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e-plan 

Bruksanvisning



z

Innhold: 

 Gul: Installere e-plan

 Grå: Lage aktivitetsmaler

 Grønn: Aktivert kode/passord

 Blå: Tilleggsfunksjoner



Gå til nettleser og skriv inn:      habtech.no



Scroll ned til du finner:   Lisens



Gå inn på:   Registrer lisenskonto her



Skriv inn e-mail adressen du ønsker å bruke



Skriv inn et passord du ønsker å bruke

Trykk så SIGN INN



Velg ny lisens, eller kontakt HabTech for å 
betale med faktura (faktura@habtech.no).

Under mine lisenser får du oversikt over dine 
lisenser og mulighet til å avslutte lisensene når 
du måtte ønske.



Velg ønsket lisens.



Fyll inn, og du er klar for en 90 dagers gratis 
prøveperiode. Du vil bli belastet for hele beløpet om 
du ikke avslutter innen oppgitt frist.

Du kan nå laste ned e-plan habilitering på Ipaden
fra AppStore. Logg inn med brukernavn (e-post) og 
passordet du har angitt. Du forblir innlogget på 
Ipaden med mindre du velger å logge deg ut. 
Nå skal du være klar til å bruke e-plan på iPaden



Lage aktivitetsmaler i e-plan



Første gangs innlogging:

Skriv inn Brukernavn 
og Passord og trykk 
Logg inn

Om du ikke har Brukernavn og Passord, gå inn på e-plan.no eller habtech.no og opprett en konto. 
Du kan se hvordan dette gjøres på «Hvordan laste ned e-plan» 



Trykk 
tannhjul



Trykk 
tannhjul



Trykk 
tannhjul



Aktiver 
Nedtelling 

Eksempelet demonstrerer aktivitet med nedtelling. 
For andre funksjoner se tilleggsfunksjoner
TIPS: Start enkelt, og aktiver flere funksjoner etter hvert



Trykk pil



Trykk + Mappe



Trykk



Skriv inn navn på mappen. 
(Eksempel: Aktiviteter)



Trykk



Velg om du vil ta bilde med kamera, hente bilde fra Galleri eller kun skrive tekst



Trykk på 
kamera



Trykk 
ok, og ta 
bilde



Trykk Use Photo

Ta bilde av en kaffekopp



Trykk, og 
godkjenn om 
dette kommer 
opp. 





Trykk tittel



Skriv inn tittel på aktiviteten



Trykk Beskrivelse



Skriv en kort beskrivelse av aktiviteten



Aktiver bryter



Trykk på OO:OO



Sett nedtelleren på ønsket tid. (eksempel 10 minutter)



Trykk, og aktiver ønsket mappe



Trykk lagre



Du har nå lagret din første aktivitetsmal



Legg malen inn i dagsplan

Du har nå en mal liggende i mappen. Denne kan legges inn i ukeplanen 
på de dagene aktiviteten skal gjennomføres. 



Trykk på pil



Trykk, og aktiver ønsket mappe



Trykk på ønsket aktivitet



Trykk på + for å legge 
aktiviteten inn i planen
NB: Mørk blå farge på dag 
viser til dagen i dag

NB! Husk å sette inn aktiviteten på dagen i dag. Vist i mørk blå



Aktiviteten kan legges inn 
flere ganger ved å trykke +

Trykk pil
når 
aktiviteten(e) 
er satt i planen 



Brukermodus

Trykk på aktivitet 



Trykk grønn sirkel for 
å starte aktiviteten



Ta deg en kopp kaffe mens du venter på at nedtelleren teller ned



Når nedtelleren har telt ned, vil du få en lydbekreftelse. Nå kan 
aktiviteten bekreftes ved å trykke på den grønne sirkelen



Du har nå laget en aktivitetsmal, lagt den inn i planen og bekreftet den. 



Ved aktivering av passord



Skriv inn passordet
Passordet er:

Admin

Og trykk Logg inn

(Passordet kan endres i innstillingene)  



Tilleggsfunksjoner
e-plan



Aktivere tilleggsfunksjoner 
Alle tilleggsfunksjoner brukeren av 
planen skal benytte, må aktiveres i 
grunninnstillingene. Det anbefales 
at man bare aktiverer de man skal 
bruke.
Når funksjonen er aktivert, 
kommer den opp som 
tilleggsfunksjon som kan aktiveres 
når man lager nye aktivitetsmaler.

Aktiverte funksjoner vises med blå 
switchbryter



Notater
Notat vises ved at det er et dokumentsymbol på den 
øverste blå linjen, dokumentet åpnes ved å trykke på 
dokumentet. Man kan legge inn passord om dette er 
nødvendig. Tekst kan kopieres og legges inn

Notater kan benyttes til å gi brukeren av planen ytterligere 
informasjon av hva som skal skje. Det kan også legges inn 
Sosiale historier eller annen aktuell hjelp.

Notater kan benyttes til å gi personal eller 
omsorgspersoner informasjon om hvordan det skal 
tilrettelegges for aktiviteten. 
Notater har ikke begrensninger i antall ord, men her kan 
det kun legges inn tekst



Hvordan legge til notat i en aktivitetsmal

Trykk der



Fargede rammer
Fargede rammer kan gi brukeren av planen kjapp 
informasjon knyttet til aktiviteten. Fargen på rammen 
kan for eksempel definere om aktiviteten skal gjøres 
alene, eller om den skal utføres sammen med personal 
eller omsorgspersoner. 
Fargede rammer vises også i ukeoversikten/ukeplanen og 
i venstremenyen. 
Det er 5 ulike farger å velge mellom. Det er opp til den 
som har satt opp planen å definere hvilken informasjon 
de ulike fargene har. 
Egner seg godt både til de som ikke nyttiggjør seg av 
tekst og de som ønsker informasjon knyttet til aktivitet 
på en enkel måte



Hvordan legge til fargede rammer

Når fargede rammer er aktivert kan man 
trykke på en av de fem fargene på venstre 
side av hovedbildet. Rammen legger seg da 
inn og vises i ukeplan, venstremeny og i 
aktivitet. 



Poeng
Poeng kan benyttes om brukeren av planen 
trenger ekstra motivasjon for å utføre enkelte 
oppgaver. Poengene legger seg inn i en 
poengbank som holder orden på opptjente 
poeng. 



Poengbank
Når poeng er aktivert vil saldoen 
vises i øvre venstre hjørne i 
ukeplanen. Trykker man på poeng i 
ukeplanen kommer man til 
innlogging til poengbanken. 
Tilgangskode kan legges til eller 
fjernes. Koden er den samme som 
innloggingen til administrator 
modus. 



Poengbank
I poengbanken ligger alle aktiviteter som er 
utført med tilhørende poeng. Poengene må 
godkjennes før de legger seg synlig i planen.  
Poengene kan overføres til ulike 
motivasjonssystemer og sparesøyler, eller så 
kan brukeren av planen få en oversikt over hva 
han kan kjøpe for poengene. 
Dette må tilpasses brukerens ferdigheter.



Hvordan legge inn poeng
Aktiver switchbryter og skriv inn antall 
poeng



Avslå aktivitet
Ved å legge inn avslå aktivitet lar man 
brukeren selv ta valget på om man skal gjøre 
aktiviteten/oppgaven eller ikke. Dette må 
tilpasses funksjonsnivå og kan fint 
kombineres med poeng.
Avslå knappen er forenelig med bør-
oppgaver i atferdsavtaler.



Avslå aktivitet fortsetter

Avslåtte aktiviteter vises med kryss



Hvordan legge inn «avslå aktivitet»

Aktiver switchbryter



Lyd 
Lyd kan legges på alle aktivitetsmaler. Det er 
ingen begrensning i hvor lange lydfiler man 
kan legge til, men det anbefales å benytte 
korte lydfiler med klar informasjon. 

Noten viser at det er en lydfil knyttet til 
aktiviteten. Lydfilen blir avspilt når man 
åpner aktivitetsmalen, og kan avspilles flere 
ganger ved å trykke på bildet



Hvordan legge til lyd
Aktiver lyd med switchbryter

1. Trykk så på mikron
2. Les inn beskjed/hjelp
3. Trykk stopp når beskjed er lest inn
4. Grønn pil viser at du kan spille av 

innholdet
5. Blå pil viser at om du trykker på 

mikrofon spiller du over beskjeden, 
og legger inn ny. (gå til punkt 2 og 
gjenta)



Alarm
Det er mulig å legge til påminner på den 
enkelte aktivitet ved å aktivere «Alarm».

Påminnelsen kan bestå av både alarmsignal, 
«bannere» og pushvarsler. Alarmen 
aktiveres på angitt klokkeslett uavhengig av 
om ipaden er i bruk (på) eller i dvalemodus. 
Varselet deaktiveres ved å trykke på 
alarmsymbol eller ved kvittering på 
gjennomført aktivitet. Alarmen ringer i ett 
minutt og gjentas hvert femte minutt 
(Snooze) maksimalt fem ganger. Ved behov 
kan varselinnstillingene administreres i 
Apple Notification Center på enheten. 



Hvordan legge til en alarm

Aktiver switchbryter, og trykk 00:00 får å sette tidspunkt for alarmen



Nedtelling
Nedtelling er tiltenkt å gi brukeren av planen 
informasjon om varighet i aktiviteter uten klar 
slutt. 

Nedtelling egner seg også godt på 
delhandlinger eksempelvis i handlingskjeder 
som matoppskrifter. 

Tid visualiseres i øvre linje, samt at 
nedtellingen også går inne i den grønne 
sirkelen. 

Maks tid er 59 minutter og 59 sekunder

Oppgaven kan ikke bekreftes før tiden har gått 
ut. 



Hvordan legget til en «timer»

Aktiver switchbryter, og trykk på minutt og sekund. Sett inn ønsket tid



Låse og åpne aktiviteter
Aktiviteter som skal starte på et gitt tidspunkt, 
kan låses. Aktiviteten blir tilgjengelig med grønn 
sirkel til tiden som er satt opp. 

Funksjonen er tiltenkt å kompensere for at 
planen ikke er tidslinje-orientert, men basert på 
kronologi/rekkefølge.

Man kan også låse aktiviteter som ikke lengre er 
tilgjengelig. Eksempelvis aktiviteten Kino blir 
låst etter at filmen har begynt. 



Aktiver låse og åpne aktiviteter



Aktiver låse og åpne aktiviteter

Aktiver switchbrytere, og trykk 00:00 og sett inn ønsket klokkeslett for åpning eller låsing av aktivitet.
Sett inn klokkeslett 



URL
URL setter opp en hyperlink fra en nettside 
til e-plan. Dette gjør at brukeren av planen 
kan komme direkte inn på en oppsatt 
nettside ved å trykke på lenken i øvre linje, 
eller på bildet. 

Nettleseren åpner seg i e-plan, og man kan 
trykke seg videre. 
Linken kan være til en ønsket video på 
YouTube eller oppkobling til nettbanken. 

Man må lukke nettleseren selv ved å 
trykke ferdig på nedre linje. 



Trykk på URL lenken eller 
bildet tar deg direkte til 
video. Men når man er ferdig 
å se må man trykke ferdig 
nederst i venstre hjørne. 



Legge inn URL
1. Aktiver switchbryter
2. Trykk på URL feltet og skriv eller 

kopier inn URL’en. 
PS: Man trenger ikke å skrive 
http:// det holder med å skrive 
eksempelvis: vg.no 



FaceTime



Legge inn FaceTime bruker
1. Aktiver switchbryter
2. Trykk endre FaceTime bruker



1. Trykk «Legg til ny bruker»



Legge inn FaceTime bruker
Skriv inn navn og id
Id = telefonnummer eller 
mailadresse FaceTime er satt 
opp på



Legge inn FaceTime bruker
Trykk «Legg til»



Legg til FaceTime
1. Aktiver switchbryter
2. Trykk trekant



Legg til FaceTime
1. Aktiver ønsket navn 

(avhuking blir synlig bak 
navn)

2. Trykk ok



Valg
Valg er med på å legge til rette for at 
brukeren av planen skal ha mulighet til 
å medvirke i størst mulig grad. Valg må 
legges inn knyttet til brukerens 
ferdigheter. Det er mulig å legge inn 
fra 2 til 6 alternativer.

Valg er bygd opp som et utvalg av 
aktivitetsmaler. Når en er valgt legger 
den seg inn i planen



Legge inn valg
1. Aktiver switchbryter
2. Trykk på ett felt slik at det 

blir markert med grønn 
firkant med + tegn

3. Trykk på ønsket mal fra en av 
mappene. 



Om man ikke legger inn 
hovedbilde vil det ble vist et 
stort ?



Sjekklister og handlingskjeder



Hvordan legge til sjekklister og handlingskjeder

Trykk «Legg til underaktivitet»



Hvordan legge til sjekklister og handlingskjeder

1. Legg til hovedbilde med evt
tittel og beskrivelse

2. Trykk og legg inn bilde på 
underaktivitetene med 
beskrivelse



Hvordan legge til sjekklister og handlingskjeder

Angi om underaktivitetene skal vises 
som sjekkliste eller handlingskjede. 

Velger du handlingskjede kan også 
timer og lyd legges inn på hvert ledd


