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• Kognitive problemer omfatter vanskeligheter med å 
lære, huske, planlegge og organisere aktivitet, og 
problemer med å oppfatte tid og forstå ord. 

• F.eks. ved ervervet hjerneskade, CP, epilepsi, 
sammensatte lærevansker, autismespekter, AD/HD, 
genfeil. 

Kognitive problemer



• Kognisjon er prosesser som skjer i hjernen når vi tar i 
mot, lagrer og bearbeider inntrykk. 

• Informasjonen kommer via sansene, syn, hørsel, smak, 
lukt, bevegelse og kroppsoppfatning. Den blir bevart 
(husket), håndtert og brukt, for eksempel til å løse et 
problem eller utføre en oppgave.

Kognitive problemer



Vanskeligheter med å huske, planlegge og organisere 
kalles kognitive problemer. Hjelpemidler kan bedre 
situasjonen.

Hjelpemidler kan bedre situasjonen.



Eks.



Kognisjonshjelpemidler er laget for å hjelpe personer med 
kognitive utfordringer, slik at de selv eller med hjelp fra 
andre skal kunne planlegge og strukturere hverdagen. 

Kognisjonshjelpemidler 



NY RAMMEPLAN FRA 1 MARS-23  Denne utgår –Rammeavtale. 



MEMO Timer Film



Kort film  Memo Dayboard



Cognita (rammeavtale)

https://cognita.no/



Slik hjelper KvarterUrsprinsippet
• Viser tiden som en mengde

• Alle kan følge med på hva som er mer og mindre, og at når en prikk 
”forsvinner” blir det mindre

• Begrepet ”prikk” kan brukes i dagligtalen

• Du behøver ikke å kunne tidsbegrep som timer og minutter

• Mange kan utvikle sin tidsforståelse takket være forståelige begrep 

Mye eller lite saft Mye eller lite tid



Abilia (rammeavtale)

https://www.abilia.com/nb



Eksempel på påminnelse eller aktivitet med Apple Watch







Abilia

• Handikalender:
• Sjekkliste
• Aktivitet med notater- (eks. Musikkskolen) Notat: Ta med nytt sanghefte evt. 

Bildestøtte Bilde av sanghefte
• Aktivitet                               med lenke til nettside 
• (eks. Enkel browni - Oppskrift )

• Kart og veibeskrivelse

• Knytte til tlf.nr. Ring og evt. bilde



HandiKalender

• HandiKalenderer utviklet for 
personer som ønsker et verktøy for 
planlegging og struktur, i en 
kalender som er enkel å bruke.

• Med kalenderen får du oversikt 
over den aktuelle dagen, uken og 
måneden. 

• Du får tydelige varsler når 
aktiviteter begynner og slutter. 

• Du kan bruke symbol eller bilder og 
få teksten lest opp med 
talesyntese.

• KOM IGANG MED MYABILIA OG 
HANDIKALENDER DEMO



Synkronisere mellom flere apparater

Nettbrett

Mobiltlf.



Kalendern i MyAbilia



denne uken neste uke



De har lagd mange onlinekurs. Disse finner du her:  https://www.abilia.com/nb/online-courses

Bruk av Timer på Handi app:Gå inn på kalendermenyen.Start Timer,4 
alternativer 5-10-15-20 minutter/Timevisning kommer da opp på dagens 
visning,trykk på denne.En kan velge med alarm eller ikke. Eks. Timer på dags kalender



Kort film, Eksempel på HandiKalender-Hvordan lage en aktivitet med sjekkliste





NB.Endring fra 1 mars-MemoAssist (Visolit)
(rammeavtale)

• https://vimeo.com/275692576



Mer om MemoAssist

MemoAssist er en kalenderapp for iOS (iPhone, 
iPad og Apple Watch) som du kan bruke til å gi 
deg oversikt, struktur og påminnelser om 
hendelser i løpet av dagen. Du kan legge til 
bilder, tekst og lyder til hver hendelse.
Demoversjon er en fullverdig lisens som du har 
gratis i 30 dager. Etter 30 dager starter en 
månedlig betaling, så du må huske å stoppe 
dette minimum 24 timer før det fornyes.
Demoversjonen kan ikke installeres på Apple 
Watch men på både iPhone og iPad minimum 
v.12.4.
Data lagres i brukerens egen icloud-konto (hvis 
du bruker icloud). Utvikler har ikke tilgang til 
disse dataene. Brukeren administrerer sine egne 
data og kan slette filer på egen iCloud.
Etter prøveperioden kan du enten oppgradere 
direkte inne i appen, eller ganske enkelt slette 
appen og kjøpe fullversjonen direkte gjennom 
din Hjelpemiddelsentral/Visolit. Hvis du har 
brukt icloud - kommer innholdet i 
prøveversjonen automatisk til "fullversjonen" 
ettersom de bruker samme icloud-lagring.

Demo-lisensen MÅ stoppes før det er gått 30 
dager !

Dersom du ikke avslutter abonnementet så blir 
du belastet kr. 49,- pr.mnd. inntil det blir stoppet!



Handy kalender Demo

• Via nettjenesten myAbiliakan du eller en 
pårørende administrere kalenderen. Du må 
ha en konto her for å komme i gang, men det 
er valgfritt om du fortsetter å bruke den eller 
legger inn alt direkte på enheten din.

• Gå til nettsiden myAbilia.com

• Velg «Opprett konto»

• Velg kontotype «Bruker»

• Fyll inn navn og e-post

• Du vil da motta en e-post med en link til 
myAbiliahvor du kan skrive inn et passord

• (sjekk søppelposten om den ikke dukker opp)



Last deretter ned HandiKalender fra App Store eller Google 
Play til din enhet
Start HandiKalender
Skriv inn innloggingsinformasjonen fra myAbilia
Trykk på «logg inn»
Nå starter en 4 ukers demoversjon



Foreldre kan ikke stå ansvarlig for kognisjonshjelpemiddelet. det må knyttes til en fagperson i kommunen. 
Lokal ergoterapeut eller fagperson (bestillingsansvarlig) på skolen. (ulik praksis i enkelte kommuner) 
Mobiltelefon og nettbrett anses ikke som et hjelpemiddel. Dette er produkter  som finnes i vanlig handel og som er 
normalt å ha.

Før det sendes inn søknad om stønad til hjelpemidler (som tilhører post 5, 6, 7 og 8 kalendersystem), skal det 
alltid først gjennomføres en utprøving av enten Memoassist App eller 
Handikalender App. 

Gratis prøvelisens 30 dager.
KARTLEGGING VIKTIG.

• Viktig å begrunne hva som fungerer, ikke fungerer og hvorfor. Hva har en prøvd ut/brukt.

• Eks. : påminnelser, visuell påminnelse,  huskelapper/kalender.

• Oversikt, trygging, mestring, se nytteverdi, selvstendighet.

NB! Vær klar over at enkelte modeller av Huawei mobiltelefoner ikke har tilgang til appene. Mobilen må ha tilgang til Google Play / 
Appstore for å kunne laste ned appene.

Denne utprøvingen skal gjennomføres under veiledning og vurdering av lokal fagperson som har oppfølging- og opplæringsansvaret.

Søknad:



Søknad (timestokkene):
https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-
privatpersoner/skjemaveileder/vedlegg?key=250886&veilederty
pe=privatperson
Hak kun av på «Jeg skal dokumentere helse og funksjonsnivå» 
og trykk neste. Fyll inn opplysninger til skjemaene kommer 
frem.
Det er slik at søknader skal sendes inn med spesifikke hmsnr.
I søknadsteksten skal det stå en kort tekst om hva som er prøvd 
ut, hva som ikke fungerer og nevnes spesifikke situasjoner det 
kognitive hjelpemiddelet skal avhjelpe.
(evt. vedlegg kopi fra møte HABU samtale vedr. 
Kognisjonshjelpemidler)
Viktig dere nevner at T-13 er allerede sendt inn. Punkt 10 i 
søknadsskjema skal signeres av foreldrene



Hjelp til vurdering (vurdering av Handikalender og andre 
digitale løsninger):
https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-
privatpersoner/skjemaveileder/vedlegg?key=319077&veilederty
pe=privatperson
Hak kun av på «Jeg skal dokumentere helse og funksjonsnivå» 
og trykk neste. Fyll inn opplysninger til skjemaene kommer 
frem.
Her er det viktig å vite hva de trenger hjelp med. Kan for 
eksempel skrive noe om at de trenger en vurdering på en digital 
kalender der timestokkene ikke vil kunne fungere
(evt. vedlegg kopi fra møte HABU samt. Vedr. 
Kognisjonshjelpemidler) 
Nevn at T13 er allerede sendt inn. Punkt 8 skal signeres av 
foreldrene.



online-kurs. Disse finner du her:

https://www.abilia.com/nb/online-courses

HandiKalender - kurs på Teams
Gjennomgang av funksjoner og 
egenskaper. Vi går gjennom 
hvordan man oppretter aktiviteter 
direkte på skjermen eller via 
nettjenesten myAbilia.

27. Januar kl. 12.30-13.30
24. Februar kl.12.30-13.30
24.Mars kl.12.30-13.30

Teams



online-kurs. Disse finner du 
her: https://www.abilia.com/nb/online-courses

MEMOplanner - kurs på 
Teams
Gjennomgang av funksjoner 
og egenskaper. Vi går 
gjennom hvordan man 
oppretter aktiviteter direkte 
på skjermen eller via 
nettjenesten myAbilia.

10. Februar
10. Mars Teams



NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland

• Kurskalender HMS Rogaland



Halvdagssamling: Kognisjon ungdom og voksne
Målgruppe:
Samlingen er kun for kommunale fysio- og ergoterapeuter og rådgivere i PPT

• 30. mars

• kl. 12:00 - 15:00

• Halvdagssamling: Kognisjon ungdom og voksne
• Kontroll på hverdagen – Ungdom og unge voksne med kognisjonsvansker NAV 

Hjelpemiddelsentral Rogalans ønsker i samarbeid med Barne- og ungdomshabilitering (HABU) 
velkommen til halvdagssamling for PPT og kommunale fysio- og ergoterapeuter. Fokuset vil være 
på brukergruppene ungdom og unge voksne med ulike kognitive utfordringer.

• Nav Hjelpemiddelsentral Rogaland - Koppholen 16, 4313 Sandnes

• Påmeldingsfrist: 
• 28. mars  kl.18:00



• Legg til aktiviteter som er lystbetont. 

• Motiverende for den enkelte.

• Det inviterer til bruk.

MOTIVASJON-LYSTBETONT



Kognisjonshjelpemidler er hovedsakelig et kommunalt 
ansvar, men HABU kan tilby samtale med veiledning og 
informasjon om kognisjonshjelpemidler og saksgang. 

Det skrives et jornalnotat fra samtalen som kan vedlegges 
en evt. søknad. 

Målgruppe: 

Barn/ungdom som har vært til nevropsykologisk utredning 
på HABU og/eller blir fulgt av nevropsykolog på HABU.

HABUs tilbud om samtale 
vedrørende kognisjonshjelpemidler



• Rammeavtale.

• Kan ikke velge fritt.

• Det kan søkes Hjelpemiddelsentralen om bistand til 
utprøving - Hjelp til vurdering og utprøving.

Er en usikker om hvilket hjelpemiddel som egner seg, kan det fås faglig rådgivning fra NAV 
Hjelpemiddelsentral. Følgende skjemaer benyttes da:

Hjelp til vurdering og utprøving-Tilleggsskjema T13

Dersom det finnes spesialist utredninger om kognitiv funksjon skal dette være vedlagt .

HMS/Hjelpemiddelsentralen  har kurs i de enkelte Kognisjonshjelpemidler for foresatte 
og fagpersoner evt. skole.

Abilia,Cognita .m.m kan ha kurs ,opplæring i  kognisjonshjelpemidler som er vedtatt til bruker 
eks. bolig, avlastning.m.m. De har Web.seminar. 

«Verdt å vite»



• https://www.kunnskapsbanken.net/

• http://www.statped.no/fagomrader-og-
laringsressurser/finn-laringsressurs/sammensatte-
larevansker/memoassist/

• http://appbibliotek.no/

• Finner informasjon på nett : Abilia, Cognita, 
Visolit, Vestfold Audio

«Verdt å vite»



Spørsmål ?


