
Falck Pulse



Falck Pulse kort

• Udviklet af Dacadoo og Falck

• Baseret på adfærdsdesign og AI

• Hviler på et solidt videnskabeligt fundament

• Dækker fysisk og psykisk sundhed

Vi tilbyder som de første i Danmark 

appen Falck Pulse til vores kunder. 

Med den får du og dine kollegaer

hjælp til sunde vaner og et samlet 

overblik over din generelle sundhed.

En unik løsning 
til dig og dine kollegaer
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Sådan fungerer Falck Pulse

3

A

1. Health Score

På baggrund af en række spørgsmål og 
løbende tracking, får du en Health Score 
mellem 1 og 1.000. Jo højere tallet er, 
jo bedre. 

3. Digital Coach

Den digitale coach, vil hjælpe og 
inspirere dig til at foretage små og enkle 
handlinger, der kan løfte din sundhed.

2. Personlige målsætninger

På baggrund af dine besvarelser, vil du 
få muligheden for at vælge 
målsætninger der passe til dig og dine 
ambitioner

4. Tracker

Du har mulighed for at koble din 
personlige tracker eller din Sundheds 
app på telefonen. 

5. Konkurrencer og kampagner

AP Pension vil iværksætte konkurrencer 
og kampagner, som vil give dig og dine 
kolleger mulighed for at konkurrere mod 
og med hinanden.

- Skridt tæller konkurrencer

- ”Mest aktiv” konkurrence 
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Sæt lidt tid af, 
og få en præcis
Health Score

Coach-funktionen i Falck Pulse vil, især 

i starten, stille dig en del spørgsmål. 

Vi opfordrer dig til at sætte lidt tid af til at 

besvare dem, for så vil din Health Score 

blive mere præcis.

Hvis du synes, det er forstyrrende, kan 

du indstille, hvad og hvor ofte du vil svare 

på spørgsmål.

Se ”Vejledning til opsætning”



Du bestemmer, 
hvad du ønsker at dele med dine kolleger
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Data, som kan deles:

Health Score – Lokation - Billeder 

Aktiviteter/træning - Præstationer

Data, som ikke kan deles:

Vægt – Alder – Blodtryk 

Andre kropsværdier og helbredsoplysninger



GDPR og 
dataejerskab

Dacadoo

er systemudvikler og opbevarer data.

Falck Healthcare

er dataejer og overholder lovgivningen 

vedrørende databeskyttelse, blandt andet 

via processer og samarbejdsaftaler.

Jeres virksomhed

kan modtage anonymiseret data, i form 

af en rapport. Det vil kræve at minimum 

20 medarbejdere er aktive på Falck Pulse. 

Medarbejdere kan dele selvvalgt data.
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AP Pension

tilbyder Falck Pulse som et værktøj til at 

fremme strategiske sundhedsindsatser.

AP Pension har kun adgang til 

medarbejdernes profilnavn, billede og 

resultat ved konkurrencer.
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> Hent Falck Pulse

Find link nederst på siden

Du kan oprette en profil i Falck Pulse 

helt gratis og se om det er noget for dig.

appension.dk/Falck-pulse



Spørgsmål

Kontaktperson i AP Pension

Vibeke Molin

falckpulse@appension.dk
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Rigtig god
fornøjelse!


