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Styr på tiden

På årets Health & Rehab løb FI Danmarks MEMOPlanner med 
prisen som Årets Hjælpemiddel 2009. Den digitale kalender 
MEMOPlanner holder styr på tiden for personer, som har van-
skeligt ved at huske aftaler og planlægge deres hverdag. 

BIRGITTE DALGÅRD JOHANSEN, KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER, HJÆLPEMIDDELINSTITUTTET

Det var en glad Jakob Iversen, direktør for FI Danmark, 
der tog imod pris og blomster. MEMOPlanner fik mange 
lovord med på vejen af dommerne, og for Jakob Iversen 

er kåringen en stor hjælp i forhold til at få MEMOPlanner gjort 
kendt på det danske marked. Produktet kommer fra Norge og er 
udviklet på baggrund af input fra brugere i hele Skandinavien. 
FI Danmark har været med til at samle input fra danske brugere 
og oversat tekst og tale fra norsk til dansk.  

Kan tilpasses individuelt
De mange input fra brugerne har været af stor værdi for ud-
viklingen af MEMOPlanner, og dommerne lagde også vægt 
på, at den kan tilpasses forskellige brugeres behov og formåen. 
Brugerfladen kan således både være meget enkel og meget 
avanceret med mange funktioner.

MEMOPlanner præsenterer dagen som en tidslinje bestående 
af punkter, som viser hvor langt på dagen, man er kommet. 
Aftaler præsenteres som billeder og tale på denne linje. På 
den måde tilpasses kalenderen den enkeltes behov for mange 
eller få informationer. Den kan også sende sms til mobilen og 
programmeres via internettet.

Tanken bag MEMOPlanner er at gøre det mere enkelt for 
ældre, demente, udviklingshæmmede og personer med psykiske 
lidelser at strukturere hverdagen. De personer opnår derved et 
mere selvstændigt og aktivt liv.

»En god oversigt over dagens gøremål er vigtigt for at føle sig 
tryg,« forklarer direktør i FI Danmark, Jakob Iversen og fortsætter:

»Nyere forskning viser, at blot en ud af ti ældre ønsker at 
flytte på institution. MEMOPlanner kan blive et vigtigt bidrag 
til, at flere kan bo hjemme. Desuden vil samfundet kunne spare 
betydelige summer.«

Dommerkomitéen lagde netop vægt på, at kalenderen 
både kan bruges på store institutioner og i hjemmet hos den 
enkelte borger.
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Jakob Iversen, direktør for FI, modtog prisen Årets Hjælpemid-

del. »Det er en stor cadeau og dejligt, at andre end os synes, at 

MEMOPlanner er smart.«
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Easy Rider Junior fra Jørn Iversen tog andenpladsen ved kåringen af 

Årets Hjælpemiddel. Dommerne lagde vægt på det flotte design, de 

mange funktioner og den gode brugsanvisning.

Taskerollator fra AKP Design kom ind på tredjepladsen. Dommerne var 

vilde med designet og mente, at der er et stort behov for produktet, 

men også at produktet mangler fleksibilitet og yderligere udvikling.

Health & Rehab
Nordens største messe for hjælpemidler blev i år afholdt i Fredericia 
Messecenter. Health & Rehab 2010 afholdes i Bella Centret.
Ca. 7.500 personer besøgte årets messe, hvor 177 udstillere var repræ-
senteret.
Se mere på www.health-rehab.com

Hjælpemiddelinstituttet og Health & Rehab samarbejder om Messenyt.  
I år var 149 nye produkter repræsenteret. 13 produkter deltog i konkur-
rencen om at blive Årets Hjælpemiddel 2009, og Dommerkomiteen 
nominerede fem produkter ud fra kriterierne: nyhedsværdi, målgruppe 
og nytteværdi, særlige kvaliteter og brugsanvisningens kvalitet.
Se Messenyt på www.hmi.dk eller i Hjælpemiddelbasen.

Dommerkomiteen
Lone Storgaard, Design Concern A/S
Rikke Kastberg, Dansk Handicap Forbund

Anne-Lene Hartvigsen, PTU
Else Marie Hansen, Hjælpemiddelinstituttet
Palle Senft, Hjælpemiddelcentret, Københavns Kommune

FI Danmark og MEMOPlanner 
FI Danmark er den danske afdeling af den norske virksomhed Falck Igel. 
Virksomheden har mere end 20 års erfaring inden for kommunikative og 
kognitive hjælpemidler, og i maj måned lancerede de den PC-baserede 
kalender MEMOPlanner. Brugerdreven innovation er et kodeord for FI 

Danmark. MEMOPlanner har været under udvikling i mere end et år, og 
både kommuner, hospitaler, kommunikationscentre og døgninstitutioner 
har allerede vist interesse for den digitale kalender, som står i 24.500 kr. 
excl. moms.
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