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04 19 04 Doseringshjälpmedel  

Doseringshjälpmedel  
 

 

 

 Förskrivningsbart i kommunerna nedan. 

 Enköping  Heby  Håbo  Knivsta  Tierp  Uppsala  Östhammar 

Benämning  Produktnr Pris (SEK) 

Doseringshjälpmedel Tabtime 191 1 164 

Tillbehör: Extra doseringsbricka Tabtime 192 252 

Tillbehör: Extra nyckel till lås Tabtime 193 65 

Tillbehör: Tygfodral Tabtime 194 116 

Standardutförande/Fakta   

För mer info se www.brstrom.se 

Tabtime är ett hjälpmedel som bistår personer med kognitiv funktionsnedsättning 
att bli påmind om sin medicinering. Med Tabtime får användaren rätt medicin vid 
rätt tillfälle. 6 olika dagliga larm, 28 enskilda medicinfack. Larm  via ljud eller ljus.   

 
  
04 27 18 Hjälpmedel för sinnesstimulering 

Tyngdtäcke (avtal t.o.m. 170630) 
 

 

 

 Förskrivningsbart i kommunerna nedan. 

 
 Enköping  Heby  Håbo  Knivsta  Tierp  Uppsala 

(Kräver konsulent-
order) 

 Östhammar 

Benämning Produktnr Pris (SEK) 

Kedjetäcke 4 kg 600510 3 075 

Kedjetäcke 6 kg 600525 3 555 

Kedjetäcke 8 kg 600530 3 713 

Kedjetäcke 10 kg 600535 4 234 

Kedjetäcke 12 kg 600536 4 763 

Kedjetäcke 14 kg 600537 4 931 

Tillbehör: Hygienöverdrag 600410 990 

Standardutförande/Fakta   

För mer info se www.somna.eu 

Ett hjälpmedel som gör det lättare att komma till ro.  
Underlättar aktivitetsbalans över dygnet.  
Kedjetäcket är svalt, lätt att hantera, kan tvättas i 60°.  
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22 18 03 Inspelning av ljud  

Fickminne 

 

 

 

Benämning Produktnr Pris (SEK) 

Fickminne Multi memo 55092 336 

Fickminne Milestone 112  54107 2 716 

Fickminne Milestone 112 color 54107-01 2 886 

Standardutförande/Fakta   

För mer info se www.irishjalpmedel.se 

Multi memo 

Fickminne med total inspelningstid 6 
minuter; upp till 60 meddelande med 
max en minut/meddelande. 

Fickminne Milestone 112 

Ett enkelt fickminne med möjlighet 
till 5 stycken mappar. 
Röstanteckningarna produceras i 
mp3-format och kan sparas till dator 
via USB. Inspelningstid 70 timmar. 
Batteritid 14 timmar. 

Milestone 112 color 

Färgade knappar och samma 
funktioner som Milestone 112. 
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22 27 12 Ur och klockor  

Armbandsur 

 

 

 

UTGÅENDE SORTIMENT – levereras så länge lager finns. 

Benämning Produktnr Pris (SEK) 

Klocka Armbandsur Cadex 508220 - 

Standardutförande/Fakta   

För mer info se www.abilia.se 

Cadexklockan är ett digitalt armbandsur med möjlighet att ställa in 12 larm/dygn. 
Den kan lagra 11 olika typer av information om användandet av klockan. Klockan 
kan vara ett lämpligt hjälpmedel t.ex. för den som behöver en påminnelse att ta 
medicin eller passa en viss tid. Larmar i form av pipljud i en minut och larmtext visas 
högst upp på displayen. Pipandet kan stängas av genom tryck på två knappar, går 
då i påminnelseläge.  
OBS! Ändring till sommar/vintertid sker ej automatiskt.  

 

 

 
Bordsur 

 

 

 

Benämning Produktnr Pris (SEK) 

Talande klocka MEMOmessenger 508570 11 472 

Standardutförande/Fakta   

För mer info se www.abilia.se 

Memomessenger är en talande komihåg klocka. Består av en basenhet 

(MemoBase) och en bärbar enhet (MemoGo). Möjlighet att ta emot/spela in 

påminnelser och meddelande dygnet runt. Med Go-enheten är det enkelt att lyssna 

av påminnelser och meddelanden var man än är. 

 

   

UTGÅENDE SORTIMENT – levereras så länge lager finns. 

Benämning Produktnr 
mmer 

Pris (SEK) 

Klocka Time Timer S med ljudsignal 100289 - 

Klocka Time Timer M med ljudsignal inkl. batteri 

 

100288 - 

Standardutförande/Fakta   

För mer info se www.kikre.se 

Time Timer förstärker förståelsen och känslan för tidsåtgång, ger större förståelse 
för ”använd tid”. En färgmarkering visar med rött färgfält hur mycket tid som 
egentligen finns kvar. Time Timer med ljudsignal har också en kort ringsignal som 
förstärker när tiden är slut.  
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Fickur/ auditivt ur 

 

 

 

Benämning Produktnr Pris (SEK) 

Talande armbandsur SVEA 30mm 51112 676 

Talande armbandsur SVEA 25mm 51113 676 

Talande armbandsur SVEA timrapportering 30 mm 51115 676 

Standardutförande/Fakta   

För mer info se www.irishjalpmedel.se 

Svensktalande ur Svea är ett armbandsur med analog eller digital tidsangivelse.  

Valbar timrapportering för att strukturera dagen.  

 

Benämning Produktnr Pris (SEK) 

Fickur Klara 51082 1 832 

Fickur MyTime 51086 1 951 

Fickur Tida  51080 1 866 

Fickur Larma 51084 2 291 

Tillbehör: Halsrem till fickur 50002-03 17 

Standardutförande/Fakta   

För mer info se www.irishjalpmedel.se 

Fickur Klara 

Talar om vad klockan är i 
analog tid. Dygnsangivelse. 

Fickur MyTime 

Talar om vad klockan är. 
Valbar analog eller digital 
tid. Natt- och dagklocka. 

Fickur Tida 

Talar om vad klockan är, 
digitalt eller analogt. Säger 
veckodag, datum, månad 
samt när på dygnet det är. 
Ett larm. Volym i 9 nivåer. 

Fickur Larma 10 

Talar om vad klockan är i 
analog tid samt när på 
dygnet det är. 10 larm med 
valbar signal eller vibration. 
Volym i 9 nivåer. 
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Nedräkning av tid 

 
Benämning  Produktnr 

mmer 
Pris (SEK) 

Timstock MDD 8 min 16 dioder 201280 1 337 

Timstock MDD 20 min 20 dioder 

 

201220 1 337 

Timstock MDD 20 min 20 dioder stående 201221 1 337 

Timstock MDD 60 min 12 dioder 201210 1 337 

Timstock MDD 60 min 20 dioder 201200 1 337 

Timstock MDD 80 min 20 dioder 201230 1 337 

Timstock MDD 8 tim 16 dioder 201300 1 337 

Tillbehör: Skyddsväska Timstock 110800 199 

Tillbehör: Nyckelband Timstock 110700 49 

Standardutförande/Fakta   

För mer info se www.funktionsverket.se 

Med 20-minuter timstocken ställs tiden in 5 minutersvis, d v s 5, 10, 15  eller 20 min. 

Denna timstock har 20 lysdioder med 1 min intervall/lysdiod. Finns även i stående 

version. 

Med 60-minuters timtocken ställs tiden in kvartsvis, d v s 15, 30 , 45 eller 60 min. Denna 

timstock har 12 alternativt 20 lysdioder med 5 eller 3 min intervall/lysdiod. 

Med 80-minuters timstocken ställs tiden in 20 minutersvis, dvs 20, 40, 60 eller 80 min. 

Denna timstock har 20 lysdioder med 4 min intervall/lysdiod 

Med 8 timmars timstocken ställs tiden in 2 timmarsvis, dvs 2, 4, 6 eller 8 tim. Denna 

timstock har 16 lysdioder med 30 min intervall/lysdiod 
 

Benämning Produktnr 
mmer 

Pris (SEK) 

Timglaset TimeFlex 55046 1 951 

Timglaset Carina 55035 2 121 

Timglaset Martina utan talstöd 55039 1 696 

Standardutförande/Fakta   

För mer info se www.irishjälpmedel.se 

Timglaset TimeFlex  

En visuell nedräkningstimer med 5 
knappar för valfri inställning av 
tidsmängd från 1-999 minuter. Visuell 
nedräkning med lysdiodersamt 
digitalt i minuter. Går att märka upp 
med text och/eller symboler. Har ljud 
och/eller vibrationslarm. Ljudvolym i 
4 nivåer. 

Timglaset Carina  

En visuell nedräkningstimer med 
valbart tidsintervall 20, 40 eller 60 
min. Visuell nedräkning med 
lysdioder. Ljud eller vibrationslarm. 
Carina har talstöd med manlig eller 
kvinnlig röst. Valbart talstöd i 6 olika 
nivåer. Ljudvolym i 9 nivåer. 

 

Timglaset Martina  

En visuell nedräkningstimer med 
valbart tidsintervall 20, 40 eller 60 
min. Visuell nedräkning med 
lysdioder. Ljud eller vibrationslarm. 
Inget talstöd. 

 

   

UTGÅENDE SORTIMENT – levereras så länge lager finns. 

mailto:hul@uppsala.se
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Benämning Produktnr Pris (SEK) 

Kvarturet III 462182 - 

Tillbehör: Bildkort (10st/förp., vita) 
Engångsurtavlor/symbolbilder ingår ej 

0227 - 

Tillbehör: Bordställ i björk 0225 - 

Tillbehör: Engångsurtavla (50 st/förp) 0228 - 

Tillbehör: Miniväska 022310 - 

Tillbehör: Timerkort (10 st/förp., grå) 
Engångsurtavlor/symbolbilder ingår ej 

022710 - 

Tillbehör: Väska Handisocket, ControlOmni, Kvarturet 037115 - 

Standardutförande/Fakta   

För mer info se www.abilia.se 

Kvarturet III är en aktivitetstimer som visar tiden i form av prickar 

”Kvarturspricipen”. 

Kvarturet är ett litet robust och batteridrivet hjälpmedel som användaren alltid 

kan bära med sig. Det har tre funktioner; Kvartursfunktion, Timerfunktion och 

Tidmätarfunktion. Kvarturet är utformat på ett sådant sätt att det ger 

användaren större trygghet och självständighet. 

 

   

Väckarur   
 Förskrivningsbart i kommunerna nedan. 

 Enköping  Heby  Håbo  Knivsta  Tierp  Uppsala  Östhammar 

Benämning Produktnumme
r 

Pris (SEK) 

Väckarur StigUpp 51107 591 

Väckarur StigUpp m Vibrator Skakis 51116 676 

Standardutförande/Fakta   

För mer info se www.irishjalpmedel.se 

Talande väckaruret StigUpp larmar, vibrerar och/ eller säger tiden. Analog eller 

digital tidsrapportering med valbar timrapportering. 1 dagligt larm. Snooze-

funktion. Volym i 2 nivåer. 
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22 27 15 Almanackor, kalendrar och planeringssystem 

Almanackor, kalendrar och planeringssystem 

 
Benämning Produktnr Pris (SEK) 

Elektronisk kalender MEMOday 508260 3 104 

 Standardutförande/Fakta   

För mer info se www.abilia.se 

MEMOday är en bordsklocka med möjlighet till talstöd och valbarhet om klockan 

ska visas digitalt eller analogt. Finns i 26 olika språk. 

 

Benämning Produktnr 
mmer 

Pris (SEK) 

Elektronisk kalender Natt- o Dagkalendern m bild 508252 3 124 

Kalender natt o dag   UTGÅENDE SORTIMENT – levereras så länge lager finns. 508300 - 

Standardutförande/Fakta   

För mer info se www.abilia.se 

Natt- och dagkalendern är en elektronisk tidskalender som automatiskt visar dag, 

datum och om det är morgon (06–10), dag 10–18), kväll (18–23) eller natt (23–06). 

Kalender med bild ger möjlighet att placera en bild i plast ramen ovan displayen. 

 

Natt- och dagkalendern är en elektronisk tidskalender som automatiskt visar dag, 

datum och om det är morgon (06–10), dag 10–18), kväll (18–23) eller natt (23–06).  

 

Benämning  Produktnr Pris (SEK) 

Planeringastavla MEMOdayplanner 3 12-timmar 508780 8 726 

Planeringstavla MEMOdayplanner 3 24-timmar 508781 8 726 

Standardutförande/Fakta   

För mer info se www.abilia.se 

MEMOdayplanner är en planeringstavla som visar tiden konkret, 12h alternativt 

24h, samt visar hur lång tid det är till nästa aktivitet.  

Whiteboardtavlan är magnetisk och kan anpassas med symboler, bilder eller text.  

Levereras med nätadapter, whiteboardpennor och en microfiberduk. 

Mått: 71,3x39,2x3,2 cm.  

Vikt: 4,1 kg. 

Tiden visas konkret med en lysdiod⁄ljusprick som flyttar sig ett steg nedåt för varje 

kvart alternativt en ljuspelare där en röd lysdiod slocknar för varje kvart. Natten 

visas på tavlans högra sida och har blå lysdioder. Lysdiodernas styrka kan regleras. 

Möjlighet finns att ställa larm, ett för varje lysdiod och kvart. Larmen ger en 

pulserande pipsignal under 15 sekunder och⁄eller en blinkande lysdiod vid den 

aktuella tidpunkten. Larmen kan vidarekopplas till en larmenhet i byggnaden, en 

personsökare eller via en VaktFalk till telefon⁄mobiltelefon. 
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Benämning  Produktnr Pris (SEK) 

MEMOplanner Medium 462851 16 490 

Standardutförande/Fakta   

För mer info se www.abilia.se  

Beställning av MEMOplanner sker endast via konsulentorder. 

MEMOplanner är en digitaliserad kalender för personer med kognitiv 
funktionsnedsättning. Kalendern visar om det är morgon, förmiddag, eftermiddag, 
kväll eller natt (då skärmen blir mörk). Ger översikt över aktiviteter, antingen i listvy 
eller tidpelare. Kalenderytan är uppdelad i två separata områden för att hålla isär 
olika typer av information. All information kan läsas upp med talsyntes.  

Med webbtjänsten myAbilia.com kan anhöriga och stödpersoner stötta på distans. 

 

 

UTGÅENDE SORTIMENT – levereras så länge lager finns. 

Benämning Produktnr 
mmer 

Pris (SEK) 

MEMOdayplanner 508701 - 

Standardutförande/Fakta   

För mer info se www.abilia.se 

MEMOdayplanner är en stor väggtavla som strukturerar dygnet och ger en god översikt 

över dina aktiviteter. Whiteboardtavlan är magnetisk och kan anpassas med symboler, 

bilder eller text.  

Mått: 61,2x46,2x4 cm. Vikt: 5 kg. 

Tiden visas konkret med lysdiod⁄ljusprick som flyttar sig ett steg nedåt för varje kvart 

alternativt en ljuspelare där en röd lysdiod slocknar för varje kvart. Natten visas på tavlans 

högra sida och har blå lysdioder. Lysdiodernas styrka kan regleras. Möjlighet finns att ställa 

larm, ett för varje lysdiod och kvart. Larmen ger en pulserande pipsignal under 15 sek 

och⁄eller en blinkande lysdiod vid den aktuella tidpunkten. Larmen kan vidarekopplas till 

larmenhet i byggnaden, personsökare eller VaktFalk till telefon⁄mobiltelefon. 
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Programvara kalender 

 
Benämning Produktnr Pris (SEK) 

HållKoll 320201 2 500 

Standardutförande/Fakta   

För mer info se www.comai.se 

HållKoll är en applikation som stöd för personer med kognitiv funktionsnedsättning. 
Laddas ned på Androida mobiltelefoner och surfplattor. På startsidan finns 
förenklade modulerna kalender, checklista och timer. HållKoll kan synkroniseras 
med Google kalender. Kalendern innehåller 4 olika vyer; månads-, vecko-, dag- och 
listvy. Påminnelser kan kopplas med text, bild, checklista eller timer. Stödpersoner 
kan kopplas till kalendern. 

 

 
 

Programvara (kräver konsulentorder) 

 
Benämning Produktnr Pris (SEK) 

Licens för Premium Comai  premiumcomai1102
102 

11 500 

Standardutförande/Fakta   

För mer info se www.comai.se 

Premium Comai är en anpassad mjukvara med förenklade 

funktioner för personer med kognitiv funktionsnedsättning. 

För installation i egen Android telefon eller surfplatta 

Premium Comais funktioner: kalender med listvy, dagvy, 

veckovy och månadsvy, handlingsplan, bildserie, tidsstöd, 

prisräknare, ljudinspelning, kontakter,karta och sms 

bekräftelse till annan mobil. Premium comai är kopplad till 

webbkalender vilket möjliggör för anhörig och stödperson att 

stötta på distans. 

 

Benämning  Produktnr 
mmer 

Pris (SEK) 

Applikationspaket Handi5 SW 706360 9 450 

HandiKalender för iOS 706380 6 402 

Standardutförande/Fakta   

För mer info se www.abilia.se 

Handi5 SW är ett applikationspaket med Handifunktioner, för installation i egen Android-

telefon eller surfplatta.   

Handi5 SW är en anpassad mjukvara med Handi-funktionerna; Album, Anteckningar, 

Checklista, Formulär, Formulärsvar, Kalender, Kontakter, Krisplan, Prisräknaren, 

Röstanteckningar, SMS och Snabbinställningar, spelare och telefon. Handi5 kan användas 

med enbart Handifunktioner eller med kompletterande tredjepartsapplikationer t ex e–post, 

sociala medier, reseplanerare, kartor tv-tablåer m.m. Snabbinställningen kan ligga direkt i 

startmenyn tillsammans med utvalda funktioner.  

Man kan välja mellan två brukargränssnitt⁄teman: Standard och Handi. 

Handikalender för iOS är en anpassad kalenderapplikation för installation i egen Iphone 

eller Ipad. Handikalendern bygger på Handi-funktionerna men är anpassad för iOS. 

Webbtjänsten myAbilia möjliggör stöd på distans från anhöriga och stödpersoner. 

 

 

Handdator 

 

mailto:hul@uppsala.se
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Benämning Produktnr Pris (SEK) 

Handi Socket 0371 15 156 

Standardutförande/Fakta   

För mer info se www.abilia.se 

Handi Socket är en handator med anpassat program till stöd för att initiera 
aktiviteter, struktur och planering, tidsuppfattning, minne, för personer med 
kognitiv funktionsnedsättning 

Innehåller Handi-funktionerna; Album, Anteckningar, Checklista, Formulär, 
Formulärsvar, Kalender, Kontakter, Krisplan, Prisräknaren, Röstanteckningar, 
Spelare och Snabbinställningar. 

  

  

  

22 90 03 Kognitivt bildstöd för utförande av dagliga livets aktiviteter 
Bildstöd (avtal saknas) 
 

 

 

 Förskrivningsbart bashjälpmedel i kommunerna nedan. Beställs i HUL-portalen. 

 Enköping  Heby  Håbo  Knivsta  Tierp  Uppsala  Östhammar 

Benämning Produktnr Pris (SEK) 

Bildstöd inkl inplastat veckoschema el magnettavla bildstod Max 1 000 kr/år 

Standardutförande/Fakta   

Bildstöd avser stöd för planering, minne och struktur som schema, checklistor, steg för steginstruktioner och 
anpassning av miljö (uppmärkning) för ökad självständighet i aktiviteter i det dagliga livet. Hjälpmedlen syftar till att 
underlätta aktiviteter och möjliggör användning av andra produkter. Bilder av olika slag kan användas för att 
”översätta” text i olika sammanhang t.ex. handlingslista och på schampo/balsamflaska. Stödet kan även vara i form 
av text. Bilder och text kan plastas in och fästas på olika sätt t.ex. med magnettejp. 

Bilder från olika bildprogram kan beställas från OrdBild. Tillsammans med OrdBild kan vi utforma individuella 
lösningar både text och/eller bild. 

• Pennor ingår till plastad kalender, vid behov av nya pennor är det ett egenansvar. 
 

• Flerfärgad måttsats ingår till recept, vid behov av ny måttsats är det ett egenansvar. 
 

• Beställningar görs alltid av leg. arbetsterapeut, ej av boende personal. 

 

mailto:hul@uppsala.se
http://www.abilia.se/

