Relabee

Oversigt
Appens navn : Relabee

Dato:

3/11/2017

Score: 2,56 ud af 3
Resume:
Relabee er en app til håndtering og planlægning af opgaver og aftaler i netværket mellem
patient, pårørende og behandlere i et sygdoms-/behandlingsforløb.
Appen er afprøvet i forhold til brugertilfredshed, dog ikke på testpersoner inden for psykiatrien.
Der er ikke behov for klinisk afprøvning af Relabee, da appen ikke bygger på en klinisk metode.
Appen kan nemt tilpasses ift. den enkelte brugers ønsker, da det er muligt at tilpasse de
kalenderaftaler, opgaver og beskeder som er relevante for de forskellige forløb.
Relabee udgøre ikke en risiko i forhold til datasikkerhed. Som sundhedsprofessionel skal man
dog være opmærksom på, at hvis man benytter Relabee aktivt ind i behandlingen i psykiatrien,
skal der laves en databehandleraftale, og vi råder derfor til at kontakte os på MindApps.dk for
hjælp.

Screeningspanel:
Tine Kjøller Varmarken , Sygeplejerske - Region Sjælland
Navn og titel
Josephine, Køkkenmedarbejder (Pårørende)
Navn og titel
Kristine Falk Pedersen, Projektmedarbejder - Telepsykiatrisk Center
Navn og titel
Navn og titel
Download Links:
Link: https://itunes.apple.com/dk/app/relabee/id1081433653?l=da&mt=8
Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.relabee.relabee
Link: Ikke tilgængelig

Side 1 af 

Beskrivelse
Beskrivelse af appen:
Relabee er en app til håndtering og planlægning af opgaver og aftaler i netværket mellem
patient, pårørende og behandlere i et sygdoms-/behandlingsforløb. I appen kan du invitere folk
til et ‘forløb’, hvor man kan koordinere, og få overblik over kalenderaftaler, opgaver samt dele
nyheder om forløbet med hinanden. Formålet med appen er, at gøre det lettere for pårørende
og hjælpere, at håndtere praktiske opgaver i behandlingsforløbet.

Udvikler:
Relabee ApS
Pris og tilkøbspriser i appen:
Gratis, ,men nogle af de services der tilbydes via appen koster penge
Sprog:
Dansk og engelsk
Målgruppe:
Generelt
Metode:
Relabee er en app som hjælper med at organisere det praktiske i et behandlingsforløb, og
bygger derfor ikke på en klinisk metode.

Platform: iOS

Testet appversion: 1.5

Platform:

Testet appversion:

Platform:

Testet appversion:

Side 2 af 

Kvalitativ vurdering
Baggrundsinformation
-ZSVtydeligtIVETTIRWJSVQ¯P beskrevet?
Beskrivelsen af appens formål er præcis og velbeskrevet.

Hvordan er appen udviklet?
Det fremgår ikke præcist hvordan appen er udviklet, men udvikleren er velbeskrevet og der er
inddraget viden fra fagpersoner og brugere.

.LZMPOIXSQJERK]HIWHIVWYTTSVXT¯ETTIR?
Der er mulighed for support i brug af Relabee, dog uden angivelse af responstid. Man kan få support
ved at skrive en besked til Relabee ApS, eller finde hjælp via FAQ for Relabee.

Delscore: 2,78

Side 3 af 

Kvalitativ vurdering
Klinisk Kvalitet
-EVETTIRHSOYQIRXIVIXIǺIOX$
Appen er afprøvet ift. brugertilfredshed, dog ikke på testpersoner inden for psykiatrien.

Er appen baseret på en velbeskrevet og veldokumenteret klinisk metode?
Relabee er en app som hjælper med at organisere det praktiske i et behandlingsforløb, og bygger
derfor ikke på en klinisk metode.

Hvor godt er appentilpasset den målgruppe appen er udviklet til?
Appens tilpasning til målgruppen vurderes at være acceptabel. Appen henvender sig især til
pårørende og ikke til patienter med specifikke sygdomme eller lidelser. Det vurderes at personer
med demens og hukommelsesbesvær ikke er den oplagte målgruppe.

Delscore: 2,00

Side 4 af 

Kvalitativ vurdering
Funktioner
Hvor ofte opdateres appen og dens indhold?
Appen er opdateret inden for det seneste år. Appen er i screeningsperioden blevet opdateret. Det
fremgår dog ikke hvad opdateringerne indebærer.

Virker appens funktioner efter hensigten?
Appens funktioner fungerer godt. Der er ikke fundet fejl i appens funktioner i screeningsperioden.

Er der mulighedIV for individuel tilpasning af appen?
Appen kan nemt tilpasses ift. den enkelte brugers ønsker, da det er muligt at tilpasse de
kalenderaftaler, opgaver og beskeder som er relevante for de forskellige forløb. Samtidig er det
muligt at tilføje notifikationer, hvis man ønsker det.

Delscore: 2,78

Side 5 af 

Kvalitativ vurdering
Design
Hvordan understøtter appens design brug og navigation?
Man lærer at navigere i appen efter et stykke tid.

Hvordan motiverer appen brugeren?
Appen lykkes med at motivere og fremmer gentagen brug.

Hvordan er kvaliteten af de skriftlige og visuelle elementer i appen?
Kvaliteten er god, understøtter forståelse og gør det let at bruge appen.

Delscore: 2,67

Side 6 af 

Sikkerhed
Risikovurdering
Kode
R4

Indhold

Risikoniveau

App med kommunikationsfunktion, f.eks. videokonference, e-mail, sms,
eller sociale fora

Moderat

Datasikkerhed:
Indsamler app en personHEXE oplysninger?
Ja: Navn, telefonnummer og kalenderaftaler. Derudover kan der tilføjes yderligere informationer.
Kan data og konto-oplysninger slettes vedJSVIWTÃVKWIPSK ophør af brug?
Ja, som bruger har du dog ved sletning af profilen 30 dage til at fortryde.
Kan man selv vælge om data deles med andre apps, digitale tjenester eller tredjepart af anden karakter?
Ja. Man vælger selv om man vil gøre brug af servicefunktioner, hvor data kan deles eksternt.
Opbevares data på mobiltelefon eller i ‘skyen’?
Data opbevares i skyen.
Lagres data på en server placeret inden for EU’s grænser?
Ja
Krypteres indsamlede personfølsomme data?
Ja
Kategori af CE-Mærkning:
Ikke relevant

Opsummering af Datasikkerhed:
Relabee udgøre ikke en risiko i forhold til datasikkerhed. Man skal dog være opmærksom på at data
sendt med funktionen "Tip en ven" sker via egen mail, hvilket betyder, at data i mailen
nødvendigvisikke er krypteret. Som sundhedsprofessionel skal man være opmærksom på at ønsker
man at benytte Relabee aktivt ind i behandlingen i psykiatrien, skal der laves en
databehandleraftale, og vi råder derfor til at kontakte os på MindApps.dk for hjælp.

Opsummering af CE-Mærkning:
Ikke relevant

Side 7 af 

Yderligere information
Subjektiv vurdering
Relabee er en god app til pårørende, det tager dog lidt tid at vende sig til at bruge den. Hvis man
ønsker at være koblet på som behandler, skal man være opmærksom på at Relabee i sin
nuværende form ikke kan udveksle information med den elektroniske patientjournal.

Udviklers hjemmeside:
http://relabee.com
Evt. udviklingssamarbejdspartnere:
Artikler eller lign. om appen:
et: Yderligere information Side 8 af • Relabee er en god app til pårørende, det tager dog lidt tid at ven
Andet:

Side 8 af 

