
Digitalisering er det nye sort

...og handler om mennesker!
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HJEMMET SKOLE AFLASTNING

1,5 år 100 år

Fokus på en tidlig indsats

Koordinering af indsats 
mellem forvaltninger

Fokus på overgang fra 
barn til voksen

Mestring af eget liv



Det der hjælper borgeren, hjælper alle

Borger

Fagpersonale

KommuneBorger

ABC





PPR Aarhus:
“Projekterfaringerne peger desuden på, at Mobilize Me har 
potentiale til at inddrage andre af elevernes livsarenaer. For 
eksempel tilkendegiver deltagerne, at det vil give rigtig god 
faglig mening, at elevens hjem, fritidstilbud og eventuelle 
aflasningstilbud gives mulighed for at komme med på Mobilize 
Me, så der kan dannes en helhedstænkende platform for 
barnet og den unges liv.”

Tværgående indsats 

giver god mening!



Proces og Værdi

Hvem sidder med det 
overordnede ansvar for den 
enkelte borger? 

Hvad er proceduren ved 
sygemeldinger? 

Hvor langt ud i fremtiden 
planlægger vi?

Er der nogen frister i forhold til 
planlægning?

Procedure for 
forældresamarbejde

Hvornår kan man som 
forældre/ung forvente at få svar 
på sine beskeder?

Procedurer ved opstart med ny 
kollega

Hvornår og hvordan kan vi 
udveksle erfaringer kollegaer 
imellem? 

Ledelsesbeslutning!



Metodeudvikling SuperbrugerUddannelse

Superbruger



Den typiske bruger af Mobilize Me vil ofte 
kunne genkende en eller flere af 
nedenstående udfordringer:

• Har brug for en høj grad af visuel støtte 
igennem dagen

• Har svært ved at forholde sig til tid
• Mangler initiativ
• Mister hurtigt overblikket
• Har svært ved at holde fokus

Den typiske bruger af 

Mobilize Me



Bruger eller Planlægger

I Mobilize Me kan man enten være Bruger eller Planlægger

• Bruger: den som skal bruge strukturen

• Her er brugerfladen lilla

• Planlægger: den/de som laver strukturen

• Her er brugerfladen blå

• Ubegrænset antal planlæggere

Netværket er bygget op omkring brugeren



Planlægger



Eksempel på Planlægger

dagsstruktur:

- Oversigt over brugerens 

hovedaktiviteter

- Billeder

- Anvendelse af skabeloner

- Hele dage eller enkelte 

aktiviteter

- Tidsangivelser

- Tid kan vælges til og fra

- Forskellige indstillinger

- Farver

Skabeloner

Underaktiviteter

Farver



- Skabeloner er den helt store 

tidsbesparer i Mobilize Me

- Skabeloner kan flettes sammen på 

kryds og tværs

- Det er let at kopiere en skabelon 

og tilpasse den

Skabeloner

Med de rette skabeloner 

tager det 5 min. at 

planlægge en uge pr. 

borger



Billeder
Brug af billeder: 

- Egne billeder

- Mobilize Me’s piktogrammer

- Googles billedsøgning

Rækkefølgen er vigtig

- Brug billederne som en visuel 

huskeseddel

Piktogrammer

Googles billedsøgning



Afviklingsdelen



Overblik over dagen



Huskeseddel
I det viste eksempel skal vores 
bruger huske sin taske, sin 
madpakke og sin cykelhjelm, når 
hun skal ud ad døren.

Valg
Billederne kan også bruges som 
valg, eleven kan foretage i det 
givne tidsrum. 

Billedstrimler 



Den typiske bruger af PlaNet vil ofte passe på 
en eller flere af nedenstående punkter:

• Har lyst til at tage kontrol over sin egen 
hverdag

• Mangler initiativ
• Mister hurtigt overblikket
• Har svært ved at holde fokus
• Motiveres af små anerkendende beskeder
• Vil ikke bruge et værktøj, som ligner et 

hjælpemiddel

Den typiske bruger 

af PlaNet



En 
avanceret 
kalender

• Afkrydsningslister

• Tidsbarrer

• Farvekoder

• Billeder

• 37 forskellige alarmer

• Favoritter (skabeloner)

• Kommunikationsmodul



Billeder -
understøtter 

hukommelsen

Huskelister kan 
bruges til mange ting



Kontaktmodul
Tip! 

Brug det til at styrke 

relationen til borgeren



LiMo
LiMo er et målstyringsværktøj, som ligger inde i PlaNet. Værktøjet 
visualiserer borgerens personlige mål, og gør dem vedkommende og 
overskuelige.



Visualisering af mål



Afvikler eller Planlægger

I LiMo kan man være: planlægger, afvikler 

eller begge dele



http://www.youtube.com/watch?v=QFy3NT_3vY0


Central styring > IT sikkerhed

Behov og udfordringer

Det ender i skuffen
Ikke budget til licenser



Strategisk beslutning

Hvordan gør vi?

Implementering
Gratis adgang
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