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TRYG VIA KOMMUNIKATION

Apps inddrages i rehabiliteringen
De to rehabiliteringscentre Vikærgården
og Thorsgården i Aarhus bruger nu apps
endnu mere målrettet....

Med midler fra Trygfonden er Teknologi i Praksis nu ved at afprøve Alternativ og Supplerende
Kommunikation på hospitalsafdelinger til patienter uden funktionelt talesprog.

Stor interesse for ny AppsCafe
Fra marts til og med juni 2015 holder
Teknologi i Praksis åbent hus en gang
om ugen, og giver alle r...

Tilmeld dig nyhedsbrevet

21.12.2015
Teknologi i Praksis er lige nu i gang med projektet ”Tryg via Kommunikation”, som omhandler
implementeringen af kommunikationshjælpemidler (Alternativ og Supplerende Kommunikation, ASK) på fem
hospitalsafdelinger i Region Midtjylland. Målgruppen er patienter, der varigt eller midlertidigt ikke kan bruge sit
talesprog. Dette kan være grundet intubering ved respiratorbehandling, et traume, en neurologisk lidelse eller
andet, som kan resultere i, at talesproget kan forsvinde.
 Projektet har til formål, at sætte patienter uden talesprog i stand til at kommunikere selvstændigt, så der
opnås øget sikkerhed og tryghed under indlæggelsen og samtidig skabes et bedre arbejdsmiljø for personalet.
Dette gøres ved, at give sundhedspersonalet de rette kompetencer, så de kan kommunikere bedre med
patienter uden talesprog, og derved sikre en bedre pleje og undgå misforståelser mellem personale og patient,
siger Maiken Bjerre Sørensen, sundhedsteknologiingeniør og teknologirådgiver ved Teknologi i Praksis.

Med vores nyhedsbrev får du seneste nyt fra
netværket om løsninger, projekter og
aktiviteter direkte i din mailboks
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Udvalgt personale er allerede blevet undervist i at benytte kommunikationsstrategier og –hjælpemidler til
patienter uden et funktionelt talesprog. Derudover har hver afdeling fået udleveret kommunikationsmateriale:
både ikketeknologiske hjælpemidler (udpegningstavler etc.) og teknologiske hjælpemidler (iPad og
windowstablet, begge med specielle tilrettelagte kommunikationsprogrammer).
Læs også

Patienter snakker fra respiratoren gennem en tablet (DR Nyheder, 17.11.2015)

For yderligere information
Har du spørgsmål til projektet, kommentarer eller muligheden om at kompetenceudvikle til en personalegruppe
inden for kommunikation, så er du velkommen til at kontakte projektleder, Maiken Bjerre Sørensen, Teknologi
i Praksis, mbs@teknologiipraksis.dk, T. +45 7841 4482, M. +45 6021 9376 eller faglig ansvarshavende,
Anna Voss, Teknologi i Praksis, akv@teknologiipraksis.dk, T. +45 7841 4486. M. +45 7841 4487.
Se mere om projektet på

www.teknologiipraksis.dk

Teknologi i Praksis er medlem af Welfare Tech.

http://www.welfaretech.dk/nyheder/trygviakommunikation/
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Twitter @WelfareTechWTR

RT @cgra_twit: Welfare Tech: Sorte tal på bundlinjen og øget livskvalitet  Altinget:...

Kommende aktiviteter

Seneste nyheder

15.01.2016

Guidet tur på Velfærdens Innovat...

15.01.2016

Mød Welfare Tech på Velfærdens I...

Twitter @WelfareTechWTR

26.01.2016

Roadmap for modning af national ...

15.01.2016

Patient@home udgiver midtvejspub...

Instagram #welfaretech

28.01.2016

Velfærdens Innovationsdag 2016 F...

14.01.2016

En gammel kending i nye klæder

Linkedin WelfareTech

28.01.2016

Fra offentlige indkøb til privat...

14.01.2016

Multifunktionelt og præventivt p...

03.02.2016

Masterplan for det nære sundheds...

14.01.2016

Spilapps som motivationsfaktor ...
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