt om i 
Sverige. Bostadsanpassning söker man i sin kommun. 

Användare kan få tillgång till ett hjälpmedel eller få en bostadsanpassning 
genom att kontakta en arbetsterapeut, vårdgivare eller vårdcentral som hjälper 
dem vidare.
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