
VitaMind
Et socialt netværk for egenmestring,  

rehabilitering og udvikling 



En app med mange funktioner
VitaMind rummer mange forskellige typer af funktioner, der alle kan være 
relevante for borgeren på hver deres måde. Hver borger har nemlig sin 
egen individuelle profil, som er tilpasset ham eller hende.

Billeder og videoer kan understøtte daglige aktiviteter samt vække gode 
minder og følelser. 

Spillene er gode for den kognitive træning, og kalenderen skaber struktur. 

Videoopkald er gode til samtaler mellem borger og fagpersoner  
– og bringer borgeren tættere på sine pårørende.  

Funktionerne er mange, og der bliver løbende tilføjet flere.

På store og små skærme

VitaMind kan bruges på alt fra smartphones og 
tablets til de helt store interaktive whiteboards.   

VitaMind på de helt store skærme er ideel til 
 arbejdet med flere borgere på samme tid.  
Størrelsen på skærmen styrker i høj grad det 
sociale aspekt af VitaMinds aktiviteter.

På iPad eller tablet er VitaMind gavnlig for den 
enkelte borger. Ligesom det er nemt for både 
fagpersoner og pårørende at benytte deres IPad 
eller tablet til at dele indhold med.

Træning

Både den kognitive og fysiske træning er væsentlige dele af 
 VitaMind. 

Spillene træner relevante funktioner og områder af hjernen som 
eksempel hukommelse, problemløsning, reaktion, fleksibilitet 
og omstilling samt balance og koordinationsevnen. Spillene er 
velkendte og sjove spil, der kan spilles enten med eller mod andre. 
VitaMIind gør det også muligt for alle at dele spil med hinanden  
– eksempelvis en pårørende der deler et vendespil med en borger. 

VitaMind gemmer resultaterne, så det altid er muligt at holde øje 
med det personlige træningsforløb for hver enkelt borger.

VitaMind samler både fagpersoner, pårøren
de og borgere i ét netværk. Et netværk der 
faciliterer og formidler indhold, der understøtter 
borgere i egenmestring. 

Med VitaMind kan alle hjælpe til – alle kan 
være en potentiel ressourceperson for en 
borger. Borgeren er i centrum, men støtten 
kan komme fra alle sider i form af brugerskabt 
indhold.

Deling af videoer, billeder, beskeder, begiven
heder, videoopkald og spil er gjort nemt og 
hurtigt – og alle kan dele med alle.

VitaMind bringer borgere, fagpersoner, frivillige  
og pårørende tættere sammen    
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Personcentreret design 
Alle mennesker er unikke individer med 
deres helt egen personlighed. 

VitaMind behandler alle ens ved at betragte 
alle som forskellige. 

Deling, distribution og tilpasning af indhold gjort nemt  
og tidsbesparende    

Et netværk med et fælles mål

VitaMind dikterer ikke hvad indhold, der er relevant for hvem. Det er 
en platform, der skal understøtte arbejdet med borgeren – og ikke 
bestemmer, hvordan det bør gøres. 

I stedet er det en åben platform, hvor brugerne bestemmer hvilket 
indhold der skabes, og hvem det skal deles med. 

VitaMind inddrager både fagpersoner, borgere, pårørende og frivil
lige i et og samme netværk. Der skabes et tværgående samarbejde 
omkring den enkelte borger. 

Alle kan agere ressourceperson for borgeren i et omfang, der giver 
 mening. Dette sparer både tid og penge og styrker indsatsen.  

Jo flere brugere på platformen, desto flere personer arbejder sam
men om det samme mål: at understøtte og styrke udviklingen hos 
den enkelte borger

Hver brugerprofil kan sættes op individuelt. Eller der kan sættes 
specifikke  profiler op til specifikke grupper.  

Indhold, profiler og brugere skabes og administreres alt sammen 
direkte fra  VitaMind enten via iPad, tablet eller PC. 

Al administration af brugerprofiler kan foretages af brugerne selv 
eller ressource personerne omkring dem. 

Og meget mere….
Læs mere om VitaMind på vores hjemmeside. 

Fra marts 2017 kan du hente VitaMind  
på App Store eller Google Play og prøve den gratis.
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VitaMind er designet til at være både lettilgængeligt og brugervenligt. Desuden kan VitaMind tilgås og benyttes via 
mange forskellige typer hardware og enheder. Lige fra smartphones, iPhones, tablets og iPads til touchskærme og store 
interaktive whiteboards. 

VitaMind er let at implementere, fordi den er brugervenlig samtidig med, at den fungerer på så mange typer af hardware. 
VitaMind kræver heller ikke en specifik organisationsstruktur, men kan imødekomme disse både i stor og lille skala.

Fokus på implementering 

Applikator

Applikator ApS

Bugattivej 8   
7100 Vejle  
2285 1860 
www.applikator.dk . info@applikator.dk

Hvem er vi?
VitaMind er udviklet af Applikator. Vi er en dansk 
virksomhed med speciale i udviklingen af velfærds
teknologi siden 2012. Hos Applikator betragter vi alle 
vores kunder som samarbejdspartnere. Det er sådan 
alle vores produkter er blevet til i dag – gennem sam
arbejde. Vi tror på brugerdrevet og person centreret 
 design, hvilket har betydet, at vores produkter i dag 
benyttes i mere end 40 danske kommuner og 2 
 regioner.

Vi er en del af et større konsortium af virksomheder,  
der tilsammen har over 25 års erfaring med ITudvikling 
og hosting. 

Partnere
VitaMind er udviklet i tæt samarbejde med velfærds
teknologiske fagpersoner og slutbrugerne ude i 
 kommunerne. 

Fra behovsafdækning til udvikling, implementering og 
drift – gennem alle projektets faser er Applikators sam
arbejdspartnere kommet med værdifulde erfaringer, 
observationer og indsigter.    

VitaMind er resultatet af et innovationsprojekt støttet af 
Syddansk Vækstforum og EU’s regionalfond.  
På Applikators hjemmeside kan du læse mere om 
 projektet, dets partnere og de indsigter, vi nåede frem 
til i løbet af projektet.
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Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling


