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Basaktivitet = förprogrammerad 
aktivitet som gör inläggningen enklare
Ger även förslag på aktiviteter och kan 
därför vara aktiverande och motiverande 

Viktiga begrepp

Kopplad checklista = uppgifter eller 
”delmoment” som hör till en aktivitet

I startuppsättningen ingår exempel på basaktiviteter. 
Gör egna direkt i HandiKalender eller via myAbilia.



1. Tryck på      .
2. Tryck på Enstaka. Ändravyn visas nu.
3. Om du vill välja en färdig basaktivitet, tryck på       

så visas listan med basaktiviteter. 

Lägga in aktivitet
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Ändravyn (iOS)



Lägga in aktivitet
4. Välj bild (frivilligt).
5. Skriv in namn.
6. Välj datum.
7. Välj starttid (sluttid är frivilligt) eller heldag.
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Ändravyn (iOS)

Använd bilder 
från bildarkivet 
eller egna foton

Tryck på Klar för att spara aktiviteten eller fortsätt lägga in mer information 



Lägga in aktivitet
8. Tryck på       för att välja vilket larm aktiviteten ska ha.
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På iOS måste enheten 
vara inställd enligt nedan 
för att Larm ska fungera
• Notiser från 

HandiKalender ska 
ha ljud

• Sidoknappen ska 
inte vara satt på 
”ljudlös”

• ”Stör ej” ska inte 
vara aktiverat

Vibration ska vara 
påslaget i enhetens 
inställningar. (iPad har 
ingen vibrationsfunktion.)

HandiKalender på iOS HandiKalender på Android

På Android fungerar 
larm och vibration 
enligt det val man gör, 
oberoende av 
enhetens inställningar

Ändravyn (iOS)

Tryck på Klar för att spara aktiviteten eller fortsätt lägga in mer information 



Lägga in aktivitet
9. Välj Ta bort efteråt (frivilligt).
10. Välj Kvittering (frivilligt).
11. Om du vill bli påmind före aktiviteten börjar, tryck på      

och välj en eller flera påminnelser.
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Ändravyn (iOS)

Om ”Kvittering” är valt: Man 
får bocka i att aktiviteten är 
gjord och ser det tydligt i 
kalendern.

Om ”Ta bort efteråt” är valt: 
Aktiviteten försvinner från 
kalendern till nästa dag.

Överkurs

Välj hur långt före 
aktiviteten börjar som det 

ska komma en 
påminnelse.

Tryck på Klar för att spara aktiviteten eller fortsätt lägga in mer information 



Koppla checklista till aktiviteten
12. Tryck på      .
13. Välj Checklista i Info-menyn.
14. Välj att göra en ny checklista eller använda en befintlig checklista. 

Lägg in uppgifterna en i taget med text och bild (frivilligt).
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Överkurs

Ändravyn (iOS)
Koppla funktion till aktivitet
• Anteckning: visar text
• Checklista: visar t.ex inköpslista
• Röstanteckning: visar inspelat 

meddelande
• Timer: visar timer som startas 

från aktiviteten
• Bild: visar ett foto

Tryck på Klar för att spara aktiviteten



Ändra eller ta bort en aktivitet

Tryck på aktiviteten 
i kalendern.

Tryck här för att
ta bort aktiviteten

Tryck här för att 
ändra aktiviteten, då 
öppnas Ändravyn

Ändravyn (iOS)
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