
HandiKalender er et hjelpemiddel som gjør det lettere 
for deg å vite hva du skal gjøre og passe på at du kommer 
i gang. Det å kunne utføre forskjellige aktiviteter på 
egen hånd gir ofte bedre selvfølelse.

Med kalenderen får du oversikt over den aktuelle 
dagen, uken og måneden. Du får tydelige varsler når 
aktiviteter begynner og slutter. Du kan bruke bilder og 
få teksten lest opp med talesyntese. Det er også mulig 
å koble til funksjoner som hører naturlig sammen med 
aktivitetene, som for eksempel en sjekkliste eller et 
telefonnummer. På den måten får du opp all den infor-
masjonen du trenger akkurat når aktiviteten begynner. 

Hvis du har en iOS-enhet er det også en app for Apple 
Watch, da kan du se aktivitetene dine også når du ikke 
har mobiltelefonen tilgjengelig, for eksempel når du 
trener, har undervisning eller er i møte. På den måten 
har du alltid oversikt over dagen din og kommende 
aktiviteter.

Hold styr på de daglige rutinene
HandiKalender
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TYDELIG OVERSIKT

Du kan selv velge hvordan aktivitetene dine 
skal vises, enten i listevisning eller tidpelare. 
Lyspunkter vises hele dagen og gir deg et 
tydelig bilde over hvor mye av dagen som er 
gått, og hvor mye som er igjen.  

LETT Å FORSTÅ OG BRUKE

Aktivitetene kan vises med bilde og tekst for 
å gjøre det lettere å forstå hva du skal gjøre. 
Du kan enkelt opprette og administrere egne 
aktivitetsmaler med bilde, tid og sjekkliste for 
gjentatte aktiviteter, noe som både sparer tid 
og gir deg en tydelig struktur. 

 
 FJERNHJELP 

Via nettjenesten myAbilia kan du eller en 
pårørende administrere kalenderen, bilder og 
sjekklister fra en hvilken som helst datamas-
kin. Med myAbilia kan pårørende også se 
om aktivitetene er utført. Dette gir en stor 
trygghet for både deg og familien din. myA-
bilia fungerer også som en back-up for alle 
dataene dine.
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FÅ HJELP TIL Å HUSKE

Sjekklister fungerer som hukommelser. Du kan 
koble en sjekkliste til aktivitetene dine, for 
eksempel hva du skal ha med på skolen eller 
treningen. På den måten kan du være sikker 
på at du ikke glemmer noe. Du kan også få en 
eller flere påminnelser som lyd eller vibrasjon 
før en aktivitet begynner.
  
HA FULL OVERSIKT

Hvis du har HandiKalender for iOS er det 
også en app for Apple Watch. I Apple Watch 
kan du se en liste over dagens aktiviteter med 
bilder og visuell tidsstøtte. Med Apple Watch 
har du alltid oversikt over aktivitetene dine, 
også når du ikke har telefonen i nærheten.

LISENS OG KONTO

Lisensen for HandiKalender gjelder i tre år, 
da inngår også en konto i myAbilia. Støtte-
person og kontoadministrator får en tydelig 
påminnelse om å forlenge lisensen tre måne-
der før den går ut. 

LEVERES MED

HandiKalender leveres med lisensnøkkel og 
brukerveiledning. Appen er lastet fra App 
Store eller Google Butik.

Listevisning Tidpelare

TEKNISK SPESIFIKASJON

iOS versjon    10 eller senere

Android versjon   5 eller senere


