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Teknologiforståelse
- Hvordan ruster vi sundhedsprofessionelle til fremtiden?
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Fremtiden er her nu!

http://region-hovedstaden-ekstern.23video.com/film-om-patientskaerme-pa-hvidovre-hospital
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Fire generiske kompetencetemaer for fremtidens sundhedsprof. 
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Region Hovedstaden rapport & Podcast

https://www.regionh.dk/CAMES/Udvikling/Udviklingsprojekter/Sider/Fremtidens-kompetencer-i-sundhed.aspx
https://www.regionh.dk/CAMES/medier/Podcast/Sider/Fremtidens-kompetencer.aspx
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Pejlemærker for sundhedsuddannelsernes teknologifokus

Danmarks Evalueringsinstitut

https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/pejlemaerker-sundhedsuddannelsernes-teknologifokus
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Pejlemærker for sundhedsuddannelsernes teknologifokus

Danmarks Evalueringsinstitut

https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/pejlemaerker-sundhedsuddannelsernes-teknologifokus
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Overvej jeres målgruppe

Personer med hjertesygdom, KOL og diabetes

har markant sværere ved at læse og forstå 

sundhedsinformation og/eller kommunikere med 

sundhedspersonalet sammenlignet med hele 

befolkningen. 

(taget højde for variation ift. køn, alder, uddannelse, etnisk baggrund og samlivssituation). 

Defactum rapport

Norman og Skinner, JMIR

https://www.defactum.dk/siteassets/defactum/3-projektsite/hvordan-har-du-det/hhdd---sundhedsprofil/temaanalyser/sundhedskompetence_kronisk_sygdom_2015.pdf
https://www.jmir.org/2006/4/e27/
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En tur ud i almen praksis…



Region Hovedstaden Bliv digital kompetent

Formål: 

Deltagerne kan tilrettelægge, formidle og styre brug af 

digitale teknologier

Vigtige parametre:

• Relationen mellem borgerne og sundhedsprof. skal     

(gen)etableres og videreføres i en digitaliseret løsning.

• Den sundhedsfaglige kan identificere sig med rollen som 

teknologiformidler 

Evaluering: 

Primo 2020 – derefter koncept til fri afbenyttelse.

Nyt kompetenceudviklingskoncept fra Syddansk Sundhedsinnovation

Syddansk Sundhedsinnovation projektbeskrivelse

https://www.syddansksundhedsinnovation.dk/projekter/bliv-digital-kompetent-kompetenceloeft-af-sundhedsfagliges-teknologiforstaaelse/
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Overvejelser omkring ny teknologi:

Hvad VIL vi med teknologien?

• Understøtter den gode sundhedsløsninger?

• Bidrager den til ulighed i sundhed?

Hvilke betingelser skal være opfyldt?

• Kompetenceudvikling, ressourcer, samarbejdspartnere?

• Patienternes forudsætninger – brug for selektion?


