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” E-læring er godt, fordi det kan være svært at samle folk til et
kursus. Man kan tage det, når det passer én. Man kan snakke om
det med kollegaerne og udveksle erfaringer. ”
- Sygeplejerske
” Det er igennem jeres e-læring, at
jeg har lært mest om dysfagi”
Nyuddannet ergoterapeut
”Rigtig godt med forskellige læringsmåder: film,
billeder, tekst, opgaver og tale. ”
”Det er godt, enkelt, simpelt og fint tempo. De
rigtige ord er der, et højt niveau og let at forstå ”
- Sygeplejerske

” Rart at man kan snakke om det og få sat
hverdagssituationer på. ”
- Sosu assistent

Sundhedspersonale optimerer e-læringsprogram til sygehuse og kommuner
Synkebesvær eller dysfagi blandt ældre er ret udbredt. Udfordringen er at sundhedspersonalet mangler viden på området. Derfor samarbejder Region Sjælland med flere kommuner om at udvikle en innovativ e-læring til sundhedspersonalet. E-løsningen udvikles i samarbejde med virksomheden KvaliCare med afsæt i Reumatologisk afdeling på Roskilde/Køge sygehus. Formålet er, at sundhedspersonalet bliver bedre rustet til at identificere og hjælpe borgere med synkebesvær.
I 2015 er udviklet en prototype, som netop er blevet testet. I testen var der fokus på brugervenligheden over for sundhedspersonalet. Opgaven var, at sundhedspersonalet fik en brugbar læring om synkebesvær, så sundhedspersonalet ser det i hverdagen. Prototypen blev testet af 14 personer fordelt på
Geriatrisk afsnit på Holbæk Sygehus og Køge, Roskilde, Slagelse kommuner. Testpersonerne var primært medarbejdere med en baggrund som sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent.
Aftale om nyt psykiatri projekt
Styregruppen for sundhedsinnovation har valgt et projekt om behandling af patienter med en personlighedsforstyrrelse og måske en dobbeltdiagnose, hvor der anvendes Dialektisk Adfærds Terapi (DAT).
Formålet er, at forbedre patienternes hverdag ved at blive en mere aktiv medspiller i egen sygdom og
give behandlerne adgang til patienternes egne data. Der er indgået en aftale med Monsenso om at bistå
i forløbet, der vil blive gennemført i tæt samarbejde med Psykiatrien i Syd og Vest.
Videreudvikling af app til svage ældre borgere
Der gennemføres en fase 2 af ”Træning af svage patienter”, hvor fase 1 blev afsluttet i foråret. Formålet
er at foretage en mere omfattende test i samarbejde med Icura. Det er aftalt, at forbedre app’en frem
mod fase 2, hvor testen bliver mere omfangsrig. Fokus er på overgang fra sygehus til kommune, og
videre til eget hjem. I projektet indgår Slagelse sygehus og Slagelse kommune.
Læs mere om OPI Platformen og find kontaktpersoner på www.opi-platform.dk
Fremover vil nyheder om OPI Platform indgå i Nyhedsbrev fra PFI om Innovation i Region Sjælland, som ventes at komme oftere og med flere nyheder. Du vil automatisk modtage nyhedsbrevet.

