’MeWe Connect’
Beskrivelse af projektet
Personcentreret pleje og omsorg med digitale livshistorier, er et projektsamarbejde mellem CoLab
Odense på OUH - Innovationsafdelingen, Geriatrisk afdeling på OUH/Svendborg Sygehus,
Faaborg-Midtfyn Kommune, Sundhed og Omsorg, og virksomheden Danish Display Solutions,
som står for udviklingen af løsningen.
Formålet med projektet er at udvikle og teste et redskab til understøttelse af bedre pleje og
behandling af personer med demens, både ved indlæggelse på sygehuset og ved nyt
personale/vikarer på plejehjem.
Projektet understøttes fagligt af Vibeke Drevsen Bach, der samarbejder med Faaborg-Midtfyn
Kommune om personcentreret pleje og omsorg til personer med demens.
Projektet fokuserer på udvikling og test af digitale livshistorier og livsrytmefortællinger, som skal
understøtte personer med demens, og de sundhedsprofessionelle, der arbejder med dem.
Produktet/løsningen bygger på allerede udviklede produkter i DDS produktportefølje, som
tilpasses et nyt segment og et aktuelt offentligt behov og udfordring - den kommunale og regionale
personcentrerede pleje og omsorg af borgere med demens. Det nye produkt, MeWe Connect,
udvikles, testes og tilpasses i tæt samarbejde med sundhedspersonale og pårørende, hvilket
betyder, at funktionen er velkendt i den kontekst, den skal anvendes i senere. Herved mindskes
barrier ved implementering i driften.
Formålet med projektet er med udgangspunkt i DDS eksisterende produkter at tilpasse, udvikle og
teste et online system, der via en eller flere skabeloner gør det enkelt og hurtigt for pårørende at
udarbejde en kort livshistoriefilm og sammen med plejehjemmet at udvikle en livsrytmefortælling,
der kan formidle personens levede liv og præferencer hurtigt og enkelt, til gavn for personen selv,
pårørende og personale på tværs af sektorer. Redskabet skal understøtte arbejdet med den
personcentrerede pleje og omsorg, og herved bl.a. skabe ro og undgå delir.
Livshistorien udformes som en kort video, sammensat af billeder, videoklip, lyd/musik og tale.
Videoen varer 2-5 minutter, og er en introduktion til de vigtigste elementer af personens liv, udvalgt
og udarbejdet af personen med demens og dennes pårørende. Livshistorien kan være sammensat
af elementer som et tidligere erhverv, en hobby, børn/børnebørn eller andet. Videoen er bl.a.
tænkt som et dialogværktøj for det sundhedsfaglige personale, som kan se videoen sammen med
beboeren/patienten og derved forventeligt lette dialogen/skabe ro, eller for sundhedspersonalet

alene, hvorved de får et indblik i personens identitet og lettere kan tale ind i den specifikke
beboer/patients situation. Livshistorien gøres tilgængelig for sygehuset via Mit Forløb.
Effektmålene for projektet er:






At de sundhedsprofessionelle på plejehjem og sygehus kan bevidne personen med
demens, gennem tilgang til personens livshistorie og dermed personens liv og identitet, og
derved opleve at levere et bedre stykke arbejde.
At udvikle et redskab til vikarer /nyt personale på plejehjem og personale på sygehuset, der
nemt og hurtigt kan sætte sig ind i beboerens livshistorie og livsrytme
At livshistorien kan skabe genkendelse hos personen med demens, og dermed en kontakt
til tidligere liv mhp. at reducere frygt og uro
At sandsynliggøre, at ro og en bedre relation giver mulighed for en bedre behandling på
sygehus og en reduktion af delir.
At de pårørende finder det let og enkelt at skabe livshistorier og livsrytmefortællinger for
deres demente pårørende.

Det tilpassede produkt/den udviklede løsning efter endt testforløb har endvidere til formål at
erstatte eksisterende procedurer i den kommunale og regionale omsorg og pleje af demente
borgere, som pt. Ikke opleves som optimale. Således er det målet, at løsningen supplerer
indlæggelsesrapporten, som på nuværende tidspunkt giver et fragmenteret billede af
patienten/beboerens livshistorie og -rytme.Derudover forventes løsningen at have en god effekt på
formidlingen, at informationen bliver mere samlet, lettere tilgængelig, mere visuel og ikke så
teksttung, når den bliver fremstillet som video og fortælling.
Projektmålene er:






At 15 personlige livshistorier og samt 15 livsrytmefortællinger er udarbejdet.
At testen er med til at definere, hvilken/hvilke målgrupper der kunne have størst glæde af
løsningen. (Hvor i et demensforløb kunne det være gavnligt? Evt. kan det risikere at
forvirre mere end at gavne, når man kommer sent hen i forløbet)
At sikre fokus på det hele menneske (vigtigt både for geriatrisk afdeling og plejehjemmet)
At give personalet hurtig, let og overskuelig adgang til viden om den enkelte
borger/patients livsrytme (både på sygehus og i kommunen).
At sikre, at livshistorien kan følge med den demente borger/patient i overgang mellem
sygehus og kommune.

