
Oversigtstavlen: 
Alle indrapporteringer fra TO og de tillægsmoduler, der bliver præsenteret i resten  
af denne folder, bliver vist på en fælles oversigtstavle, som er tilgængelige på  
personalets mobile enheder og på en skærm i f.eks. vagtstuen eller hos visitationen. 
Tavlen giver et hurtigt og fyldestgørende overblik over borgerne med farvede ikoner. 
Hvert appmodul har sit eget, unikke ikon.  
 
Tavlen giver plejepersonalet øgede handlekompetencer og bedre overleveringer og 
sikrer, at den nødvendige indsats bliver iværksat hurtigt.

Tillægsmoduler:
Alle fås også som stand-alone løsninger, men bliver ellers integreret i Digital Tidlig Opsporing.

Alle vores produkter:
• Bliver integreret med kommunens omsorgssytem. Dermed undgår I dobbeltregistreringer.
• Opdaterer alle indrapporteringer i realtid, så der aldrig findes forældet data i systemet. 
• Er intuitive og brugervenlige. Dermed undgår I en lang indlæringsfase. 
• Giver tidsbesparelser og dermed mere tid til pleje og omsorg for borgerne. 
• Giver mulighed for at følge udviklingen over tid i let overskuelige grafer.  
• Er kompatible med alle mobile enheder, PC og Mac
• Overholder EUs persondataforordning, GDPR

Tidlig opsporing 
Tidlig Opsporing (herefter TO) er en indrapporterings-app, som  
plejepersonalet bruger til at vurdere og registrere borgerens habituelle tilstand. 
 
Det er dokumenteret, at nedbringer antallet af indlæggelser og sparer tid 
(Spitze & Co, 2017. Link til rapport findes på vores hjemmeside). Dermed  
sparer kommunen penge på medfinansiering af hospitalsindlæggelser og  
personalet får mere tid til borgernær pleje og omsorg. 
 
TO benytter observations-hjulet og et simpelt rød, gul, grøn triageringssystem, 
som er let overskueligt, tekstfattigt og hurtigt at arbejde med. TO kan også  
betragtes som et dialogværktøj, som faciliterer den gode samtale med  
borgeren, som skaber nærhed.

Oversigtstavlen: Eksemplet viser et plejehjem med 15 beboere, hvor der er flere tillægsmoduler tilknyttet Digital Tidlig Opsporing

Tryksårsstadier

I Sikre Hænder: 
Projekt I Sikre Hænder (herefter 
ISH) blev iværksat i 2013 af blandt 
andre KL. Projektet søger at give 
borgerne i ældreplejen en sikker 
pleje og behandling ved at  
reducere tryksår, medicinfejl, fald 
og infektioner.  
 
Vi har populært sagt digitaliseret 
og gjort det intuitivt og enkelt at 
arbejde ud fra metoden, I Sikre 
Hænder.

Baseret på de registrerede 
observationer udregner ISH en 
samlet risikoscore for borgeren, 
som vil danne baggrund for 
den fremadrettede,  
borgernære indsats. 
 
ISH understøtter Braden- 
skalaens anbefalinger.Eksempel: tryksårsmodulet, der er inkluderet i ISH.

TOBS: 
Forkortelsen dækker Tidlig Opsporing af Begyndende 
Sygdom. I applikationen registreres de vitale parametre 
puls, respiration, blodtryk, temperatur, blodets iltmætning 
og bevidsthedsniveau. Dette giver en samlet score, som 
fastslår hvilke initiativer, der skal iværksættes. Applikationen 
kan også konfigureres med bestemte parametre som giver 
indikation af at aktivere handling.

Vi arbejder også med data, som kommer fra direkte indtastede rapporteringer 
i jeres omsorgssystem. Disse data vises sammen med vores data på vores  
oversigtstavler og dermed elimineres behovet for dobbeltregistreringer.

Ingen dobbeltregistreringer 
Vores løsninger er fuldt integrerede med 
kommunens omsorgssystem. Alle indtast-
ninger i kommunens omsorgssystem vil 
også tilgå vores løsninger.

Intuitiv og mobil 
Vores løsninger har brugervenlighed som 
absolut topprioritet. Vi benytter enkel og 
tekstfattig rød, gul, grøn triagering. Vores 
løsninger virker med alle mobilenheder.

Det fulde overblik 
Alle registreringer deles øjeblikkeligt med 
personalet på individuelle mobile  
enheder og på en skærm i f.eks. vagtstuen

Ledelsesoverblik i realtid 
Vores løsninger samler og organiserer data 
fra egne moduler og kommunens  
omsorgssystem. I kan altid trække et  
statistisk overblik over f.eks. data for 
borgere i et specifikt område, udvikling 
over tid, effekt af indsats, mv.

Øjeblikkelig dataudveksling 
Vores løsninger sender data til og henter 
data fra kommunens omsorgssystem i  
realtid. Dermed sikrer man, at borgerdata 
altid er opdateret med de nyeste  
observationer

2. Tilpasser 

Målrettet og koordineret plejeindsats 
Oversigtstavlens overblik faciliterer en målrettet og 
velkoordineret plejeindsats baseret på de registrerede 
observationer. 

Plejepersonalet 
(Plejehjem / udekørende)

Borgere 

1. Observerer

Indtaster observationer Registrerer observationer



En investering i vores løsninger kan også deles op i en 3- eller 5-årig 
kontrakt, og der gives rabat på vores enkeltpriser. Der er dog  

økonomiske fordele ved at købe pakken samlet i forhold til at købe  
komponenterne hver for sig.

Om Pallas Informatik

Mission
 
Pallas’ mission er at levere digitale 
produkter, der sparer plejepersonalet 
og sundhedssektoren tid og penge. 
Vores løsninger er baseret på  
anerkendte faglige plejeprincipper.  

Vores mål er at gøre den enkelte 
medarbejders arbejdsgange mere 
effektiv, så I har mulighed for at 
prioritere de indsatser, der er vigtige 
for borgerens omsorg, helbred og 
udvikling. 
 
Vi lever op til GDPR og KL’s  
retningslinjer for Fælles Sprog III,  
helbred og udvikling.

Vores 5 grundværdier: 

1. Skræddersyede løsninger, der er 
let tilpasselige. 

2. Fagligt- og kundedrevet  
produktudvikling. 

3. Åben og etisk tilgang i kunde- og 
samarbejdsrelationer og  
samfundsansvar. 

4. Brugervenligt interface og hurtig 
vidensdeling og oplæring. 

5. Tryghed og sikkerhed i  
datahåndtering 

 

Digital Kommune Pakkeløsning 
 

En digital løsning til bedre omsorg 

Pallas Informatik A/S - DTU Science Park - Diplomvej 381, 2800 Kongens Lyngby - +45 4810 2410 - pallas@pallas.dk

Marc Jørgensen: 
Programmør / teknisk support 
+45 60 11 81 94 / mj@pallas.dk

Peter Biltsted:
Adm. Direktør / CEO 

+45 25 60 67 19 / pb@pallas.dk

Kontakt 

Hvis I har lyst til at vide mere, er I særdeles velkomne til at kontakte os for en  
uforpligtende telefonsamtale, mere detaljeret materiale eller med henblik på et møde.

Pakken indeholder: 
Tidlig Opsporing med oversigtstavle

I Sikre Hænder (ISH)
Tidlig Opsporing på Begyndede Sygdom (TOBS)

Omsorgsblomsten
Careview Oversigtstavle

CareView 
CareView er en fleksibel oversigtsplatform designet 
til plejehjem, rehabiliteringscentre, visitationen og den 
udekørende hjemmepleje.

CareView viser i letoverskuelige kolonner borgerdata 
opdelt i separate kategorier. Disse kan skræddersys 
efter enhedens specifikke behov og kan f.eks. 
registrere og vise: grundlæggende borgerdata,  
indgåede aftaler, tilknyttet personale, medicinplan,  
information om kost og særlige behov for  
hjælpemidler.

På plejehjem og rehabiliteringscentre kan 
personalet “trække” en borger ind på den tildelte stue 
ved ankomst. På sammevis kan visitationen bruge 
værktøjet til at lægge en borger ind under et givent 
distrikt, tildele hjælpemidler, mv.

Selve CareViews’ interface kan også modificeres helt 
efter ønsker. I bestemmer selv, om grundlæggende 
borgerdata bliver udfoldet ved klik eller tryk eller om 
borgeren får sin helt egen, selvstændige side; om 
registreringerne foregår ved fritekstindtastning, via 
drop-down menuer eller enkel afkrydsning. 
 
Der kan også tilføjes et kalendermodul for hvert enkelt 
punkt, som giver alarm, f.eks. når det er tid til at give 
medicin, forud for en borgers aftale ude af huset ved 
f.eks. lægen eller når det er tid til andre aktiviteter.

CareView viser også registrerede observationer fra alle 
andre moduler, der er præsenteret i denne folder.

Omsorgsblomsten: 
Omsorgsblomsten er en indrapporterings-app som 
støtter plejepersonale, der arbejder med demente 
borgere.

Appen benytter samme design som Tidlig Opsporing. 
Omsorgsblomsten er metodisk baseret på Tom 
Kitwoods blomstermodel, som identificerer fem  
basale psykologiske behov hos demente borgere: trøst, 
identitetsbevarelse, tilknytning, inklusion og  
beskæftigelse.

Observationerne indrapporteres dagligt over en 
periode på en til to uger. Personalet kan få løbende 
overblik over, hvor der bør sættes ind i forhold til at 
styrke borgerens velbefinende. Metoden er intuitiv og 
enkel og giver et hurtigt overblik over borgerens 
opfyldte og uopfyldte behov.  

 
Det anbefales, at observationerne gennemføres 
således, at to medarbejdere observerer samme 
borger. Denne metode øger mulighederne for at flere 
nuancer kan registreres.

Omsorgsblomsten er udviklet af Konsulentfirmaet 
NORD, som vi har indgået et samarbejde med om 
digitalisering af redskabet. 
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