
Mobilize Me skaber sammenhæng, sikrer 
stabile rammer og hjælper personer med 
kognitive funktionsnedsættelser til en bedre 
hverdag med mindre stress og mere overskud.

Udviklet til børn og voksne:

AUTISME • ADHD • DEMENS • SENHJERNESKADE 

Mobilize Me
ET STÆRKT VISUELT STRUKTURVÆRKTØJ

FORDELE VED MOBILIZE ME:
• Øger brugerens selvstændighed

• Styrker samarbejdet mellem 

fagpersoner og pårørende

• Skaber lettere overgange

• Sparer tid på planlægning



HVAD KAN MOBILIZE ME

Med Mobilize Me kan du planlægge dine aktiviteter 
udelukkende ved brug af billeder. Du kan bruge:
• Googles billedsøgning
• Kamera/kamerarulle på din device
• De 6.500 piktogrammer som ligger i værktøjet

I Mobilize Me hjælper en visuel tidsmarkør brugeren 
igennem dagens aktiviteter.

Som planlægger kan du anvende forskellige former for 
tidsfunktioner til at skabe struktur, give motivation og 
belønning.

Skabeloner er et af de værktøjer, som gør det hurtigt 
og effektivt at planlægge i Mobilize Me.

Erfaringer viser, at støttepersoner som anvender 
skabeloner, kan planlægge en hel uge på kun 3 
minutter.



STYRKER SAMARBEJDET
Med Mobilize Me er det muligt for fagpersoner, 
forældre og andre støttepersoner at skabe en 
individuel struktur for brugeren - i fællesskab.

ØGER SELVSTÆNDIGHEDEN
Med Mobilize Me kan brugeren ofte selv 
gennemføre rutiner, som tidligere krævede hjælp fra 
støttepersoner. Det giver brugeren en større følelse af 
selvstændighed og øger selvværdet.

LETTERE OVERGANGE
For mange mennesker med kognitvie udfordringer er 
skift og overgange noget af det sværeste. Mobilize Me 
følger brugeren igennem små og store skift og giver 
hele tiden et overblik over, hvad der skal ske. 

TILGÆNGELIGT PÅ FLERE DEVICES
I Mobilize Me er det 
hurtigt og enkelt at 
planlægge barnets - eller 
borgerens struktur. Du 
kan planlægge fra en 
computer eller en iPad og 
brugeren kan afvikle på 
både iPad, smartphone 
og computer.

Du kan altid prøve Mobilize Me gratis i 30 dage.

Besøg www.mobilize-me.com og tilmeld dig



Mobilize Me benyttes i dag af skoler, institutioner og 
private.

INSTITUTIONER: 
Indgå en samarbejdsaftale med os og få fri afgang til 
Mobilize Me og vores øvrige værktøjer.

Læs mere på: www.mobilize-me.com/#samarbejde

PRIVATE:
Du kan købe adgang til Mobilize Me via vores webshop

www.webshop.mobilize-me.com 

Dette sker via månedslicenser. Vær opmærksom på, 
at du automatisk får 30% rabat, hvis du køber min 3. 
måneder ad gangen.

Du kan også søge Mobilize Me som hjælpemiddel via 
din kommune.

PRAKTISK INFORMATION

HAR DU LYST TIL AT VIDE 
MERE?

Besøg vores hjemmeside:

www.mobilize-me.com

Eller følg os på Facebook


