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Samordnarna tipsar
Månadens tips:

Projektet går mot sitt slut
Detta är sista nyhetsbrevet från DigITal äldreomsorg. Från 18 december
går projektet in i den avslutande fasen som handlar om att utvärdera allt
vi gjort. Camilla Lundberg går tillbaka till Tingsbrogården och Camilla
Eriksson finns kvar en stund för att hjälpa mig, Caroline, mer arbetet att
utvärdera, planera vårt avslutande seminarium och skriva vår avslutande
rapport.
DigITal Äldreomsorg har funnits i snart 3 år, vad fort tiden går. Vi har
bjudit in till flera föreläsningar och workshops under åren:
Per Mosseby – Digitaliseringens möjligheter.
Andreas Skog– Kan digitaliseringen höja livskvalitén i verkligheten för
brukarna?
Clary Krekula- Ålderskodning, kan alla 20-åringar läsa mail?
Christina Stielli –Arbetsglädje.
Leif E Andersson – beteende – Förändring och beteende.
Kommer ni ihåg, för Per Mossebys föreläsning och workshop sågs vi live
på ICA MAXI Arena och i Ljusgården. Sedan fick vi ställa om. När det
var dags för Andreas Skog skulle alla vara med på länk istället. Och tänk
vad bra det blev. Visst, hans bilder laggade lite men alla ni kopplade upp
er från era arbetsplatser och alla fick till det med kamera och mikrofon.
Nu är det inget nytt, nu är ni vana. Men tänk, vilken resa, så snabbt.
Att vara projektledare för DigITal äldreomsorg har varit en rolig tid och
jag hoppas att ni har tyckt det också. Vi och ni, dvs projektet, är
nominerat till Region Gotlands förnyelsepris, mer om det nedan. DigITal
äldreomsorg har en aktivitet kvar och det är vårt avslutande seminarium i
Ljusgården på Visborg (om corona tillåter) torsdag 10 februari ca 8:3012:00 (tiden kan komma att ändras lite). Som vi skrev i förra
nyhetsbrevet kommer vi under dagen berätta vad vi gjort under åren och
om det skett någon förändring i hur det arbetas med digitala verktyg. Vi
kommer också prata om vad som händer framåt. Under dagen kommer
det även bli en föreläsning med Christina Stielli. Det kommer vara
möjligt att följa dagen direkt via länk. Ljusgården tar ett begränsat antal
och den fyller vi i första hand med de digitala koordinatorerna. Inbjudan
kommer ut i början av januari. Varmt välkomna allihop!

Denna gång blir det ett tips
som Lundberg fick lära sig vid
besök på Korttidsenheten.
I appen Google Earth (finns
på både iPad och Yetitablet),
bredvid förstoringsglaset finns
en symbol som ser ut som ett
roder (eller stjärna om man
vill). Klickar man på den kan
man gå på museum, se djur
olika djur i realtid till exempel
elefanter i Afrika, olika Street
views, vandra i Skottland,
eller Japan och så vidare.
Så in och utforska den.
Mycket nöje!
Vi tackar nu för oss och
hoppas ni fått lite nya tips.
God jul och gott nytt år!
Hälsningar

Camilla & Camilla

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

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby

Region Gotland
Socialförvaltningen

Nominering till förnyelsepriset
Onsdag 23 mars 2022 har Region Gotland sin förnyelsedag. Under
Förnyelsedagen belyser Region Gotland innovation och
verksamhetsutveckling under en mässa där de nominerade bidragen
ställer ut sina utvecklingsarbeten och där presenteras även de vinnande
bidragen. I år var mässan helt digital. Förnyelsepriset delas ut under
förnyelsedagen och är Region Gotlands eget pris som syftar till att
stimulera utvecklingsarbete och uppmärksamma goda förebilder som
jobbar för att förbättra service och kvalitet för dem vi finns till för. Förra
året vann det samarbetsprojekt vi hade tillsammans med Film på
Gotland och Romaskolan, De äldres ögon.
Enkäten
Glöm inte att svara på enkäten Självskattning av digital kompetens och
medvetenhet 2021 senast 20 december. Har ni inte fått enkäten- prata med
er chef eller hör av er till Caroline caroline.allard@gotland.se

Detta var DigITal Äldreomsorgs sista nyhetsbrev. Vi i styrgrupp och arbetsgrupp
vill tacka er för gott samarbete under dessa år och önska en God Jul och ett Gott
2022!
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