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Denna lathund beskriver hur man kan starta upp myAbilia vid förskrivning av 
MEMOplanner, HandiKalender på iOS och Handi5.

1. Gör dig själv till kontoadministratör i myAbilia

2. Skapa användarkonto*

3. Öppna användarkontot – ”hantera”

4. Bjud in stödperson

5. Logga in med användarkontot på hjälpmedlet
a) MEMOplanner
b) HandiKalender på iOS
c) Handi5

* För vissa produkter medföljer ett färdigt konto. Om du vill använda detta konto istället för 
att skapa ett nytt, hoppa över denna punkt.

OBS! Detta är ett sätt att starta upp myAbilia. Det finns andra sätt som kanske 
passar användaren eller din verksamhet bättre.

Starta upp myAbilia – steg för steg

Kontoadministratör
Eva

Användare
Patrik

Stödperson
Mamma Gunilla



1. Gör dig själv till kontoadministratör i myAbilia
1. Gå till myabilia.com och klicka på ”Skapa konto”.

2. Ange namn, aktiv e-postadress och bocka i ”Kontoadministratör”. Klicka på ”Skapa konto”.

3. myAbilia skickar nu ett välkomstmail till dig. Välj lösenord genom att klicka på länken i välkomstmailet. 
Logga in.



1. Gå in på Mina användare i menyn och välj ”Ny”.

2. Ange namn och bocka i ”Användaren har ingen e-post”. Använd föreslaget användarnamn eller hitta på ett 

nytt. Ange lösenord. Bocka i om du även ska vara stödperson och ha tillgång till alla användarens data.

3. Klicka på ”Skapa”. Klart!

2. Skapa användarkonto

+ Konto kan skapas utan 
att användaren har aktiv 
e-post

- Glömt lösenord måste 
hanteras via förskrivare, 
stödperson eller Abilia-
support



1. Klicka på ”Åtgärd” och välj ”Hantera konto”.

2. Nu öppnas användarens konto med en blå rad längst upp. Om du inte är stödperson har du begränsad tillgång 

till kontot.

3. Öppna användarkontot - ”hantera”



4. Bjud in stödperson
1. Gå in på Stödpersoner i menyn och välj ”Bjud in stödperson”.

2. Skriv in stödpersonens e-postadress. Klicka på ”Bjud in”.

3. myAbilia skickar nu ett mail till stödpersonen om den nya uppgiften (läs mera här).



5a. Logga in med användarkontot på MEMOplanner

1. Följ instruktionerna i den 
guide som visas när 
Memoplanner startar första 
gången

2. Skriv in inloggningsuppgifterna. Här 
krävs internetanslutning

Välj om startuppsättning med bilder mm 
ska läggas in.



5b. Logga in med användarkontot på

1. Se till att appen är nedladdad på enheten.

2. Starta appen.

3. Skriv in inloggningsuppgifterna.

4. Tryck på Logga in.



1. Gå till Handi-inställningar och välj myAbilia.

2. Skriv in inloggningsuppgifterna.

3. Tryck på Logga in.

4. Bocka för Synkronisera och tryck på OK.

Nu överförs data från Handi5 till myAbilia.

5c. Logga in med användarkontot på



Det kommer ett mail från myAbilia:

Klicka på länken för att aktivera kontot.

Aktiveringsvyn för myAbilia öppnas. Skriv in önskat lösenord och 
klicka sedan på Spara.

Inbjudan till stödperson

Om stödpersonen saknar konto i myAbilia Om stödpersonen redan har konto i myAbilia

Det kommer ett mail från myAbilia, som information. 
Man behöver inte göra något mer.



Roller och funktioner i myAbilia

Användare Stödperson
Konto-

administratör Abilia Support

Kontohantering

Skapa användarkonto X X X X

Ta bort användarkonto X

Ändra användarnamn X

Ändra lösenord X X X X

Innehållshantering

Administrera användarens data (kalender mm) X X

Logga in på hjälpmedlet X

Relationshantering

Vara stödperson till en användare X X X

Bjuda in stödperson till en användare X X (inte sig sjäv) X X

Bjuda in kontoadministratör till en användare X X X (inte sig sjäv) X

Ta bort koppling mellan användare och stödperson X X X X

Ta bort koppling mellan användare och kontoadministratör X X X X

Överföra användare mellan kontoadministratörer X X

Licenshantering

Registrera licens X X X X

Ta bort licens X X X X

Se licensens giltighetstid X X X X

Få mail om licensens utgång X* X X * Om användarnamnet är en e-postadress



Koppla medföljande användarkonto till kontoadministratör

Med vissa produkter medföljer ett färdigt konto (MEMOplanner, Handi One och Handi One+)

Gör så här om du vill koppla detta konto till dig som kontoadministratör:

1. Logga in på myAbilia.com 
med de kontouppgifter som 
medföljer produkten.

2. Gå till Kontoadministratörer
i menyn och välj ”Bjud in 
kontoadministratör”.

3. Skriv in ditt administratörskonto och klicka på ”Bjud in”. 
Nu är du kontoadministratör för denna användare.


