
Vejledning til opsætning



Download og opret (Android)
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Åbn Google 
Play, og 
søg efter 
Falck Pulse. 
Vælg Falck 
Pulse fra listen

Download, og 
installer appen

Vælg
‘Opret profil’ 

ved første 
besøg

Indtast din 
afdelings 

licenskode, 
som du har 

modtaget 
på e-mail

1. 2.

3.

4.



Download og opret (iPhone)
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1.

Åbn App Store, 
og søg efter 
Falck Pulse. 
Hent Falck 
Pulse fra listen

Vælg 
‘Tilmeld dig’ 

ved første besøg

Indtast din 
afdelings 

licenskode, som 
du har modtaget 

på e-mail
2.

3.



Registrering af dine oplysninger
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1.

2.

3.
4.

5.

6.

Klik her
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13 spørgsmål til din Health Score

• Føler du dig ængstelig eller stresset?

• Føler du at kvaliteten af din søvn er god?

• Hvor mange timer om ugen træner du?

• Følger du nogen form for diæt?

• Hvor ofte spiser du mindst 2 portioner frugt om dagen?

• Hvor ofte spiser du mindst 2 portioner grøntsager om dagen?

• Hvor ofte spiser du mindst en portion usaltede nødder om dagen?

• Hvor ofte drikker du mere end et glas sodavand om dagen?

• Hvor ofte vælger du fuldkorn frem for raffineret?

• Hvor ofte spiser du snacks uden at bemærke det?

• Hvor ofte spiser du 2-3 hovedmåltider om dagen?

• Er du ryger?

• Har du været ryger?

• Hvilken type tobak ryger/røg du?

• I hvor mange år har du røget?

• Hvor mange år siden er det du stopped?

Få din første Health Score
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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 hvordan på sliden ”Felter på siden Coach”



Felter på siden ‘Mig’
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Her kan du blandt andet ændre:
• Din profil (navn, fødselsdag, 

billede)
• Privatliv og sikkerhed (datadeling) 

• Platformsindstillinger
• Indstillinger for privatliv 

og sikkerhed
• Indstillinger for deling: 

Ingen, Venner, 
Grupper eller Offentlig

1.

Se din Health Score: 

Tast dine kropsværdier

Find yderligere spørgsmål om livsstil, krop og sind

Tilret visning af data, f.eks. træningstid,  aktiviteter, vægt, BMI m.m. 

Opret nye mål for dig selv 

Se, hvilke aktive udfordringer du har

Mig: Denne side, som indeholder overblikket
Coach: Spørgsmål til dig om din sundhed og vaner osv.

Track: Manuel indtastning af blandt andet søvn og aktivitet 
Social: Opret venner og grupper

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3. 4.

5.

6.

(scrol ned)

7.

8.



Felter på siden ‘Coach’
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1.

2.

3.

Opret nye mål for dig selv 

Find artikler,
hjælpeværktøjer og FAQ

Indstillinger, hvor du kan: Læse beskeder

Se coach-beskeder opdelt i fokusområder:
(almindelig, aktivitet, kost, livsstil og krop)

Indstille mængden af spørgsmål fra 
coachen i henhold til fokusområder

1.
2.

3.



Felter på siden ‘Track’
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1.

2.

3.

4.

3.

Vælg din aktivitet

Tilføj aktivitet/søvn/kropsværdier manuelt

Start og stop din aktivitet

Her kan du tilføje en 
tracking-enhed, dog kun en

1.

2.

4.



Felter på siden ‘Social’
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Se notifikationer fra dine venner

Se, hvem der er en del af din gruppe

Søg, og inviter venner

Se din nuværende og 
gennemførte udfordringer

1.

2.

3.

4.

1.

3.

4.

2.



Spørgsmål
og udfordringer

Kontaktperson i AP Pension 

Vibeke Molin

3916 9202

falckpulse@appension.dk
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mailto:falckpulse@appension.dk

