Din HverDag.exe er vigtig for dig og dine pårørende
Svigter hukommelsen i

dagligdagen?

Huskeprogrammet
HverDag
 sikrer

struktur på dine daglige personlige og nødvendige gøremål

 tilpasses

præcist til dit behov efter
personlig samtale

 skifter

automatisk fra dag til dag

 leveres

klart til brug

 kan

bruges af 2 personer med hver
deres huskepunkter.
29-11-2017

Huskeprogrammet HverDag giver dig overblik
og en fastlagt struktur af dine daglige og
nødvendige rutiner (ADL-funktioner) på en
tablet eller på din private computer.

Din HverDag er vigtig for dig

Vi installerer HverDag på din tablet, hvis du
har en sådan eller på din private computer
evt. via online-forbindelse.

HverDag skræddersys præcist til det, du har
brug for at huske i din hverdag efter en
grundig snak om, hvad der passer dig bedst.
Eventuelt kan teksten understøttes med
billeder, som giver mening for dig.
HverDag kan også vise huskepunkter, som
ikke forekommer dagligt. Måske skal du huske
at skifte sengetøj hver 14. dag, gøre rent hver
fredag eller du skal i klubben om onsdagen.
De huskepunkter kommer automatisk frem på
de relevante dage.
HverDag skal ikke slukkes og ved midnat
starter en ny dag automatisk med dagens
relevante huskepunkter.
HverDag huskepunkter fastlægges ved et
personligt møde med
sygeplejerskekonsulenten, hvor dine faste
gøremål drøftes. Få dage efter modtager du
en tablet, som er skræddersyet til dig og som
kan sættes direkte i stikkontakten, klar til
brug.
Alternativt installerer vi HverDag på din
personlige computer.
Du skal derfor ikke selv programmere eller
foretage opsætning og tilpasninger.

Priser:

Hvis du ikke har en tablet i forvejen, hjælper
vi dig med at købe en velegnet tablet til
dagspris, ca.kr. 1200, – inkl. moms.
Formålet med huskeprogrammet HverDag
er at understøtte personer med let eller
begyndende hukommelsesbesvær
(kognitiv funktionsnedsættelse) så
hverdagens daglige gøremål kan udføres
med mindst mulig hjælp udefra. Herved
opretholdes den personlige værdighed og
integritet længst muligt.
Hverdag kan ved et simpelt tryk vise en ny
side med huskepunkter til f.eks.
Hjemmeplejen eller pårørende.
HverDag er udformet i fællesskab af en
programmør og en sygeplejerske med
kendskab til kognitiv funktionsnedsættelse,
herunder forskellige former for demens.
HverDag kan købes direkte hos firmaet
Basicon Soft. Du kan evt. drøfte
muligheden for økonomisk støtte med din
sagsbehandler eller demenskonsulent fra
kommunen.

Installering af HverDag på din tablet eller
computer koster kr. 450,- og det nødvendige
interview med sygeplejerskekonsulenten
koster kr. 875,- i alt kr. 1325,– inkl. moms.
Dette er en eengangsudgift. (2017-priser)
Herefter betaler du et årligt abonnement på
kr. 250,– inkl. moms. Abonnementet stopper
automatisk, hvis du ikke fornyr det.
Du får en påmindelse i god tid inden
abonnementet udløber.
Hvis du efter en tid ønsker ændringer af
huskepunkterne i HverDag aftales dette med
Basicon Soft. Det koster kr. 385,- inkl. moms
per time for efterfølgende tilpasning af
HverDag huskepunkterne.
Kontakt:
Inge Chabot. telefon 40 11 56 48
Søren Mortensen telefon 40 46 65 03
eller send en mail til Hverdag@basicon.dk,
Se også hjemmesiden http://Basicon.dk
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