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Almanackor, kalendrar och planeringssystem exkl avancerade tids- och 
planeringssystem 

Elektronisk kalender Natt- och dagkalender med bild 
Leverantör: Abilia 

 

Lev. art.nr: 508252 

Sesam nr: 35776 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: Vuxen 22 27 15 

Storlek: 18 x 24 cm 

Beskrivning 

 

 

 

Natt– och Dagkalendern med bild är en elektronisk kalender som på en display 
visar dagens datum, veckodag samt om det är morgon, dag, kväll eller natt. 
Kalendern uppdateras automatiskt enligt sommar- eller vintertid. 
Det är möjligt att placera en bild i plastramen ovanför displayen. Batteri CR 2032 

 

Elektronisk kalender MEMOday 2 
Leverantör: Abilia 

 

Lev. art.nr: 508270 

Sesam nr: 47593 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: Vuxen 22 27 15 

Storlek: 140 x 185 x 95 mm 

Beskrivning: 

 

 

 

 

MEMOday visar lättläst information om datum, tid och om det är morgon, dag, 
kväll eller natt.  Man kan även få informationen uppläst. Finns på svenska, 
norska, danska, finska, isländska*, samiska, engelska, tyska, nederländska, 
flamländska, franska, spanska, italienska, slovenska*, bosniska*, kroatiska*, 
serbiska*, tjeckiska, polska, albanska*, arabiska, persiska*, turkiska, somaliska*, 
ungerska*, ryska, grekiska, kannada*. (språk med* saknar talstöd). 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/Kognitiva-hjalpmedel/22-27-Varseblivningshjalpmedel/22-27-15-Almanackor-kalendrar-och-planeringssystem/22-27-15-Almanackor-kalendrar-och-planeringssystem-Exklusive-handdator/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/Kognitiva-hjalpmedel/22-27-Varseblivningshjalpmedel/22-27-15-Almanackor-kalendrar-och-planeringssystem/22-27-15-Almanackor-kalendrar-och-planeringssystem-Exklusive-handdator/
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Almanackor, kalendrar och planeringssystem exkl avancerade tids- och 
planeringssystem 

Tydlig kalender Basic 
Leverantör: Br Ström AB 

 

Lev. art.nr: 9010-10 

Sesam nr: 49182 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: Vuxen 22 27 15 

Storlek: Text 

Beskrivning: Kalender som visar datum, veckodag och tid på dygnet, valbart. Information och 
ljusstyrka går att justera på vilken tid på dygnet det är. Flera olika språk. Valbart 
vilken bild som ska vara i bakgrunden plus att det finns tre olika urverk. Talsyntes. 

 

Tydlig kalender Pro 
Leverantör: Br Ström AB 

 

Lev. art.nr: 9011-10 

Sesam nr: 49176 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: Vuxen 22 27 15 

Storlek: Text 

Beskrivning: Alla funktioner som finns i Tydlig kalender Basic finns i Pro-modellen men här kan 
man även lägga in egna kalenderhändelser. Antingen direkt i kalendern eller 
genom att logga in online i kalendern. Du kan ha enstaka och återkommande 
händelser. Stödpersoner kan också se och lägga in i kalendern. Talsyntes. 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/Kognitiva-hjalpmedel/22-27-Varseblivningshjalpmedel/22-27-15-Almanackor-kalendrar-och-planeringssystem/22-27-15-Almanackor-kalendrar-och-planeringssystem-Exklusive-handdator/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/Kognitiva-hjalpmedel/22-27-Varseblivningshjalpmedel/22-27-15-Almanackor-kalendrar-och-planeringssystem/22-27-15-Almanackor-kalendrar-och-planeringssystem-Exklusive-handdator/
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Almanackor, kalendrar och planeringssystem exkl avancerade tids- och 
planeringssystem 

Kalender Cary Base 
Leverantör: Abilia 

 

Lev. art.nr: 508900 

Sesam nr: 49168 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: Vuxen 22 27 15 

Storlek: 207 x 137 x 74 mm 

Beskrivning: Kalenderklocka som visar information om datum, tid och tid på dygnet, valbart. 
Talsyntes och bildstöd. Dagens händelser kan visas på skärmen. Händelser kan 
läggas in i kalendern och även via distans av stödpersoner (webtjänsten 
myAbilia).  

 

Symbolix planeringskalender veckotavla  
Leverantör: Komikapp 

 

Lev. art.nr: 502746 

Sesam nr: 37174 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Riktlinje: Barn 22 27 15 Vuxen 22 27 15 

Storlek: 60 x 67 cm 

Beskrivning: Symbolix ger struktur och överskådlighet i vardagen – en planeringskalender som 
på ett enkelt sätt gör användaren delaktig i sin vardag. Planeringskalendern 
hängs på väggen och kan användas i hemmet, skolan, på arbetet mm. Tavlan är 
magnetisk och det går även att skriva på med whiteboardpenna. 
Veckouppdelningen är färdigmonterad på veckotavlorna med rand både upptill 
och nertill för att kunna använda schemat vågrätt och lodrätt. Levereras med 
magnetkort, whiteboardpenna, sudd och upphängningstillbehör. 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/Kognitiva-hjalpmedel/22-27-Varseblivningshjalpmedel/22-27-15-Almanackor-kalendrar-och-planeringssystem/22-27-15-Almanackor-kalendrar-och-planeringssystem-Exklusive-handdator/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-27-15-2/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/Kognitiva-hjalpmedel/22-27-Varseblivningshjalpmedel/22-27-15-Almanackor-kalendrar-och-planeringssystem/22-27-15-Almanackor-kalendrar-och-planeringssystem-Exklusive-handdator/
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Symbolix Mini planeringskalender veckotavla 
Leverantör: komikapp 

 

Lev. art.nr: 503451 

Sesam nr: 44886 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Riktlinje: Barn 22 27 15 Vuxen 22 27 15 

Storlek: 35 x 33 cm 

Beskrivning: Symbolix ger struktur och överskådlighet i vardagen – en planeringskalender som 
på ett enkelt sätt gör användaren delaktig i sin vardag. Planeringskalendern 
hängs på väggen och kan användas i hemmet, skolan, på arbetet mm. Tavlan är 
magnetisk och det går även att skriva på med whiteboardpenna. 
Veckouppdelningen är färdigmonterad på veckotavlorna med rand både upptill 
och nertill för att kunna använda schemat vågrätt och lodrätt. Tavlan är gjord av 
plåt och har en stabil ram. Levereras med magnetkort, whiteboardpenna, sudd 
och upphängningstillbehör. 

 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-27-15-2/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/Kognitiva-hjalpmedel/22-27-Varseblivningshjalpmedel/22-27-15-Almanackor-kalendrar-och-planeringssystem/22-27-15-Almanackor-kalendrar-och-planeringssystem-Exklusive-handdator/

