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Ålderskodning
15 april var vi ca 70 personer som lyssnade på Clary Krekula och deltog i
workshop. Ålder är bara en siffra. Det säger ingenting om vem personen
är, vad den tycker och tänker, vad den har för erfarenheter och
ambitioner var ett av budskapen i föreläsningen. Under workshoppen
tror jag (Caroline) att det inte bara var jag som tänkte herre gud, ska vi
workshoppa i 50 minuter. Men tiden bara rann iväg i vår grupp.
Jättetrevligt och givande. För er som inte hade möjlighet att vara med så
kommer föreläsningsdelen att finnas tillgänglig till och med sista maj. Vi
skickar ut länken till cheferna när den kommer så kan de sprida den till
alla medarbetare, hoppas då också kunna bifoga power-pointbilder.
Almedalen
Tisdag 6 juli kommer projektet vara en del av Region Gotlands
seminarier i Almedalen. Vårt seminarium kommer pågå någon gång
mellan klockan 9:00-10:45 och sändas digitalt, precis som alla seminarier
i Almedalen iår. Vi håller fortfarande på att planera innehåll. Det blir
troligtvis en del där vi berättar om projektet och sedan en del med
paneldiskussioner, kanske med medarbetare och chefer från olika
kommuner. Om det är något ni tycker vi särskilt ska lyfta fram från
projektet så hör jättegärna av er till Caroline eller Camilla Eriksson. Alla
tankar och idéer mottages tacksamt. Vi återkommer med mer info i nästa
nyhetsbrev.
Checklista för grundläggande digitala kunskaper
Nu har projektet tagit fram en checklista för grundläggande kunskaper,
dvs vad alla medarbetare bör kunna. Det är styrgruppen, arbetsgruppen
och några av de digitala koordinatorerna som varit med och tagit fram
den. Eftersom man jobbar på lite olika sätt och alla verksamhetssystem
och teknikprylar inte finns på alla boenden så har vi gjort en checklista
som man anpassar utefter sin egen arbetsplats. Tanken är att det är
cheferna tillsammans med de digitala koordinatorerna som ser till att
checklistan passar just ert boende. Vi ska stämma av en del med
systemförvaltarna för Treserva innan vi kan spika den. När checklistan är
helt klar kommer den läggas in i Docpoint. Vi meddelar chefer och
digitala koordinatorer när den finns där.

Samordnarna tipsar
Månadens tips:
Denna månad vill vi tipsa om:
-Digitala kosläpp, sök på
youtube. Antingen kosläpp
eller kosläpp Gotland för mer
lokalt.
Finns även Hingstsläpp från
Lojsta.
-Den stora älgvandringen på
SVT play. Naturtv i realtid.
Älgarna korsar älven samma
tid varje år. Fina naturvyer
och det dyker inte bara upp
älgar, utan även renar, fåglar
m.m.
Men vi vill också att ni tar
chansen att pröva Trädgård i
vård appen. Då den är lätt att
ta med sig ut nu när
vårvärmen kommer.
Hör gärna av er till oss!
Hälsningar

Camilla & Camilla
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Trädgård i vård
Vi har fått möjlighet att vara med och tycka till i framtagandet av en app:
”Trädgård i vård” är ett verktyg som ska inspirera boende och personal på vård- och
omsorgsboenden till att använda trädgården för att främja välbefinnande och hälsa. I
nuläget är verktyget en hemsida som kan användas på läsplattor, datorer och smarta
telefoner, och är tänkt att utvecklas till en app. Det är framtaget av forskare vid
Högskolan i Gävle (Marita Wallhagen tekn dr, Eva Dahlkvist med lic, Eva
Bergsten med dr, & Jonas Klingström utvecklare av digitala verktyg) inom projektet
”Trädgården i vård och omsorg, en hälsofrämjande resurs i den smarta, hållbara och
livskraftiga staden”.
Genom att öppna hemsidan: https://hariett.se/trädgårdivård kan du som personal
tillsammans med boende som önskar, börja använda verktyget och klicka dig vidare
till olika aktiviteter som är tänkt att inspirera till utevistelse, hur ni kan använda
trädgården och samtala om naturen. Testa gärna verktyget och inspirera andra att
tillvarata natur och utemiljöer för en god hälsa!
Vi ser gärna att ni delar era erfarenheter av verktyget och
kommer därför att återkomma med en mindre
utvärderingsenkät.
Vi önskar er en fin vår och sommar!
Marita, Eva, Eva och Jonas
Kontakt: Jonas Klingström jonas@hariett.se
Vi kommer skicka ut länken till era plattor
imorgon fredag. Passa på att prova Trädgård i
vård!

Tävling
INGEN svarade på frågorna i förra nyhetsbrevets tävling. En ledsen
digital hund får vänta en månad till för att komma till sina nya ägare.
Hjälp till att göra hunden glad och var med i tävlingen i detta nyhetsbrev.
Svara på frågan: Vad gör du för att bidra till ökat användande av
vardagsteknik på ditt boende?
Skicka ditt svar till caroline.allard@gotland.se senast 3 maj 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 svar
som kommit in. Vinnaren kommer att meddelas i nästa nyhetsbrev.
Nästa nyhetsbrev kommer i maj, ta hand om er så länge!

Caroline.
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