
for familien
Informasjon om



Se meldinger, bilder, videoer og dokumenter
Bakt en eplepai sammen? Se bildene på Familynet.

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

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

Se på Life Book
Kundens historie i ord og bilder.

Dette er mulig med Familynet

Familynet er det morsomste og enkleste 
kommunikasjonsmidlet i omsorgsbransjen. 
Ansatte deler meldinger, bilder og videoer
gjennom en trygg og personlig side. På denne
måten blir familien alltid informert om 
de viktige og vakre øyeblikkene i 
familiemedlemmets hverdag.

Hva er 
Familynet



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

2. Inviter familiemedlemmer
Inviter familiemedlemmer slik at de kan se de viktige og vakre 

øyeblikkene.

hedda@mail.no

........

Logg Inn

Vis passord

Forbli innlogget

Medlemmer

Familie

Hedda Olsen Maren Olsen

Datter og første kontaktperson

DatterFørste kontaktperson

Profesjonelle Invitasjoner (11)

Torre Olsen
Sønn

Nytt familiemedlem

 

Familynet
fungerer slik



3. Personlig side
Se meldinger, bilder, videoer og dokumenter på den personlige siden 

til familiemedlemmet.

Alle familiemedlemmer vil motta en øyeblikkelig melding hvis du 

plasserer noe på Familiesiden. Legg ut en reaksjon, eller vis din 

takknemlighet med et ‘like’. Det setter ansatte pris på.

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

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

strukturert.

Bilder og videoer i original høy kvalitet kan lastes ned når som helst.

.

November

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

LukkLast ned3 3av

Last ned     Like Svare

Torre Olsen, Hedda Olsen, Maren Olsen liker dette.

Torre Olsen    •  Sønn

i dag 13.55

Fin video, Barbara. Det ser fi nt ut!

Like



5. Agenda  
Alle morsomme aktiviteter er tydelig oppført på agendaen.

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

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

6. Forum  
Forumet knytter alle ansatte og familiemedlemmer til avdelingen 

eller gruppen.

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

til med matlaging.



7. Life Book
Familynet Life Book er opprettet på nettet av alle familiemedlemmer 

og oppdateres kontinuerlig med minner i ord og bilder.

Om meg

I kapittelet ‘Om meg’ kan du kort fortelle om familiemedlemmet ditt.

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

Livhistorie 
‘Livshistorien’ gir et unikt bilde av familiemedlemmets liv. Alt er 

pent sortert etter dato. Flott å se sammen, men også et flott minne 

for fremtiden.

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!

8. 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

Familiemedlemmer deler 
sine erfaringer.

Flott å se moren min danse til musikk.“

Sønnen til en av våre innbyggere er bosatt i 
Sør-Afrika og sender ofte bilder vi ser på sammen. 

Det gjør henne veldig glad.

“

Mottok et bilde av at faren min i full latter.“

Uten Familynet savner vi en del av aktivitetene. 
Min bestemor kan ikke fortelle oss det selv. 

Med Familynet føler du deg mye mer involvert.

“

Bilder beveger meg ofte mest. Jeg så faren min 
male under en aktivitet, og det bildet gjorde meg 

veldig glad. Nå tar han håndverkskurs.

“

Last ned Familynet-siden



Interesset?
Bli med Familynet

Be om registreringsskjema ved omsorgsboligen.
Godta invitasjonen og motta en e-post med brukertips.

Inviter andre familiemedlemmer.
Bruk alle nyttige og morsomme funksjoner på Familynet.

 

Har du spørsmål?
Besøk www.familynet.care/help 

eller send en e-post til support@familynet.care

Vakre øyeblikk deles 
med deg

På denne måten blir du alltid 
informert.

Lett å bruke
Enkel å starte og fungerer 

umiddelbart på alle skjermer.

Forbedrer kontakten med 
omsorgsbransjen

Dette forbedrer samarbeidet.

Informert om alle 
morsomme aktiviteter

Alt pent oppført på agendaen.

Life Book
Ansatte blir kjent med 
familiemedlemmet ditt

Sikker
Personvern er garantert og 

oppfyller GDPR.

Vi ønsker deg glede og 
lykke til med Familynet

Bli med 

REGISTRERINGSSKJEMAReturner det utfylte skjemaet til pleiehjemmet.Du mottar en invitasjon via e-post.

Den første kontaktpersonen administrerer Familynet-siden og inviterer andre familiemedlemmer.

FORSTE KONTAKTPERSON

Fornavn:

Etternavn:

E-postadresse:

Fornavn:

Etternavn:

Avdeling:

JA!

KLIENT BEBOER

Hvorfor gjør 

Familynet
deg lykkelig



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


