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ENKEL VIDEOKOMMUNIKATION



• Ett sätt för familj och vänner att umgås digitalt med enkel teknik!

• Möjliggör digital tillsyn, digitala hembesök samt övrig kontakt med 

personal på distans

• Bryter social isolering, psykisk ohälsa och risk för att smittas av sjukdomar, 

så som Corona eller influensa

• Ökar livskvaliteten för användare i omsorgen

ENKEL VIDEOKOMMUNIKATION

FÖR VÅRDEN, ANVÄNDARE OCH ANHÖRIGA



KONTAKT MED ANHÖRIGA OCH VÄNNER

FUNKTIONER 
Användare
• Videosamtal med möjlig autosvarsfunktion
• Funktion för att ta emot meddelanden från anhöriga och personal
• Digital fotoram
• Kräver ingen teknisk förkunskap hos användaren
• Inget användarnamn eller lösenord 

- Ingen teknisk förkunskap krävs för att 
kunna starta ett digitalt samtal

Familj
• Familjeapp
• Funktion för att skicka meddelanden
• Digital fotoram
• Bildikoner med namn på familjemedlemmar som enkelt läggs till



VÅRDPERSONAL/ADMINISTRATÖRER

FUNKTIONER ANVÄNDARE:
• "Careapp" till telefon eller platta
• Webbgränssnitt till dator

• Kan användas av personal för att skicka ut 
schemalagda påminnelser och 
frågeformulär

• Möjliggör statistikinsamling



• Anpassa frågor utifrån individbehov

• Få en ”alert” om person ger ett negativt svar 
eller inte ger någon respons inom angiven tid

• Skicka till samtliga kunder eller enbart till en 
kund

• Skicka nu eller schemalägg frågor

INTERAKTIV FRÅGA



Nucleus Original
Enkel att använda. Enheten kräver elförsörjning via 
sladd. Går på Wifi eller kopplas samman med en 4G 
Router.

Nucleus Android Tablet
Samungplatta. Enkel att använda. Har 
batteriförsörjning. Möjlighet att sätta in ett 
simkort. Går på Wifi eller kopplas samman med en 
4G Router.

Applikation till befintlig surfplatta
Kan installeras på befintlig surfplatta. Plattan går då 
i ”kioskmode” = endast Nucleusapplikationen som
fungerar.

PLATTFORMAR



TEKNIK/GDPR/SPECIFIKATIONER

DATASÄKERHET:
• All data går enbart via EU och GDPR-säkrade servrar. Användare kan ha avpersonifierade namn. Det är ej 

nödvändigt att lagra namn, adress eller andra personuppgifter om brukare i klartext

• All trafik är 256 bits krypterat ”end-to end”

• All data som skickas mellan anhöriga är fullt separerat från data som skickas mellan vårdgivare och brukare 
(separata appar osv.)

• Möjlighet att använda tvåfaktors inloggning för både anhöriga och vårdpersonal

• Förändringar och inloggningar i systemet loggas och kan tas fram i efterhand

• Lagring från samtalen sker varken av ljud, stillbilder eller videoklipp. Enbart vem, när ett samtal har ägt 
rum och samtalslängd lagras. Denna data går att radera när så önskas



• Nucleus original 
700 kr/mån i 12 månader

• Nucleus Tablet
700 kr/mån i 12 månader kompletteras  med ett     

simkort 100kr/mån i 12 månader

• 4G Router ink. simkort
4g Router för Ordinärt boende ink mobildata.     

200/mån

• Nucelus APP 
till befintlig tablet.

440 kr/månad i 12 månader

PRISBILAGA



YTTERLIGARE KUNDEXEMPEL

Håbokommun
Träning på distans

https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2020-12-10-traning-pa-distans-
-digitala-hembesok-till-personer-som-har-traningsinsatser-i-hemmet.html

https://www.habo.se/omsorg-och-hjalp/nyhetsarkiv/nyheter-omsorg-och-hjalp/2020-12-10-traning-pa-distans--digitala-hembesok-till-personer-som-har-traningsinsatser-i-hemmet.html

