Projekter i 2020
Centerområde

Projektnavn

Sundhed & Psykiatri
Center for
Skærmbesøg
socialpsykiatri &
Udsatte

Formål

Nuværende
projektfase

At tilbyde borgere med
Implementering
psykisk sårbarhed en mere
fleksibel og individuel
tilrettelagt støtte over
skærm.
At borgere med psykisk
Afprøvning
sårbarhed kan træne
hverdagsaktiviterer og
sociale kompetencer via VR

Projektforløb
Videreført fra 2019

Center for
socialpsykiatri &
Udsatte

Virtual Reality

Center for
socialpsykiatri &
Udsatte

E-sport

Center for
socialpsykiatri &
Udsatte

Monitorering

Center for Job og
uddannelse

Life-Manager

Center for Job og
uddannelse

Virtual Reality

Center for Job og
uddannelse

Joint Action

Sygeplejen

Skærmbesøg

Sygeplejen

Videokommunikatio At løfte de faglige og
Afprøvning
n som samarbejds- digitale kompetencer ved at
og læringsredskab. indføre vidensdeling på
distancen.

Nyt projekt i 2020

Sygeplejen

Fremmøderegistreri
ng via
selvbetjeningsløsni
ng for borgere i
sygeplejeklinikker.
Liva App

At opnå bedre og nemmere Afprøvning
arbejdsgange via
fremmøderegistrering for
borger.

Nyt projekt i 2020

At hjælpe borgere med
Implementering
livsstilssygdomme til at
gennemføre
livsstilsændringer via digital
løsning.

Videreført fra 2019

Center for
Sundhedsfremme og
forebyggelse

Videreført fra 2019

Afprøvning
At borgere med angst og
isolationsproblemer kan
bryde isolation og udvikle
sociale og kognitive
kompetencer via E-sport
At borgere med tendens til Afprøvning
psykose/udadreagerende
adfærd tilbydes
monitoreringsteknologier
med henblik på øget
mestring og minimering af
indlæggelser
At styrke kommunikationen Implementering
og samarbejdet med Bo &
Aktivitet sammen med
borgeren.

Videreført fra 2019

At borgere med
Afprøvning
udviklingshæmning kan
træne hverdagsaktiviterer
og sociale kompetencer via
VR
At afprøve den
Afprøvning
analytiske/dialogiske
metode til at udvikle det
tværgående samarbejde om
fælles digitale opgaver med
B&A og V&R
At afprøve hvorvidt
Afprøvning
skærmbesøg bidrager til
øget fleksibilitet og
rehabilitering for borger,og
optimerer levering af
sygeplejeydelser.

Videreført fra 2019

Nyt projekt i 2020

Videreført fra 2019

Nyt projekt i 2020

Videreført fra 2019

Center for
Sundhedsfremme og
forebyggelse

Skærmbesøg i
sundhedsplejen

Center for
Sundhedsfremme og
forebyggelse

App til
borgerbooking og
EDI-Portal

Center for
Sundhedsfremme og
forebyggelse

Fleksibelt og
borgervenligt
telefonsystem til
Tandplejens
callcenter
Virtuel
sektorovergang

Special- og
Rehabiliteringscenter

At tilbyde mere fleksibel
tilrettelagte samtaler med
forældre til skolebørn og
småbørn via skærmbesøg.
At nedbringe udeblivelser i
Tandplejen samt smidiggøre
samarbejdet med
privatpraktiserende
tandlæger.
At nedbringe udeblivelser
og øge effektiviteten i
Tandplejen samt styrke
kommunikationen mellem
borger og Tandplejen.
At forbedre borgerforløb og
overleveringer mellem SRC
og Sygehus ved at anvende
virtuel kommunikation.

Afprøvning

Videreført fra 2019

Implementering

Nyt projekt i 2020

Implementering

Nyt projekt i 2020

Implementering

Videreført fra 2019

Implementering
At borgere med demens i
aflastning eller med
midlertidigt ophold tilbydes
behovsstyret aktivitet med
interaktivt aktivitetsspil

Videreført fra 2019

Special- og
Rehabiliteringscenter

Omivista

Special- og
Rehabiliteringscenter

Telefonsystem med En bedre service for
Implementering
køfunktion
borgere og
samarbejdspartnere ved
telefonisk kontakt, således
at ingen oplever at ringe
forgæves.
Blærescanner
At forebygge og reducere
Afprøvning
urinvejsinfektioner og deraf
nedbringe behandlingstid
omkostninger ved evt.
indlæggelse

Special- og
Rehabiliteringscenter

Nyt projekt i 2020

Nyt projekt i 2020

Special- og
Rehabiliteringscenter

Dynamisk
døgnrytmelys

Forberedelse
At nedbringe uro og
aggressiv adfærd hos
demensramte borgere og
påvirke til naturlig
døgnrytme for
medarbejderne og mindske
sygefravær på sigt.

Nyt projekt i 2020

Træning og
Forebyggelse

EXOR LIFE

At tilbyde Exorlive som
Implementering
hjemmetræning hos
borgere i
genoptræningsforløb med
diagnoserne knæ/underben,
ankel/fod eller ryg.

Videreført fra 2019

Træning og
Forebyggelse

ICURA

Implementering

Videreført fra 2019

Træning og
Forebyggelse

E-spil til seniorer

At tilbyde ICURA som
hjemmetræning hos
borgere der har
træningsforløb med
diagnoserne medicinske
problemstillinger og
hofte/lårben.
At tilbyde E-spil til seniorer
mhp øget mestring,
selvhjulpenhed,
fællesskabelse og
herigennem forebygge
demens samt ensomhed

Afprøvning

Nyt projekt i 2020

Træning og
Forebyggelse

Teknologier til
kognitiv træning

At tilbyde teknologier til
borgere med kognitive
udfordringer mhp øget
mestring og
selvhjulpenhed.

Visitation & Rehabilitering
Visitation &
Digital løsning At give borgerne mulighed
Rehabilitering
ansøge om hjælp
for selv at undersøge
hos borgerindgang relevante hjælpemidler og
indrapportere relevante
oplysninger til en evt.
sagsbehandling..
Visitation &
Chatbots
At gøre borgerens
Rehabilitering
kommunikation med
kommunens systemer f.eks. i forbindelse med
sagsbehandling og kontakt
til myndighed - nemmere.
Visitation &
Frikommuneforsøg At afprøve alarm og
Rehabilitering
pejlesystemer, audio-,
video og
bevægelsessensorer til
borgere på botilbud, der
ikke kan give samtykke
Visitation &
Skærmløsning til
At udvikle en digital
Rehabilitering
info-touchskærme i skærmløsning i nyetableret
”Rådgivning Social rådgivningscenter og på
og Sundhed”.
sigt i et kommende
Sundhedshus. Borgerne
finder svar på spørgsmål på
kommunale sundhedstilbud
m.m.

Afprøvning

Nyt projekt i 2020

Afprøvning

Videreført fra 2019

Afprøvning

Videreført fra 2019

Afprøvning

Videreført fra 2019

Forberedelse

Nyt projekt i 2020

Visitation &
Rehabilitering

Digital ansøgning
til madservice via
selvbetjeningssystem til
ansøgning og
behandling af
madservice.

At udviklle et digitalt
Forberedelse
selvbetjenings-system, der
giver borger mulighed for at
søge om madservice digitalt
og direkte, hvorved
sagsbehandlingen
optimeres.

Nyt projekt i 2020

Visitation &
Rehabilitering

Joint Action

Nyt projekt i 2020

Hjælpemiddelhuset

Digital
selvbetjening og
ansøgning om
hjælpemidler i
Hjælpemiddelhuset

At afprøve den
Afprøvning
analytiske/dialogiske
metode til at udvikle det
tværgående samarbejde om
fælles digitale opgaver med
B&A og CJU
At opfylde lovkravet om
Implementering
kommunens digitale
selvbetjeningsløsning til
ansøgning om hjælpemidler
i Hjælpemiddelhuset

Ældre & Handicap
Plejehjem

Intelligent Ble

At øge værdighed og
livskvalitet for borger i
inkontinensplejen med
bedre tilrettelagte
toiletbesøg, færre bletjek
og lækager. Bedre og
optimerede arbejdsgange,
som frigør tid til andre
beboerrelaterede opgaver.

Plejehjem

Tovertafel

At borgere med demens på Afprøvning
plejehjem, tilbydes kognitiv
træning og social aktivitet
med en interaktiv
aktivitetsteknologi.

Delvis
implementering

Nyt projekt i 2020

Videreført fra 2019

Videreført fra 2019

Plejehjem

Virtual Reality

At få viden om, hvorvidt
Afprøvning
Virtual Reality kan give
værdi, for demensramte og
andre borgere på
plejehjem, i form af positive
oplevelser og genkendelse.

Videreført fra 2019

Plejehjem

Sengepleje

At udvikle og afprøve nye
Forberedelse
løsning-er til sengepleje i
samarbejde med relevante
eksterne aktører, således at
opgaveløsningen ift.
sengepleje, lejring og
forflytning fremtidssikres.

Videreført fra 2019

Plejehjem

Integration af
madhåndteringssystem i LifeManager

At udvikle en integration til Udvikling
optimering af arbejdsgange vedr. madbestilling,
og at gøre det nemmere
for brugerne at bestille og
se menuer.

Nyt projekt i 2020

Autismecenter Syd

Skærmbesøg

Autismecenter Syd

Autismecenter Syd

Autismecenter Syd

Hjemmeplejen

At tilbyde borgere med
autisme/psykisk sårbarhed
en mere fleksibel og
individuel tilrettelagt støtte
over skærm.
Ude-pakker
At øge mestringen og
Struktur Apps
selvstændigheden ved
hjælp af strukturapps hos
borgere med autisme som
bor i eget hjem.
Inde-pakker
At øge mestringen og
struktur apps
selvstændigheden ved
hjælp af strukturapps hos
borgere med autisme som
bor i botilbud.
Skærmmøder med At tilbyde borgere med
Jobcentret
autisme/psykisk sårbarhed
at kunne deltage i møder
med Jobcentret over
skærm.
Skærmbesøg
At borgeren får mulighed
for en mere fleksibel
dagligdag, understøtte
borgerdrevet rehabilitering
og derudover, at skabe
større fleksibilitet og
optimering i planlægning og
levering af indsatser.

Afprøvning

Videreført fra 2019

Implementering

Videreført fra 2019

Implementering

Videreført fra 2019

Afprøvning

Nyt projekt i 2020

Implementering

Videreført fra 2019

Hjemmeplejen

Digitale
oversigtstavler
(Pallas Informatik)
med integration til
Nexus

At skabe helhed og
Forberedelse
sammenhængende indsats
for borger, effektivisere
arbejdsgange ved
tværfaglige tavlemøder og
sikre beskyttelse af borgers
persondata.

Nyt projekt i 2020

Hjemmeplejen

Videomøder og
videokonferencer
internt i
Hjemmeplejen

At optimere og udvikle
mødekulturen mod flere
digitale møder mellem
ledere/ledere og
medarbejdere ved brug af
videokommunikation.

Nyt projekt i 2020

Afprøvning

Hjerne-center Syd &
THS

Hjerne-center Syd &
THS

Hjerne-center Syd &
THS

Mad & Måltider

Skærmbesøg

At tilbyde borgere med
erhvervet hjerneskade en
mere fleksibel og individuel
tilrettelagt støtte over
skærm.
Skærm
At tilbyde
undervisning og
skærmundervisning og
digital selvhjælp
digital selvhjælp som fag
som fag i VSU
hos Voksen Special
Undervisning og derved øge
elevernes digitale
kompetencer.
Fjernundervisning i At tilbyde
THS
fjernundervisning/webinar
på hold og individuel
undervisning hos borgere
der er tilknyttet THS
Online bestilling af At der er nemmere
madservice til
tilgængelighed og bedre
hjemmeboende
gennemsigtig-hed i
borgere via
forbindelse med
madhåndtemadbestilling samt en
ringssystem Anova optimering af arbejdsgange.
Data.

Implementering

Videreført fra 2019

Afprøvning

Nyt projekt i 2020

Afprøvning

Nyt projekt i 2020

Afprøvning

Nyt projekt i 2020

Udvikling
At udvikle integration til
optimering af arbejdsgange
vedr. madbestilling, og at
gøre det nemmere for
brugerne at bestille og se
menuerne.

Mad & Måltider

Integration af
madhåndteringssystem i LifeManager

Mad & Måltider

Robotteknologi i
At afprøve allerede udviklet Forberedelse
produktionskøkken robotteknologi til at
et
automatisere opgaver og
derved optimere
arbejdsprocesser og
reducere belastende
arbejdsgange.

Bo & Aktivitet

Skærmbesøg

Bo & Aktivitet

Life-Manager

Bo & Aktivitet

Tablets på
Møllemærsk

Nyt projekt i 2020

Nyt projekt i 2020

Afprøvning
At tilbyde borgere med
udviklingshæmning en
mere fleksibel og individuel
tilrettelagt støtte over
skærm.
At styrke kommunikationen Implementering
og samarbejdet med CJU
sammen med borgeren.

Videreført fra 2019

At styrke borgerinddragelse Afprøvning
og selvstændigheden hos
borgere der bor på
Møllemærsk via skærme i
alle lejligheder.

Nyt projekt i 2020

Bo & Aktivitet

Aktivitetsteknologie At tilbyde
Afprøvning
r i B&A
aktivitetsteknologier som
fysisk og kognitiv aktivering
samt styrkelse af fællesskab
hos borgere i Dagcentret og
Seniorklub på Møllemærsk

Nyt projekt i 2020

Bo & Aktivitet

Sansestimulering i
B&A

Nyt projekt i 2020

At øge mestringen hos
Afprøvning
borgere med
udviklingshæming der har
sansemæssige udfordringer

Videreført fra 2019

Bo & Aktivitet

Joint Action

At afprøve den
Afprøvning
analytiske/dialogiske
metode til at udvikle det
tværgående samarbejde om
fælles digitale opgaver med
V&R og CJU
Social- og
Digitalisering af
At frigøre ressourcer til at
Afprøvning
Sundhedsuddannelses- elevadministratione håndtere flere elevere
området
n
indenfor budgettet og
effektivisere og digitalisere
arbejdsgange.

Projekter der blev afsluttet i 2019
Centerområde

Projektnavn

Hvorfor afsluttede
projektet?

Sundhed & Psykiatri
Sygeplejen
Selvhjulpen med
Grundet mange øvrige
medicinadmnistrati opgaver i Sygeplejen, har
der ikke været kapacitet til
on i eget hjem
at gennemføre projektet.
Sygeplejen

Nexus Klinikbookinger
Mit Sygehus

Kørt i drift

Tandplejeapps

Kørt i drift

Mit Sygehus

Appen blev ikke udviklet
som forventet.
Kørt i drift

Plejehjem
Autismecenter Syd
Hjernecenter Syd
Hjernecenter Syd
Mad & Måltider

Life-Manager og
udvikling af nexus
integration
Genbesøg
Genbesøg
Genbesøg
Strukturapps
Skærmbesøg

Mad & Måltider
Bo & Aktivitet
Bo & Aktivitet

Webbestilling
Strukturapps
Genbesøg

Center for
Sundhedsfremme &
Forebyggelse
Center for
Sundhedsfremme &
Forebyggelse
Træning &
Forebyggelse
Ældre & Handikap
Plejehjem

Appen blev ikke udviklet
som forventet.

Kørt i drift
Kørt i drift
Kørt i drift
Kørt i drift
Grundet manglende borgere
i målgruppen
Kørt i drift
Kørt i drift
Kørt i drift

Nyt projekt i 2020

Nyt projekt i 2020

