
”åbn et vindue
 til verden”



F.eks. beroligende videoer fra naturen

F.eks. fredfyldte rejser og aktiviteter i
landsbyer

F.eks. begivenhedsrige rejser og
oplevelser

GRØNNE VIDEOER 

GULE VIDEOER 

ORANGE  VIDEOER 

NIVEAU AF STIMULI
Videoerne er mærket med en grøn, gul eller orange cirkel. Farven 

symboliserer videoens niveau af stimuli for de personer som er 
kognitiv svækket.

Den tilrettelagte 
videoplatform for 
sundheds-
institutioner
Vælg mellem mere end 
200 videoer, samlet på én 
enkel app. Over 200 
institutioner har allerede 
brugt Televindu.

Videoer i livets
hastighed
Videoene går i et uklippet
handlingstempo alle kan
forholde sig til, og hvor
det er muligt at snakke
med andre og kigge væk
en stund, uden at miste
tråden i handlingen.

Sundhedsstyrelsen
støtter Televindu til et 2 årigt 

projekt i Jammerbugt Kommune



”åbn et vindue
 til verden”

SANSE-
STIMULERENDE

VÆKKE 
MINDER

STARTE 
SAMTALER

MOTIVERE

Én platform - flere formål



AT FØLE SIG
HJEMME
Televindu åbner et vindue til de 
omgivelser man føler sig hjemme i.
Når en person føler sig utilpas, kan 
det være tryghedsskabende at se en 
beroligende video fra naturen eller 
fra velkendte landsbyer og 
landskaber. Sansestimulerende 
naturscener kan også være med til 
at give en bedre tidsfornemmelse, 
hvilket kan bidrage til bedre søvn.



VÆK MINDER
Televindu fokuserer på videoer fra områder og aktiviteter 
man har en speciel tilknytning til. Videoerne er filmet i et 
førstepersonsperspektiv for at give en følelse af at være 
der selv. Formålet er at vække minder fra livet. 

START SAMTALER
Televindu skaber gode forudsætninger for nære 
samtaler omkring minder fra tidligere tider og omkring 
noget spændende man ser sammen. Videoerne går i et 
handlingstempo, som gør det muligt at sætte samtalen 
i fokus uden at miste tråden i handlingen.



MOTIVATION TIL
HVERDAGEN
Televindu ønsker også at bidrage til at gøre 
hverdagen nemmere for personer som er fysisk 
udfordret. Motiverende cykelvideoer fra kendte 
omgivelser gør det muligt at cykle ud i verden fra 
sin egen stue.

CYKELVIDEOER

TRÆNINGSVIDEOER 
(UDKOMMER I 2020)



NYD TELEVINDU PÅ 
FLERE ENHEDER
Televindu kan afspilles fra 
iPhone, iPad, Android 
telefoner og tablets, browser 
på computer og smart TV. 
Med kabel eller Chromecast 
kan videoer enkelt afspilles 
på TV skærme!

SE TELEVINDU UDEN 
INTERNET
Televindu gør det enkelt 
at downloade videoer for 
at kunne bruge Televindu 
på steder som ikke har 
WiFi!

NYE VIDEOER 
HVER UGE
Glæd jer til at åbne nye 
vinduer til verden, hver 
eneste uge!

VIDEOER FOR ALLE
Televindu er videoer alle 
kan følge med i. 
Plejepersonalet har med 
andre ord kontrol over 
indholdet, som sikrer at der 
ikke bliver vist stressende 
indhold og reklamer.



GIV ET VINDUE TIL 
VERDEN

INSTITUTIONER
Televindu tilbyder en 
skræddersyet løsning til 
institutioner. Vi fokuserer på 
video som, i modsætning til 
normalt TV, er noget alle kan 
følge med i og forholde sig til. 

kontakt@televindu.com

+45 53 86 27 10

www.televindu.com

SEND VIDEOTIPS
Send videotips til media@televindu.com.

HJÆLP
Har du brug for hjælp?
Vi står altid til rådighed!

KONTAKT OS



Med projektstøtte i Jammerbugt Kommune fra:

Sundhedsstyrelsen




