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Nyhetsbrev DigITal äldreomsorg
Framtagen av Socialförvaltningen Redaktör Caroline Allard, projektledare

Nyhetsbrev DigITal äldreomsorg
Rätt svar på frågan i februaris
nyhetsbrev på vad förkortningen ESF
står för är: Europeiska Socialfonden.
Även denna månad fick vi in en hel
del svar, jätteroligt! Den digitala
hunden kommer under veckan skickas
till Susanne Fransson på
Solrosen avdelning Gläntan som
var en av många som svarat rätt.

GRATTIS Solrosen!
De äldres ögon på Förnyelsedagen
Vi vann förnyelsepriset på Region Gotlands förnyelsedag!
Förnyelsedagen är en temadag om innovation och
verksamhetsutveckling inom Region Gotland. Det var med filmerna som
ni har fått på era iPads som Romaskolan har filmat samt luciatåget och
julhälsningen från Södervärnskolan som vi vann. Här kommer juryns
motivering;
”Att låta skolungdomar skapa filmer där de får vara de äldres ögon vid välkända
platser på Gotland är ett enkelt men också genialt grepp som skapar oväntade möten
över generationsgränser. I pandemins digitala värld har en kreativ samverkan över
verksamhetsgränser skapat glädje för äldre och även kunskap för yngre. Regionens
kompetenser tas tillvara på nya sätt och idén går att skala upp med fler klasser och
fler äldreboenden. Ett ljus in i framtiden! ”

Samordnarna tipsar
Månadens tips:
Denna månad vill vi tipsa om
de olika revyer man kan hitta
på Youtube.
Gotlandsrevyn – Har lagt upp
hela föreställningen ”Bifall och
Avfall” från förra året.
Sökord: Gotlandsrevyn.
Sen kan man söka på både
Närrevyn och Bottarveteatern
och få upp lite kortare klipp
från dessa.
Hör gärna av er till oss!
Hälsningar

Camilla & Camilla

Kontaktuppgifter
Camilla Eriksson: 070-4479133
camilla.eriksson@gotland.se
Camilla Lundberg: 070-4479134

Medverka i studie
Ni som arbetar på säbo har fått möjligheten att vara med i en studie som
två studenter på Linköpings universitet gör. De skriver såhär:
Hej!
Vi heter Elsa Bengtsson och Disa Ståhl och läser sista terminen på logopedprogrammet
på Linköpings universitet. Under våren skriver vi vårt examensarbete som handlar om
digitala tjänster inom äldreomsorgen och söker nu deltagare till studien. Vi vill komma i
kontakt med personal på äldreboenden för att få ta del av deras åsikter och erfarenheter
av användandet av digitala tjänster på äldreboenden. Deltagandet går främst ut på att
besvara en webbenkät men vi önskar även att få intervjua någon i personalen. Vi
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beräknar att enkäten tar cirka 5 minuter att svara på och att intervjuerna inte tar mer än
ungefär 45 minuter.
Med vänliga hälsningar
Elsa Bengtsson & Disa Ståhl

Hoppas ni vill hjälpa Elsa och Disa! Svara på enkäten, länken finns
nedan. Om någon av er kan tänka er att bli intervjuad, stäm av med
chefen att det är ok och hör av er till Caroline eller någon av Camillorna
så förmedlar vi kontakt med studenterna.
Här är länken till enkäten:
https://docs.google.com/forms/d/1IqOivNT5OOTG705bLFGGvvtY25FjANlsbRAUPTliR0/edit

OBS, Elsa och Disa behöver ha era svar senast 30 mars.
Arbetsglädje
I samband med Region Gotlands förnyelsedag 10 mars föreläste
Christina Stielli om arbetsglädje. En föreläsning värd att lyssna på. Här är
några kommentarer av personal som har sett föreläsningen;
Det var en fantastisk föreläsning. Det var många spridda skratt och stor igenkänning
under föreläsningen. Efteråt sa några att det var otroligt tankeväckande och givande.
Någon sa att hen har svårt att släppa gammalt groll och kommer på sig själv med att
älta saker. Den här föreläsningen gav verkligen verktyg som man behöver till att
kanske programmera om hjärnan och börja tänka positiva tankar. Hon var spot on!
Den är träffande och lätt att ta till sig, sanning med mycket humor!
Mellan 11-24 mars kommer hennes föreläsning vara tillgänglig på
https://gotland.se/fornyelse längst ned på sidan, klicka på visa på
Youtube. Dra fram filmen ca 1 timme. Föreläsningen är ca 55 minuter
lång. Har ni inte sett den så ta chansen!
Ny tävling
Även denna månad finns det möjlighet att vinna en digital hund, och
temat för tävlingen har vi tagit från Christina Stiellis föreläsning. Om ni
ännu inte har sett den så finns det möjlighet fram till 24 mars, se ovan.
För att tävla om hunden behöver ni svara på dessa tre frågor:
1. Vad tar du med dig från Christinas föreläsning
2. Vilka två ”knappar” eller val har vi när vi hanterar problem
3. Hur bidrar du till arbetsglädje på jobbet
Skicka dina svar till caroline.allard@gotland.se senast 31 mars och skriv i
mailet vad du heter, vilket boende och vilken avdelning du jobbar på.
Man får svara en gång per person, men självklart kan flera personer från
samma avdelning vara med i tävlingen. Vi drar en vinnare från de rätta
svar som kommit in. Vinnaren kommer att meddelas i nästa nyhetsbrev.

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

Caroline.
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Några ur personalen på Syréngården tittar på
Christina Stiellis föreläsning

