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Trivselsskærmen carePlan™

Trivselsskærmen carePlan™ er en tablet-løsning målrettet ældreplejen, der 
kan skabe stor værdi for borgere og personale i ældreplejen. carePlan™ er 
skalerbar og opbygget af forskellige moduler alt efter ønske til funktioner. 

Trivselsskærmen carePlan™ er udviklet med fokus på borgerens værdighed 
og autonomitet og mulighederne er mange. De mest populære moduler er: 

  Madvalg, hvor borgeren selv bestiller mad, og personalet slipper for 
papirarbejde. 

  Video-opkald, hvor borgeren selv kan foretage og modtage video- 
opkald på sin tablet.

  Fjernbetjening, hvor borgeren f.eks. kan styre lys og varme.

  Kalender, hvor borgeren til alle tider har et opdateret overblik over 
aftaler og aktiviteter. 

carePlan™ er let at anvende, både for borgeren og personale. Brugerfladen er 
enkel, intuitiv og udviklet med fokus på at gøre borgeren mere selvhjulpen. 
Rent praktisk betyder det f.eks. at der er få og store knapper, og der altid 
er god mulighed for at komme tilbage til startsiden. Test af brugerfladen og 
tilbagemeldinger fra ældre borgere og plejepersonale har styret udvikling- 
en af carePlan™ og er derfor et reelt værdiskabende værktøj i ældreplejen. 
Læs mere om de enkelte moduler i de vedlagte modulblade og se, hvordan  
carePlan™ kan forbedre og lette hverdagen for både borgere og personale. 



VIDEOKALD



Video-opkald 
til pårørende og personale

VIDEO-OPKALD
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Med ét tryk på et billede kan borgeren foretage vi-
deo-opkald til pårørende og dermed være i tæt kontakt 
med familien på trods af afstand og familiens travle 
hverdag. Video-opkalds unikke egenskab er endvide-
re at give en reel mulighed for at blive, eller forblive, et 
kendt ansigt for børnebørn eller oldebørn på trods af 
afstand og familiens travle hverdag. Video-opkald er 
derfor en meget værdifuld funktion for borgeren. 



MADVALG



Med trivselsskærmen carePlan™ kan borgerens madbestilling med 
ét tryk gå direkte i produktionskøkkenet eller til madleverandøren. 
Dermed undgår personalet, at skulle være budbringer af madplaner 
der skal ud til borgeren og tilbage til køkkenet. Når borgeren skal 
bestille mad, gøres dette let med et tryk på den valgte ret blandt 
de oprettede retter på den aktuelle dag. Retterne kan fremstå for 
borgeren med beskrivelse og billede. Disse retter håndteres en-
kelt i administrationssystemet enten af personalet eller via direkte  
integration med køkkensystemet, så personalet ikke behøves at 
inddrages i det administrative arbejde med bestillingerne. Ved at 
lette personalet for denne opgave kan der altså frigøres tid til mere 
værdiskabende aktiviteter med borgerne. 

Borgeren bestiller selv sin mad
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Stegt flæsk med persillesovs

Svinekoteletter med flødekartofler

MADVALG



Borgeren kan til enhver tid se sin be-
stilling og bestillingen kan ændres eller 
afbestilles op til 2-4 dage før levering. 
Borgeren kan også tilføje spisende  
gæster, såfremt dette komplimenteres 
hos jer.

Trivselsskærmen carePlan™ integrerer i 
dag med køkkensystemer som PCD og 
Master Cater, men andre systemet kan 
også integreres.
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MADVALG



KALENDER



Struktur giver 
tryghed i hverdagen

09

I kalenderen kan borgeren nemt få overblik over dagens aktiviteter 
og muligheder - både private og fællesaktiviteter. Af oversigts- 
siden fremgår aktiviteterne tydeligt for borgeren med klokkeslæt 
og beskrivelse. Dags dato, den aktuelle ugedag og klokkeslæt 
fremgår ligeledes af oversigtssiden, og når en begivenhed nær-
mer sig vises en påmindelse på skærmen. Således hjælper kalen-
der-funktionen med til at skabe struktur, overblik og ikke mindst 
tryghed i en hverdag, hvor det måske til tider kan knibe med at 
huske, hvad man skal. Kalenderen bidrager ligeledes til borgerens 
selvfølelse og værdighed, da det er vigtigt for de fleste at have 
overblik over egen tilværelse.

KALENDER



Via administrationssystemet kan både pårørende og personale 
hjælpe borgeren med at tilføje personlige aftaler som et besøg, en 
fødselsdagsfest, eller en fodbehandling samt fælles aktiviteter så-
fremt borgeren bor på plejehjem. For de borgere der er friske nok til 
det kan borgeren også selv indlægge aftaler i kalenderen.

Der er også mulighed for faste personlige påmindelser i kalender- 
en. Det kunne f.eks. være at borgeren skal huske at tage sin medi-
cin eller drikke et glas vand. Der vil så komme en påmindelse i form 
af en tydelig dialogboks frem på skærmen, hvori borgeren skal 
trykke “OK”, når beskeden er set. Dette registreres i administra- 
tionssystemet, således at både pårørende og personale kan se, at 
beskeden er set af borgeren.

Overblik over dagens aktiviteter
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KALENDER



FJERNBETJENING



Fjernbetjeninger fungerer ved, at borgeren bl.a. kan kontrollere lys 
og varme i boligen direkte fra trivselsskærmen, det vil sige, at bor-
geren f.eks. fra sin sofa i stuen kan slukke lyset på badeværelset og 
skrue op for varmen i soveværelset. Fjernbetjeningen gør borgeren 
mere selvhjulpen i hverdagen; Det øger både selvfølelsen og kom-
forten for den enkelte at kunne klare flere ting uden hjælp og kan 
endvidere bidrage til øget tryghed for borgeren om natten.
 
Ved at borgeren får mulighed for at styre f.eks. lys, varme, gardiner, 
vinduer etc. fra sengen, mindskes f.eks. risikoen for fald om nat-
ten, idet borgeren ikke behøves at stå op for eksempelvis at slukke 
lyset. At borgeren selv kan varetage flere ”mindre” opgaver, frigør 
endvidere personaleressourcer til mere værdiskabende aktiviteter 
med borgerne. 
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Fjernbetjening - IHC/Home-automation

FJERNBETJENING - IHC



Som standard kan borgeren via denne fjernbetje-
nings-funktion selv tænde og slukke lys i forskelli-
ge rum samt skrue op og ned for varmen, men der er  
mulighed for at tilføje mange flere funktioner, som 
f.eks. styring af vinduer, døre og gardiner. Det er også 
muligt at tilkøbe stemmestyring til dette modul såle-
des borgeren kan styre lejligheden blot med stemmen 
- f.eks. “Kammertjener - åbn vinduet”.

Lys og varme
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FJERNBETJENING - IHC



AKTIVITETER



Aktiviteter og socialt samvær
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Borgeren kan i dette modul tilmelde sig 
de aktiviteter personalet har oprettet i 
administrationssystemet. Aktiviteter-
ne listes med dato og med tilhørende 
billeder. Dette giver borgeren et over-
blik over de aktiviteter, det er muligt 
at deltage i, og det bliver en fordel for 
personalet i selve administrationen af 
tilmeldinger.  

Et plejecenter kan også vælge at få et 
ekstra aktivitetsmodul, hvor aktivite-
terne præsenteres på storskærm, her 
kan der tilsluttes en touchskærm, hvor 
borgerne har mulighed for at tilmelde 
sig aktiviteterne - evt. med hjælp fra 

personalet. Storskærmen bidrager til 
ekstra opmærksomhed omkring akti-
viteterne. 

I administrationssystemet er det muligt 
for personalet at oprette ressourcer, 
som kan bruges i f.eks. oprettelsen af 
et arrangement. Det kunne være “Bus” 
hvor det fremgår, hvor mange personer 
der er plads til i bussen, hvor mange 
pladser der er til kørestole og til gåen-
de borgere. Det kan også være et lokale 
som f.eks. Caféen hvor der kunne vises 
film. Når der ikke er flere pladser er det 
ikke muligt for borgeren at tilmelde sig 
længere.

AKTIVITETER



TEAM



Dagens team præsenteres på borgerens skærm
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Med team-modulet kan borgeren se det per-
sonale, som er på arbejde den pågældende 
dag. I en hverdag, hvor der er brug for hjælp 
fra plejepersonale og en høj grad af tryghed, 
er det rart at vide, hvem man kan forvente at 
møde og lukke ind i sit hjem på den pågæl-
dende dag. Personalet tjekker sig ind, når de 
er på arbejde, og dette fremgår på borgerens 
tablet via små billeder af personalet, hvoraf 
borgerens primære kontakt-person vil være 
fremhævet på et større billede.   

I administrationssystemet kan personalet 
nemt logge sig ind manuelt. 

Der er også mulighed for et decideret team-
tjek-ind modul, der ved brug af f.eks. en NFC 
nøglebrik eller et NFC kort gør det meget 
enkelt at tjekke ind. Her vises det personale 
der er på arbejde på en storskærm, så både 
beboere og besøgende ved, hvem de kan 
kontakte på den givne dag.

TEAM



TRÆNING



Sikker træning
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Træningsmodulet giver ergoterapeuten mu-
lighed for at uploade en lille video af borgeren 
selv, der laver sine øvelser og tilføje trænin-
gen som en aktivitet i borgerens kalender. 
Borgeren får så efterfølgende en påmindel-
se, når det er tid til at træne, og derefter kan 
borgeren sætte den personlige video igang. 
På denne måde husker borgeren at lave sine 
øvelser imellem sine besøg hos ergotera-
peuten. At borgeren husker de målrettede 
øvelser, der modvirker den enkeltes fysiske 

skavanker udover den almindelige fysiske 
aktivitet, kan både forbedre borgerens fysi-
ske formåen og dennes generelle velvære og 
sindsstemning.

I administrationssystemet registreres det om 
videoen bliver set til ende, hvilket kan give en 
indikation af, om borgeren får lavet sine øvel-
ser, og om der kan være problemer med udfø-
relsen eller generelle motivationsproblemer.

TRÆNING



KOMFORT ZONEN



Afslappende videoer
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Dette modul er til afslapning, rolige videoer af dyrene i zoo, killinger 
der leger, eller andet, kan vises på trivselsskærmen med tilhørende 
afslappende musik, der bevidst er valgt, fordi det har en beroligende 
og positiv effekt på sindet. En god aktivitet for en borger, der har 
brug for at afstresse og koble af. Hvis borgeren føler dagen har væ-
ret hektisk, kan vedkommende læne sig tilbage i en god stol og få 
en dejlig afslappende oplevelse i komfortzonen.

KOMFORT ZONEN



BESKEDER



Personlige beskeder til borgeren
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Med besked-modulet kan pårørende 
og personale sende beskeder til bor-
geren - beskeden vises på skærmen 
til borgeren trykker “OK”, hvorefter be-
skeden kan fremfindes i arkivet igen. 
Administrationssystemet registrerer 
om beskeden er set af borgeren, så det 
kan ses online af pårørende og perso-
nale. Modulet kan bruges til beskeder 

i forhold til aktiviteter på plejecentret, 
men vil også sprede glæde, når fami-
lien hurtigt lige kan sende en besked, 
f.eks.: “Godmorgen mor, jeg håber du 
har sovet godt”. Beskederne kan også 
indeholde billeder, som kan gemmes af 
borgeren og vises i den digitale billed- 
ramme (Modultilkøb).

BESKEDER



HENVISNINGER



Henvisning
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Modulet Henvisninger kan indeholde henvisninger til andre apps og 
hjemmesider, borgeren gerne vil have nem adgang til. Der kan f.eks. 
være henvisninger til spil som skak, kabale og ordspil, uden rekla-
mer. Det kan også være adgang til netbank, hvis borgeren normalt 
benytter sig af netbank og ønsker at fortsætte med dette.

HENVISNINGER



VAREBESTILLING



Bestilling af dagligvarer
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Varebestillings-modulet kommer i 2013, og vil være 
integreret med Intervare. I dag foretages varebestil-
ling hos intervare oftest via telefonsamtale med bor-
geren, men med varebestillings-modulet bliver det 
muligt for borgere, at bestille varer direkte fra deres 
personlige trivselsskærm i ro og mag. Varebestil-
lings-modulet bliver en ældre-venlig webshop, hvor 
det er muligt at se billeder af varerne før bestilling. 

VAREBESTILLING



Billedramme



Digital billedramme
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carePlan™ kan også bruges til billedfremviser, så tab-
letten bliver en digital billedramme, hvor borgerens 
egne digitale billeder vises på skift, på den måde er 
det nemt for borgeren at håndtere og nyde en større 
mængde billeder fyldt med gode minder. Det er end-
videre nemt for familie eller personale at tilføje nye 
billeder i administrationssystemet, og borgeren kan 
selv tilføje billeder, der er sendt til vedkommende i en 
besked fra familie eller personale. På denne måde kan 
borgeren få større fornøjelse af billeder fra oldebørns 
skolekomedie og familiens ferierejser.

BILLEDRAMME



ADMINISTRATOR



Det centrale administrations modul
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Det centrale administrationssystem er hjertet af carePlan™ og kan  
tilgås af godkendt personale og pårørende via en browser. Her frem-
går det f.eks. om der er nogen, der ikke har bestilt mad, og hvilke 
aktiviteter der skal koordineres. Der kan sendes beskeder og meget 
andet, som fremgår af beskrivelserne af de enkelte moduler.

Fra dette system kan alt administreres i carePlan™, på en intuitiv 
brugerflade, der er nem at anvende for personale og pårørende, ret-
tigheder til adgang til systemet sættes i forskellige niveauer, såle-
des pårørende ikke kan se det samme som personale kan. 

ADMINISTRATOR



Trivselsskærmen carePlan™

Hvis du ønsker mere information, eller et uforpligtende møde, er du mere 
end velkommen til at kontakte os. 

Du er selvfølgelig også altid velkommen til at besøge www.careplan.dk

Kontaktperson: Brian Østergaard
Telefon: 63 121 911
Mail: careplan@e-mergency.dk

Kontakt os for mere information
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