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Hvad er Mobilize Me?
Mobilize Me er et støtteværktøj, som fungerer på smartphones og forskellige tablets.
Værktøjet visualiserer hverdagens struktur vha. billeder, farvekoder og tidsmarkører og
giver brugeren et overblik over sin hverdag.
Hvem er Mobilize Me udviklet til?
Mobilize Me er udviklet til børn, unge og voksne med kognitive forstyrrelser. Værktøjet
er særligt egnet til personer, som har brug for en meget styret, visuel struktur.
Mobilize Me bliver i dag benyttet af private, skoler og andre institutioner, der har glæde
af en fælles og gennemgående planlægning med brugeren i centrum.
Hvorfor virker Mobilize Me?
Mobilize Me gør det muligt for brugeren og dennes støttepersoner at udarbejde én
fælles kalender med alle brugerens aktiviteter. Mobilize Me skaber overskud til de ting,
som betyder noget for brugeren. Det gør det ved at fjerne usikkerheden omkring
dagligdagens aktiviteter. Det skaber ro og tryghed, og giver brugeren energi til at udvikle
sig. Særligt i Mobilize Me er den avancerede tidsstruktur, som kompenserer og hjælper,
hvis brugeren har udfordringer på forståelsen af tid og planlægning af aktiviteter ift.
dette. Det øger selvstændigheden, og man bliver mere selvhjulpen, når man selv kan
holde overblikket over dagens aktiviteter.
I Mobilize Me er struktur ikke et mål i sig selv, det er en vej til et mere
selvstændigt liv.
Hvordan virker det?
Mobilize Me er opdelt i bruger og planlægning
Bruger: Som bruger kan du se og afvikle den struktur, som er lagt ind i din plan. Hver
aktivitet kan opdeles i flere underaktiviteter, så du altid kan få den grad af støtte, som
du har behov for.
Planlægger: Som planlægger opstiller du en struktur for brugeren, som fortæller, hvad
han/hun skal i løbet af dagen. Du kan enten vælge at planlægge hele dagen, eller du kan
nøjes med at fokusere på de tidspunkter, hvor brugeren er særligt udfordret.
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Mobilize Me fungerer på følgende platforme:
● Bruger: iPad, iPhone, Android tablet, Android smartphone, PC og Mac
● Planlægger: IPad, PC, Mac
Godkendt som hjælpemiddel
Mobilize Me er godkendt som hjælpemiddel til personer med kognitive udfordringer
som ADHD, autisme, demens og senhjerneskade. Vi har mange brugere, som har fået
bevilliget Mobilize Me som månedslicens, årslicens eller som en livstidslicens.
Priser:
Prisen for Mobilize Me, som l ivstidshjælpemiddel er 5800 kr + moms
enkeltstående licenser koster 80 kr. + moms pr. måned, og faktureres
kvartalsmæssigt, halvårligt eller årligt.
For mere information
Du er velkommen til at ringe eller skrive, hvis du har nogle spørgsmål til ovenstående på
tlf. + 45 70 70 74 37 eller via mail: k
 ontakt@mobilize-me.com.
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