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Nyhetsbrev DigITal äldreomsorg
Välkommen till DigITal äldreomsorgs nyhetsbrev
Vårt mål är att skicka ut ett nyhetsbrev cirka en gång i månaden så ni får
information om vad som pågår just nu och är på gång framöver.
Glädjande nyheter är att Gotlands sjukhem har valt att vara en del av
projektet. Det innebär att samtliga boenden på Gotland nu är med.
Jättekul, ni är så välkomna!
Föreläsning i februari?
Vi håller i denna stund på att upphandla en föreläsning och workshop
som ska ske i februari. Den handlar om ålderskodning. Vad har man för
förväntningar på olika ålderskategorier, och vad finns det för fördomar.
Kan alla 25-åringar all teknik, och måste man som 55-åring be om hjälp
när man ska skypa. Vi kommer lära oss en hel del saker vi inte visste.
Mobila appar
I början av 2021 kommer vi påbörja en pilot för införande av mobila
appar för dokumentation i Treserva. Olika enheter inom hemtjänst,
hemsjukvård, säbo och OoF kommer få agera piloter. Syréngården
kommer vara det boende som först får prova detta inom säbo. Där
kommer det finnas plattor på brukarnas rum med Treserva som app.

Samordnarna tipsar
Månadens tips:

Lite roliga saker man kan se
på i höstrusket:
Youtube. Sök på:
Gotlandsmusiken Evert
Jansson. Ca 35 minuter
lång.
Gå in på Safari eller Google
och sök på explore.org
Här finns ca 90 kameror
som filmar djur och natur i
realtid. Allt från örn-bon,
björnar som fiskar,
kattungar och hundvalpar
m.m
Googla på Kulturarenan
Här finns föreställningar
och konserter tillgängliga.
Googla Dramatenplay
Här finns många av
Dramatens föreställningar

Hör gärna av er till oss!
Hälsningar

Camilla & Camilla

Kontaktuppgifter
Camilla Eriksson: 070-4479133
camilla.eriksson@gotland.se
Camilla Lundberg: 070-4479134
Syréngården i Roma är först ut att prova mobil dokumentation
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Det är totalt 4 appar i Treserva som det handlar om:
Utförardokumentation
Dokumentation så som daganteckningar, vårdplaner och
genomförandeplaner.
Meddelanden
Kunna skicka nödvändig information mellan personal inom socialförvaltningen.
Signering (denna app kommer att dröja)
Signering av läkemedelslistor och andra HSL-insatser.
Skanning
Här kan man skanna in material som hamnar i journalen, t ex på sår.
Vi kommer inte kunna börja med alla appar på en gång eftersom de kräver lite olika
förberedelser i systemet. Pilotstart planeras till efter årsskiftet, förhoppningsvis senast i
februari, och då blir det apparna för utförardokumentation och meddelande.
Instagram
Camilla och Camilla hade regionens Instagram vecka 43. Då såg det ut såhär:

Om någon av er som är anställda i Region Gotland är intresserad av att ha regionens instagramvecka, någon gång
framöver, kontakta viarregiongotland@gotland.se.

Nästa nyhetsbrev kommer i december, ta hand om er så länge!
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