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Vi tror på en sosialt bærekraftig verden 
basert på likeverd og mangfold. Vi gjør 

mennesker i stand til å delta i samfunnet og 
bruke sine evner til å leve et innholdsrikt liv. 

- Det er en menneskerettighet -



Abilia – innovative og entreprenører

Vi forenkler menneskers hverdag

Vi ønsker å gi personer med spesielle behov mulighet til 

å delta og være uavhengige.

Vi er markedsledende innen hjelpemidler innen kognitiv teknologi

40 års erfaring.  Grunnleggerne hadde selv personlig 

erfaring med nærstående som trengte hjelp.

Vi utvikler produktene våre basert på lang erfaring med brukere

Hjelpemidlene våre er et resultat av forskning og erfaring. Samsvar med 

direktivet for medisinsk utstyr (MDD) er avgjørende. 

Innovasjon

Lidenskap

Kvalitet



Utvikling for livet – økt selvstendighet og et rikere liv

Vi gjør livet enklere for personer 
med spesielle behov og gir dem 
mulighet til å delta og være 
selvstendige. 

Det er en grunnleggende 
menneskerettighet å ha kontroll 
over eget liv og ta egne valg. 

Dette har vært vår oppgave helt 
fra starten av.



Ledende innen hjelpemidler og teknologi

Kognisjon – hjelper brukerne med å forstå 

konseptet tid, strukturere dagen og føle trygghet

Kommunikasjon – gir mennesker hjelp og mulighet 

til å kommunisere med bilder, symboler og tekst.

Alarm – å tilkalle hjelp ved behov

Omgivelseskontroll – gjør brukerne i stand til å 

fjernstyre dører, vinduer, lamper, TV og andre apparater.



Vi gjør hverdagen enklere for brukere med spesielle behov
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– gir deg større kontroll og uavhengighet.

Få struktur og forstå konseptet tid

• Tid blir noe håndgripelig ved hjelp av 

mengdemåling

• Stemme, bilde og tekst gjør at alle kan 

forstå og få informasjon om hva og hvordan

• Alarmer motiverer brukerne til å starte eller 

stoppe en aktivitet

• Ved å vise tid på dagen og om det er dag 

eller natt kan alle få en god natts søvn



– for et selvstendig og sosialt liv

Kommunikasjon på brukernes egne vilkår

• Få tilgang til et ordforråd og utvikle 

brukernes kommunikasjonsevner

• La dem bli hørt, kommunisere sine 

behov og ta initiativ

• Hold kontakt med familie og venner

• Delta i sosiale aktiviteter



– for å klare seg i egen bolig, tilrettelagt bolig eller på arbeidsplassen

Hjelp til å styre omgivelsene

• Tilkalle hjelp, f.eks. fra en assistent 

eller slektning

• Svare og åpne døren når det ringer på

• Åpne og lukke innerdører, vinduer, 

balkongdører, slå på og av lys osv.

• Heve og senke kjøkkenskap

• Styre TV og lydsystem



– for å unngå bekymring og føle trygghet

Få hjelp raskt eller indikere fare

• Epilepsialarm som varsler en assistent eller 

støtteperson og viser brukerens posisjon ved 

anfall

• Kan registrere hvis en person får anfall i sengen 

eller går ut av sengen

• Tilkalle hjelp fra kolleger i omsorgsboliger og 

lignende



Uavhengig forskning bekrefter effekt

✓Økt uavhengighet og mulighet til å sette i 

gang, utføre og fullføre oppgaver.

✓Bedre rutiner for både brukere og 

pårørende gjennom oversikt over og 

struktur på dagen.

✓Økt ro ved at brukerne følte seg tryggere 

og mindre stresset.

✓Redusert stress førte til bedre 

hukommelse og økt evne til sosial 

interaksjon.

Eksempler på positive effekter tatt fra rapporter og studier med 

totalt 328 deltakere, voksne personer med nedsatte kognitive evner,

deres pårørende og støttepersonell.



Utvikling for livet
www.abilia.com


