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Udsnit af blomsten som hjul

For hver gang der skal 
foretages en ny 
observation er alle felter i 
udgangspunktet gule. 



Markering af felterne

1 klik på et gult felt betyder 
Ja  feltet bliver grønt.

1 klik på et grønt felt betyder
Nej  feltet bliver rødt.

Antallet af grønne og røde 
observationer vises på hjulet.



Tilføj en Bemærkning til et eller flere felter

Åbn bemærkningsfeltet
ved at klikke på den grå 
knap.

Skriv bemærkningen.

Tilføj bemærkningen ved at 
klikke på blå TILFØJ.

Den grå knap i feltet skifter 
nu farve til blå.



Se Bemærkning til felterne

Klik på den blå knap for at 
se Bemærkning. 



Se Bemærkning til felterne

Nu kan den tilføjede 
bemærkning ses over skrive 
feltet. 

Ny bemærkning til samme 
felt
Hvis der skrives en ny 
bemærkning, erstatter 
denne den forrige.



Gem observation / måling

Før en observation / måling 
kan gemmes, skal alle felter 
markeres med enten grøn 
eller rød.

Det er valgfrit at tilføje 
Bemærkning til felterne.



Oversigt over borgere

Antallet af besvarelser med 
NEJ vises som et tal i rød stor 
firkant.

Antallet af besvarelser med 
JA vises som et tal  i grøn lille 
firkant. 

Hvis alle spørgsmål er 
besvaret med et JA, vises det 
som et talt i grøn stor firkant. 

De blå knapper i højre side
er de forskellige 
filtreringsmuligheder.



Rapporter

Hav altid overblik

Under rapporter vises de 
fem basale behov i 
Kitwoods blomst med de 
tilhørende spørgsmål. 

Prikkerne til venstre for 
spørgsmålene indikerer 
JA = grøn og NEJ = rød.

Hvis der er tilføjet en 
bemærkning, står den 
under det tilhørende 
spørgsmål.



Målingsoversigt

På Målingsoversigt kan 
man se op til 7 målinger 
ad gangen.

For at se tidligere 
målinger, klikkes der på 
knappen Forrige (se 
næste slide). 

Målingerne præsenteres 
fra højre og mod venstre.



Bladre i Målingsoversigt

Der kan bladres imellem 
målinger ved at klikke på 
knapperne Forrige, 
Næste og Seneste.

Ved klik på knappen 
Seneste vises de seneste 
målinger.



Målingsoversigt

Den første måling 



Få mere viden om NORD

• www.pallas.dk

• Link til Pallas Care Webinar
http://www.pallas.dk/webinars/PallasWebinar_NORD.mp4

• Link til mere viden om NORD www.redskab-nord.dk

• Spørgsmål vedrørende det faglige i metoden
Mette Andresen OT, MSC & Ph.d. Konsulentteamet NORD
metteandresen8@gmail.com mobil +45 20583868

• Spørgsmål vedrørende den digitale løsning
Marc Jørgensen, systemudvikler og produktspecialist
mj@pallas.dk mobil +45 60118194
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