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Nyhetsbrev DigITal äldreomsorg
Nu är snart maj slut. I juni- augusti tar samordnarna Camilla och Camilla
paus från projektet för att arbeta på sina ordinarie arbetsplatser igen.
I höst har vi flera aktiviteter bokade för er alla som ni kan läsa om lite
längre ned i brevet. I höst kommer också projektledningen planera för
hur de bra saker vi gjort ska finnas kvar även när projektet är slut i
början av 2022. Planeringen har faktiskt redan börjat. Det är jätteviktigt
att det som vi byggt upp under projektet med de digitala
koordinatorerna, er viktiga roll på arbetsplatsen, att era nätverk finns
kvar och att även ni får stöd när projektet tar slut. Vill också passa på att
tacka de digitala koordinatorerna som svarade på enkäten om den digitala
mognaden på era boenden. Det utgör ett nödvändigt underlag för vårt
arbete framåt.
Det har kommit en fråga från ett par boenden, mer som en efterlysning.
Man undrar om det finns det saker därute, hundar, katter, Ipads,
högtalare etc som är fräscha men som inte används. Hör av er till
Caroline(caroline.allard@gotland.se) isåfall så ser vi till att de kan
komma till användning på ett annat boende.
Självklart tar inte digitaliseringen paus juni-augusti och kommer det upp
frågor under sommaren får ni gärna höra av er till Caroline, och från 1:a
september är Camillorna tillbaka igen.

Samordnarna tipsar
Vi önskar er alla en härlig
sommar.
Kom ihåg att ta med ipaden
ut, ta kort, filma, ta med
Bluetooth högtalaren.
På öppet arkiv finns t.ex
gamla Allsång på Skansen,
kan spelas upp på Bluetooth
högtalaren och så kan man
sjunga tillsammans.

Hör gärna av er till oss! Vi
pausar under juni-augusti,
men i september är vi
tillbaka igen.
Hälsningar

Camilla & Camilla

Ålderskodningen
Det är en enkät ute just nu till de som lyssnade på föreläsning/workshop
i ålderskodning. Svara gärna på den om du fått den. Vill också påminna
de som var med att titta på sina anteckningar igen. Clary bad oss skriva
ned något som vi skulle jobba på utifrån ålderskodning.
Filma med Ipad
Som en fortsättning på projektet med De Äldres Ögon så ville vi lära de
medarbetare som vill hur man gör när man filmar och klipper ihop
filmen på en Ipad med syftet att kunna göra små filmer för att visa för de
boende. Pga pandemin beslöt vi att skjuta på kurstillfällena framåt. Men
så fick vi en fråga från Pjäsen 2 om att lära sig hur man spelar in filmer
på Ipaden. Då bestämde vi oss snabbt att köra en pilot på utbildningen.
Tisdagen 11 maj träffades 4 medarbetare från Pjäsen tillsammans med
Camilla Lundberg för att lära sig detta. Sandra Fröberg från Film på
Gotland, som också samordnat projektet med Romaskolan, höll i
utbildningen. Mycket skratt och kreativa idéer präglade eftermiddagen.
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I höst, närmare bestämt i oktober får alla chansen som har möjlighet att
gå kursen. Vi kommer anordna kurstillfällen från Fårösund i norr till
Hemse i söder. Chefer också välkomna!
Almedalen
Tisdag 6 juli kommer projektet vara en del av Region Gotlands
seminarier i Almedalen. Vårt seminarium kommer pågå mellan klockan
9:00-ca10:55 och sändas digitalt, precis som alla seminarier i Almedalen i
år. Seminariet kommer bestå av två delar. I den första delen som börjar
kl 9:00 kommer vi berätta om projektet. Vad vi gjort, vad som har gått
bra och vad som gått mindre bra. I den andra delen med start ca 9:45
kommer vi ha paneldiskussioner med digitala koordinatorer eller
motsvarande och chefer från tre kommuner; Gotland, Stenungsund och
Varberg. Två av våra digitala koordinatorer kommer att medverka under
dagen; Anna Nilsson från Solrosen i den första delen och Patrik
Öqvist från Tingsbrogården i den andra. Även Avdelningschef för
säbo, Marit Lindgren kommer medverka i panelen. Länk till seminariet
kommer skickas ut via cheferna veckan innan. Det går givetvis också bra
att hitta seminariet på Almedalsveckans egen sida.
Kort om ett par aktiviteter i höst
I september kommer cheferna gå en utbildning i nudging med inriktning
mot digitalisering. Uttrycket nudging kommer från beteendeekonomin
och handlar om att göra det enklare att göra bra val relaterat till hälsa,
ekonomi och miljö.
Tisdag 28 september är det dags för nästa föreläsning/workshop för alla.
Denna gång kommer det att handla om beteende och förändring. Vi står
inför beslut och förändringar nästan varje dag. Vad är min roll i detta
och kan jag underlätta för mig och för andra. Det är psykolog och
föreläsaren Leif E Andersson som leder föreläsningen/workshopen som
vi kör via Zoom. Mer info kommer!
Tävling
Denna gång var det många som skickade in svar och berättade hur man
bidrar till ökat användande av vardagsteknik på arbetsplatsen. Väldigt
roligt att se att ni gör så mycket bra därute. Av de berättelser som
kommit in så lottade vi en vinnare. Stort GRATTIS Kenneth
Wallin på Solrosen!!! Ryktet säger att ni har ont om katter – Kenneth,
hör av dig om ni vill ha en katt istället för hunden…

?

?

Tävlingen tar också sommaruppehåll och återkommer i höst.
Nästa nyhetsbrev kommer i september, ta hand om er så länge och ha en skön
sommar!

Caroline.
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