
MEMOplanner
digitalt hjälpmedel och 
verksamhetsstöd  



Abilia
Utveckling för livet – ökad självständighet och ett rikare liv. 

Vi vill ge personer med särskilda behov möjlighet att 
vara delaktiga och oberoende. 

Det är en grundläggande mänsklig rättighet att ha 
kontroll över sitt eget liv och fatta sina egna beslut. 

• Abilia grundades 1968

• Ca 100 anställda i Sverige, Norge och England

• Kontor i Stockholm och Göteborg

• Våra hjälpmedel finns i alla landsting och Regioner 
idag

• Export i mer än 20 länder



• Vad är MEMOplanner. Kort genomgång om hur den fungerar och vad man kan 
göra med detta digitala hjälpmedel

• Beskrivning av 3 olika boende som idag arbetar med MEMOplanner som 
verksamhetsstöd.

Ekens Äldreboende i Järfälla, Stockholm

Kaggeledsbackens serviceboende, BmSS i Göteborg

Diademet gruppboende, BmSS i Norrköping 

Dagens föreläsning 



• Ett hjälpmedel som fungerar som kognitivt 
stöd i vardagen

• Utvecklad med stora referensgrupper

• Är designad för personer med särskilda 
behov av grafisk tydlighet

• Användarna är i alla åldrar och har olika 
diagnoser

• Bra gränssnitt för stödpersoner

MEMOplanner



MEMOplanner

MEMOplanner Large MEMOplanner
på smartphone

Administrera på 
distans via 
dator/surfplatta







Översikt över veckan & månaden



Talstöd överallt

”Måndag morgon16:e maj 2016””Klockan är tio över tio på 
förmiddagen” 
”Klockan är tio och tio” ”Bläddra dag”

”tio”

”Sandra på besök 
klockan två på 
eftermiddagen till 
klockan halv fyra på 
eftermiddagen”

”Ny”

”Mat till Molly klockan 
halv nio på morgonen. 
Klart.”



Checklista i aktiviteter



Kan ge intalad 
information vid larm!

Larm endast på starttid möjlig

Larm i helskärmKvartur i aktiviteten



Minnesstöd: bocka av när man är klar



”Välfärdsteknik är digital teknik som används för att behålla 
eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet 

för personer med funktionsnedsättning eller äldre.”

Från Myndigheten för Delaktighet



Hur det startade…
Workshop i välfärdsteknik med all personal på enheten
(Elisabeth Helgöstam, samordnare för välfärdsteknik)

Behov

 Stöd för Tid och Struktur. 

 Få veta vilka aktiviteter som erbjuds i verksamheten

 bli mer delaktiga. 

 Öka tryggheten och självständigheten bland de boende. 

MVTe-mässan fick upp ögonen för MEMOplanner

Övrigt som kom upp under problembeskrivningen var:

- Nå ut med vad de gör.

- Involvera anhöriga i verksamheten.

- Få bättre struktur och rutiner i verksamheten..



Målen som sattes

1. Tillgängliggöra information för boende, anhöriga och personal.

2. Visa tydligt vilka som arbetar under dagen och veckan. 

3. Utvärdera metoden av införande av välfärdsteknik på ett äldreboende.



Implementering
- Hur MEMOplanner blev en del av det vardagliga arbetet

1. Två nyckelpersoner per våning som stöttade kollegor.

2. Introduktion för nyckelpersoner - Introduktion för all 
personal – Workshop för alla.

3. Introduktion för de boende.

4. Drop in besök för att följa upp/stötta.



Arbetssätt

Trivselsamordnare

Lägger in gemensamma
aktiviteter

Webbtjänst - Gruppfunktion

Personal på respektive avdelning

Lägger in direkt på MEMOplanner
vad som händer på avdelningen

Både före och efter

Administrativ assistent

Lägger in vilken personal 
som jobbar

Webbtjänst - Gruppfunktion



Anpassat stöd

och självklart ta hjälp av varandra



Resultat - erfarenheter
• Rätt information på rätt plats – tillgänglig för alla

• Påminnelse när saker händer, för boende & personal.

• Nyfikenhet hos de boende “Jaha,Vad är det för roligt som händer nu då?”

• Tydligt vilka som arbetar, både för boende & anhöriga.

• Tillgängliggjort verksamheten för anhöriga.

• Ger samtalsämnen

• Ökad känsla av värde i personalen.

– Hittills har responsen varit mycket positiv från både anhöriga, boende och personal. Anhöriga 
uppskattar att veta vad deras närstående haft för sig, de boende känner sig tryggare och personalen 
tycker att det är utmärkt att se vad som är på gång och vilka som jobbar. 

Elisabeth Helgöstam – Samordnare Välfärdsteknik, Järfälla kommun
Elisabeth Helgöstam
Samordnare för välfärdsteknik
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd
Socialförvaltningen
Järfälla kommun
08-580 281 69
elisabeth.helgostam@jarfalla.se
www.jarfalla.se



Kaggeledsbackens serviceboende, Göteborg

Kaggeledsbacken är ett Boende med särskild service, BmSS. 

De boende är döva och använder teckenspråk. De har också andra funktionsnedsättningar av
varierande grad, ofta kognitiva och svårigheter att bearbeta, tolka eller förmedla information.
Brukarna har behov av stöd och hjälp kring struktur och planering av både sin vardag och fritid samt sociala
kontakter. 

Syfte:
• Underlätta kommunikationen mellan personal och brukare samt mellan brukarna

• Öka delaktigheten i närmiljön och i samhället

• Få struktur i vardagen och en känsla av sammanhang

• Ökad självständighet bland brukarna 



Identifierade behov:

 Ta del av information om vem som arbetar idag

 Ta del av allmän information om gemensamma aktiviteter på boendet och mina
aktiviteter

 Boka och avboka sig på schemalagda aktiviteter och ”mina” aktiviteter

 Ta fram recept och använda skärmen interaktivt vid matlagning tillsammans

 Kommunikation mellan boende och personal samt mellan användarna

 Hitta gemensam information tillsammans och samlas runt skärmen



Lösningen som projektet resulterade i

• Med MEMOplanner blir överenskommelser mer visuella och synliga. 

• Det är ett verktyg för bildstöd kring planering som skapar struktur och tydlighet med 
veckoschema, tider och aktiviteter. 

• Varje söndag har verksamheten och de boende husmöte där personalen lägger in aktiviteter som 
de boende föreslår och de kommit överens om

• I MEMOplannern är veckans aktiviteter visuella för alla och det är även tydligt för de boende vad 
som är bestämt.

• Aktiviteter som de boende har önskemål om men som inte lyfts på husmötet läggs även in i 
MEMOplanner. Det kan handla om sportaktiviteter eller födelsedagsfirande. 

• De boende använder skärmen för att söka information om aktiviteter och behöver inte vara nära 
personalen för att få information. 

• Personalen har nya uppdaterade arbetsbeskrivningar kring hur de arbetar kring husmöten, 
involverar de boende i momenten att planera och genomföra husmöten.



Effektmål

• Ökad självständighet genom tydligare struktur och involvering för de boende runt planering av
aktiviteter. 

• Fler aktiviteter för de boende. 

• Underlättande av kommunikation,  personalen tar tillvara på brukarnas tankar och idéer och
kan härleda dessa till MEMOplanner för att visa vad man bestämt och vad som ska hända. 

• Bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Attraktiv arbetsplats  – detta kommer följas upp
efterhand med personalen genom bla. intervjuer.

Darko Torres, darko.torres@orgryteharlanda.goteborg.se
Enhetschef
031-365 5040
Göteborgs stad
Örgyte-Härlanda stadsdelsförvaltning
IFO-FH Boende Personligt Stöd



Diademet LSS-boende

Nybyggt LSS-boende, öppnade 1 nov 2019, 12 lägenhetet för unga vuxna (19-35 år) med olika
Neuropsykiatriska funktionsvariationer.



Vad upplever man på Diademet

• Vi har sett att brukarna blir mer självständiga, klarar saker på ett mycket
enklare vis.

• Den ökade delatigheten och få vara självständiga upplevs positivt av
brukarna

• De flesta tycker att den är kul att använda och kolla på för olika aktiviteter, 
lätt att följa MEMOplanner.

• Plus för att den är en påputtning eller pushning utan tjat, säger personalen

• De som är mest positiva är de unga brukarna, de som redan är vana vid att
använda teknik.

Ewa Ogell ,  ewa.ogell@norrkoping.se
Enhetschef
011-152187
VPF spår 2
Norrköpings kommun

My Alfvén,  my.alfven@norrkoping.se
Arbetsterapeut
011-151676
Norrköpings kommun



Läs gärna mer om MEMOplanner på vår hemsida
www.abilia.se

Vad gör jag om vi vill veta mer ?

• Vi kommer gärna ut till er och pratar och visar MEMOplanner som hjälpmedel och 
verksamhetsstöd.

• Om ni vill göra studiebesök hos någon av de verksamheter vi berättat om så kontakta oss eller 
dem direkt.



Tack för oss!

Emilie Gerde

Product Advisor

emilie.gerde@abilia.se

0706-470210


