
for ansatte
Starte med



Dele meldinger, bilder, videoer og dokumenter
Bakt en eplepai sammen? Bare del det med familien

Ved hjelp av en felles agenda
Så familien vil bli informert om alle morsomme 
aktiviteter.

Legg inn gruppemelding for bredt spekter
Nå alle familier med ett klikk og spar mye tid

Bruker forumet for hele avdelingen
Lage en grønnsakshage? Legg inn en forespørsel 
på forumet.

Se på Mitt Liv
Kundens historie i ord og bilder.

Familynet er det enkleste og morsomste 
kommunikasjonsmiddelet i omsorgsbransjen.
Ansatte deler meldinger, bilder og videoer 
på en trygg, personlig side. På denne 
måten kan familien alltid holde seg 
oppdatert med viktige og vakre 
øyeblikk i hverdagen til 
en klient.

Familynet kan brukes til å

Hva er 
Familynet



 

Familynet
fungerer slik

1. Logg inn  
Logg inn med e-postadressen din og passordet ditt.

2. Klientoversikt  
Du kan umiddelbart se om det er lagt ut nye meldinger. Klikk på 

navnet på klienten for å gå til den personlige siden.

Logg Inn

liv.jensen@tusenfrydomsorg.no

........

Vis passord

Forbli innlogget

Klienter

Klienter

NYE MELDINGER

Freya Olsen Sverre Pettersen

Thor Lund Nenna Berg

Ola Nilsen Marit Andersen

3 nye meldinger

2 nye meldinger 5 nye meldinger

1 nye melding

1 nye melding1 nye melding

Inviter   Arrkiver    Sorter   

Ny klient

Nye meldinger

Søk



3. Personlig side for klient
Skriv meldingen og legg til bilder, videoer og dokumenter så mye du 

vil. Velg om meldingen er beregnet på alle familiemedlemmer eller 

bare for den første kontaktpersonen.

Alle familiemedlemmer vil motta en øyeblikkelig melding hvis 

du plasserer noe på Familiesiden. De kan reagere eller vise sin 

takknemlighet med et ‘like’

Freya Olsen

Besøk
Freya Olsenr

Familiekveld 
Flere avdelinger

Musikkettermiddag
Solsikken

9 
Apr

16 
Apr

20 
Jun

Calendar

AgendaMeldinger Media Mitt Liv Forum Medlemmer

Kjære familie,
Freyas bror fra Paris besøkte i dag. De så på bilder fra fortiden sammen og gikk 
deretter en tur i hagen. Freya hadde en fl ott dag!

Liv Jensen    •  Teamleder 

i dag klokka 14:06
ALLE MEDLEMMER

Familynet Meny Hedda Olsen

Tusenfryd Omsorg

Skriv meldingen din her ...

Post meldingLegg til: Alle medlemmerAlle medlemmer Post melding

Alle medlemmer
Første kontakt

4. Bilder og videoer 
Bilder og videoer er et flott tillegg. Alle medier lagres trygt og 

strukturert.

Når som helst kan bilder og videoer lastes ned i original kvalitet.

November

Tirsdag 10. november Tirsdag 10. november Onsdag 25. november

LukkLast ned3 3av

Last ned     



5. Agenda  
Sett alle morsomme aktiviteter på agendaen til en klient, eller i 

agendaene til alle klienter samtidig. På denne måten vil familien bli 

informert på riktig måte på forhånd. De kan bli med eller hjelpe.

Musikkettermiddag Frisør

Besøk fra Balder Turgåing med Hedda

Bingo

ONSDAG 8. NOVEMBER

Musikkettermiddag

Koret besøker oss. De synger en 

trall med kjente sanger fra regionen. 

Alle er velkomne.

Alle avdelinger

Torsdag 9. november 

14.00 til 16.00

Liv Jensen

TORSDAG 9. NOVEMBER FREDAG 10. NOVEMBER

14:00 10:00

19:30 11:00

16:00

Alle avdelinger Freya Olsen

Alle avdelinger Freya Olsen

Alle avdelinger

Ny avtale27–30. november Dag • 4 dager • Måned

6. Gruppemelding 
Skriv en gruppemelding og legg til bilder, videoer og dokumenter. 

Ikke plasser den på en side, men på alle klientsidene på avdelingen 

eller til og med hele stedet.

I går feiret vi bursdagen til Ola. Alle beboerne på avdelingen likte et deilig kakestykke.

Legg til:    Alle medlemmer    Post gruppemelding

Gruppemelding

Avdeling Rosen

Freya Olsen Thor Lund

Sverre Pettersen Marit Andersen

Nenna Berg Ola Nilsen

Hvor vil du poste en melding?



7. Forum  
Forumet knytter alle ansatte og familiemedlemmer i avdelingen 

eller gruppen til hverandre.

Du kan for eksempel sende en forespørsel til frivillige om å hjelpe til 

med matlaging.

Forum

Avdeling

Frivillige ønsket for mataging på ettermiddagen   

Emne    Responser    Emne starter    Siste respons

Lage grønnsakshage sammen?

Neste uke bursdag Liv Jensen

Liv Jensen 

Hedda Olsen

Kari Hagen

20. november 13:37

20. november 14:34

23. november 16:45 

Teamleder

Datter av Freya Olsen

Omsorgsperson

av: Liv Jensen

av: Thor Dahl

av: Krista Nilsen

2

4

7

Rosen

Nytt emne

Forum

Avdelinger     

Kjære familie,
Vi leter etter frivillige til matlaging på ettermiddagen tirsdag neste uke.

Jeg vil gjerne hjelpe!

Rosen Frivillige ønsket seg til matlaging på ettermiddag

Liv Jensen   •  Teamleder

Hedda Olsen   •  datter og første kontakt

Fredag 20. november kl 10:23

Fredag 20. november kl 10:36

8. Mit Livv  
Familynet Mit Livv er opprettet på nettet av alle familiemedlemmer 

og oppdateres kontinuerlig med minner i ord og bilder.

Om meg

I kapittelet ‘Om meg’ blir du bedre kjent med klienten din.

Om meg

Fornavn
Freya

Navn 

Fødselsdato 

Fødested Stavanger 
Norge

3. mars 1936

Freya Olsen

Bygdevei 10 
Odda

Siste adresse 

Jeg liker / liker ikke å bli adressert med fornavnet mitt
Bare kall meg Freya

Jeg har / har ikke (barne)barn
Jeg har 6 barn og 14 barnebarn

Dette var mitt yrke
Sosialarbeider

Dette var yrket til foreldrene mine
Min far hadde sitt eget bakeri og min mor jobbet som 

sykepleier

Mitt Liv Freya Olsen
3. mars 1936

Om meg Livssyklus Arbeid Hobbyer MusikkViktige personer



Livssyklus

‘Livssyklus’ gir et unikt inntrykk av kundens liv. Alt pent i kronologisk 

rekkefølge. Flott å se, sammen med den sentrale personer.

Om meg Arbeid Hobbyer MusikkViktige personer

Mitt Liv Freya Olsen 

Freya Olsen

Første skoledag

3. mars 1936

3. mars 1936

10. juli 1940

Freya går i barnehage ‘Solen’ for første gang. 
Hun hadde en veldig morsom tid der!

Stavanger - Norge

Flytter til Bergen
22. mai 1948

Faren hennes starter et bakeri her. 
Freya jobbet senere også der.

Livssyklus

1940

1950

1960

På ferie til Como
16. august 1956

Freyas favorittferiemål, Italia.

Musikk

Musikk er viktig i livet. Med YouTube-videoer er favorittlåtene  

innlemmet i Life Book.

Vakre minner og samtaler garantert!

9. Lagring av Familynet-side
Familien kan laste ned Familynet-siden med alle meldinger og 

bilder, for å beholde de vakre øyeblikkene for alltid.

Om meg Livssyklus Arbeid HobbyerViktige personer

Mitt Liv Freya Olsen
3. mars 1936

Tangoen Elvis Presley

Freya pleide å like å danse tango. Freya hadde alle Elvis sine LP-er.

Musikk

Last ned Familynet-siden



Hvorfor gjør 

Familynet
deg lykkelig

Del de vakre øyeblikkene 
med familien 

Familie blir alltid informert.

Motiverer ansatte
Mange positive reaksjoner

fra familie.

Stimulerer til 
familiedeltakelse

Familie hjelper ofte til med 
aktiviteter.

Sparer mye tid
Nå alle familiemedlemmer 

med en melding.

Lett å bruke
Enkel å starte og fungerer 

umiddelbart på alle skjermer.

Sikker
Personvern garantert og 

oppfyller GDPR.

Interessert?
Begynn å bruke Familynet.

Be om en invitasjon fra en kollega som
er ansatt+ eller administrator.

Godta invitasjonen.
Begynn å dele viktige og vakre stunder 

med familien.

Ha det gøy å dele vakre stunder 
på Familynet!

Har du spørsmål?
Gå til www.familynet.care/help

Eller send e-post til support@familynet.care



w w w . f a m i l y n e t . c a r e
   support@familynet.care


