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FLEXCARE ER EN MULTIFUNKTIONEL PATIENT-  

OG PLEJETERMINAL, SOM ER SKABT SAMMEN 

MED SUNDHEDSFAGLIGT OG IT-TEKNISK  

PERSONALE. FLEXCARE TABLET ER LEVERET  

TIL DANSKE REGIONER SIDEN 2014.
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1.0 
FlexCare Tablet

FlexCare Tablet leveres i form af en tablet, der monteres på arm, ophængt ved pa-
tienten seng.

Tablets leveres fra 10” op til 21,5”.

Funktioner
FlexCare Tablet er udviklet til at opfylde en række informations- og kommunikati-
onsbehov for patient og personale i et indlæggelsesforløb. 

Den er skabt til at være en 3-i-1-teknologi, der giver patienten mulighed for adgang 
til underholdning og adspredelse under indlæggelsen, personalet mulighed for 
kommunikation og overblik sammen med patienten lige ved sengen, og endelig 
fungerer den også som en del af behandling og terapi, fx sansestimuli, genoptræ-
ning og fødevareindtagsregistrering. 
 
FlexCare Tablet kan for overblikkets skyld sammenlignes med en smartphone, et 
smartTV eller en computer: Den består af hardware, et styresystem og FlexCare 
softwaren, herunder en række applikationer, der ligger i systemet. Dataadgangen 
overholder de nødvendige sikkerhedsstandarter. 
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2.0 
FlexCare TV Box

FlexCare TV Box er en medieenhed, der leveres sammen med en rengøringsvenlig 
remotekontrol. Tilkoblet et vilkårligt TV bliver FlexCare TV Box til en multifunktionel 
patient- og plejeterminal. 

Løsningen er skabt sammen med både sundhedsfagligt- og IT-teknisk personale, 
og er leveret til danske regioner siden 2013.
 
FlexCare TV Box giver mulighed for adgang til en række applikationer, fx TV-kanaler, 
radio, madbestilling, informationssystem, ordineret træning via skærm, sansesti-
muli og Helbredsprofilen. 

De fleste TV – også ældre – kan benyttes på løsningen. Vi anbefaler dog, at  
der benyttes HotelTV, hvor der kan spærres for at uvedkommende foretager  
indstillinger af TV’et.
 
FlexCare TV Box er baseret på styresystemet Linux. For information om software, 
se FlexCare Software nedenfor.
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3.0 
FlexCare Software

Foruden et komplet administrationsmodul for programmering og drift leveres 
FlexCare Softwaren med en række egenudviklede applikationer, der frit kan tages i 
brug – dog med undtagelse af TV-kanaler. Disse betales særskilt afhængig af valgt 
TV-indhold. 

FlexCare Software udvikles løbende på baggrund af input og ønsker fra hospitaler 
og afdelinger. Nedenfor anføres status for software i FlexCare produkter pr. 
 september 2020. 

FlexCare ADMIN 
FlexCare Admin er et systemunderbyggende administrationsprogram, der ud  
fra den enkelte medarbejders funktion kan opsættes med et adgangsniveau,  
der enten giver en fuld eller begrænset adgang, afhængig af tildelt tilladelse på  
systemet. Modulet giver adgang til styring helt ned på den enkelte FlexCare Tablet  
i forhold til opsætning af TV- og radiokanaler og hvilke andre applikationer enheden 
skal have adgang til.
 
FlexCare TV 
FlexCare TV medfølger i løsningen via installeret TV Relay software, installeret på 
regionens centrale server setup. Internt i regionens datanet er opsat et net for TV. 
Med dette setup vil fremtidige tilslutninger af regionens øvrige afdelinger og hospi-
taler være let, og uden dette vil have økonomisk betydning for TV-platformen  
– bortset fra de ekstra FlexCare enheder, der måtte blive tilkøbt til løsningen. 
 
FlexCare RADIO
FlexCare Radio giver adgang til et stort udvalg af radiokanaler fra både danske og 
udenlandske stationer.
 
FlexCare BROWSER 
FlexCare Browsers software er baseret på en modificeret Googlebrowser, som er 
blevet afgrænset for at honorere kravene til sikkerhed. Alle brugerdata og cookies 
slettes automatisk når patienten går ud af programmet.
 
FlexCare PINFO 
FlexCare PINFO er et patientinformations- og beskedsystem hvor personale fra 
regionen, hospitalet, og/eller den specifikke afdeling har mulighed for at tilbyde 
relevant information til patienterne – enten som en generel eller patientspecifik 
information. Der er ligeledes mulighed for at sende direkte eller automatiserede 
beskeder til patienten, fx påmindelse til at bestille dagens menu, spise mellem- 
måltid eller afhentning til kommende behandling. Information kan udsendes som 
tekst, billeder eller video.
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FlexCare REHAB 
FlexCare REHAB er et modul til ergo- og fysioterapeuterne, som med dette  
kan ordinere træningsprogrammer via træningsvideoer sent direkte til patient- 
skærmen. Systemet giver adgang til at ergo- og fysioterapeuterne kan benytte  
egne videoer eller 3. parts videodatabaser, f.eks. via Exorlive.
 
FlexCare INTERPRETATOR 
FlexCare Interpretator er et tolkeprogram til den lette samtale i hverdagen, mellem 
dansksproget personale og patienten uden dansk sprog. Systemet benytter sprog-
databasen i Google Translate og giver dermed mulighed for at benytte en lang 
række forskellige sprog. Som ved brug af Google Translate, kan oversættelse ske 
ved både ved at skrive og ved direkte tale. Der er indarbejdet et højt sikkerheds- 
niveau, der gør at tolkningen sker i anonymiseret form. Der sendes ikke nogen 
form for data til Google, som kan personliggøres. Tolkeprogrammet er ikke tænkt 
som en erstatning for tolkebistand, men som et supplement, der kan gøre den  
ikke-kritiske kommunikation mulig uden at inddrage en tolk.

Softwareoversigt

Software Tablet TV Box

FlexCare ADMIN X X

FlexCare TV X X

FlexCare Radio X X

FlexCare Browser X X

FlexCare PINFO X X

FlexCare INTERPRETATOR X

FlexCare REHAP X X

.
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4.0 
3. part apps 

Nye applikationer udvikles løbende direkte til FlexCare Tablet, men som på  
andre smartteknologiske platforme er der også mulighed for at installere alle  
de 3. part apps, der måtte være behov for. Dermed kan hospitalet som helhed  
eller afdelingerne individuelt, centralt fra IT via MDM system få installeret de  
applikationer, man i forvejen har valgt eller i fremtiden vælger at benytte i pleje  
og behandling.

Nedenfor ses et overblik over, hvilke 3. partsapps, der er understøttet i  
FlexCare-systemet pr. september 2020. 
  

• Mit Sygehus
• Min SP
• Helbredsprofilen 
• Videosamtale/Patient, Læge og Pårørende
• Dankost 
• Master Cater/EPIC
• Movesca Min Menu
• e-Reolen 
• Wavecare Sansestimuli 
• Talk2Care Intensivafdelingen kommunikationsplatform
• Citrix
• CTS/Styring af vinduer, lys, varme, gardiner og solafskærmning
• Brug af patients egne streamingtjenester bl.a. HBO, Viaplay og Netflix

 
PowerNet indgår i 3-partssamarbejder på regions-, hospitals- og afdelingsniveau 
om udvikling og/eller integration af nye og eksisterende løsninger. Nedenfor ses 
nogle af de udviklingssamarbejder, som er i pipeline pr. september 2020:
 

• Ascom og Tunstall patientkald app – for differentierede patientkald.  
I samarbejde med Ascom og Tunstall

• Trolly med 12” tablet, for kostbestilling og kostregistrering på Herlev Sygehus
• Integration med EPJ-systemer (Epic Min SP & Systematic Columna Cure),  

i samarbejde med Region Hovedstaden og Region Midt
• Udvikling af Børneunivers, bl.a. med livestreaming af dyrene fra Kbh’s Zoolo-

gisk Have i samarbejde med Børnepanelet på Hvidovre Hospital
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5.0 
IT-sikkerhed

FlexCare Tablet låses og sikres sådan at der ikke kan uploades eller installeres  
programmer udenom MDM og kan opsættes til automatisk at slette patients  
brugerdata efter hver seance, eller, ved integration med regionens EPJ, at foretage 
automatisk sletning når patient udskrives. 

FlexCare er GDPR-compliant, og understøtter MDM-systemer for central  
administration. PowerNet samarbejder med de enkelte regioner om at tilpasse 
IT-sikkerhed til deres systemer. Regionerne har således mulighed for at benytte 
egen MDM-løsning på FlexCare Tablet. 
 
Følgende MDM-systemer understøttes pr. september 2020: 
 
• Region Midt / Airwatch
• Region Syd / ScaleFusion & MobileIron
• Region Sjælland / ScaleFusion
• Region Hovedstaden / ScaleFusion 
 
Benytter regionen andet MDM system, vil PowerNet søge at finde en mulighed  
for at tilpasse til FlexCare Tablet.
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6.0 
Yderligere information 

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, er vi klar til at hjælpe med afklaring  
– også om forespørgsler på nye funktioner og applikationer til eksisterende  
FlexCare produkter.  

Kontakt:

Ole Rasmussen
Seniorkonsulent
T: 43583508
E: okr@powernet.dk

Thomas Holbech
Systemkonsulent 
T: 43583502
E: th@powernet.dk
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Vallensbækvej 20A
2605 Brøndby

Korsør
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4220 Korsør

Herning
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Tlf: 7022 3235
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