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OTIOM – Hvor er projektet nu?
Den nye løsning, der kan lokalisere mennesker med demens, har fået navnet OTIOM. Med
OTIOM er det muligt at sikre den tidlige indsats, som kan være med til at sikre friheden for
den sygdomsramte og deres pårørende, så de beholder trygheden i deres hverdag.
Betjeningen af OTIOM foregår gennem en applikation, som kan hentes både til Android
og iPhone. Der er udviklet et brugervenligt service design, som videreudvikles løbende.
Brugerfladerne er simple og overskuelige for brugeren. OTIOM fungerer både indendørs
og udendørs, på kældre niveau og på etage niveau, uden brug af batteriskifte og/eller
hyppige opladninger. Dette skal selvfølgelig testes i praksis, for at sikre at løsningen møder
de eksisterende behov, og for at sikre at brugervenligheden er i top. Til sådan en test
inddrages borgere og personale i kommunerne. På nuværende tidspunkt er evalueringen
derfor påbegyndt i tre af Nordjyllands kommuner:




Aalborg Kommune – Otiumgården, Lions Parken, Lundbycentret og Solvang
Hjørring Kommune – Ældrecenter Havgården
Jammerbugt Kommune – Kaas Plejecenter

Der testes før og efter, at OTIOM bliver taget i brug. Evalueringen resulterer i en
evalueringsrapport, udarbejdet af Anders Kalsgaard Møller fra Aalborg Universitet. I
evalueringen er det ikke kun teknologien og dets implementering i de gældende
arbejdsgange, der undersøges. Der er også fokus på, hvor brugervenlig applikationen er.
Evalueringen er dermed sat op således, så det er muligt at måle OTIOM op mod
eksisterende teknologier på området, som allerede er i brug i dag. Tidsplanen forløber
således:

Gennem frihed skabes rum til omsorg
Der er allerede ved evalueringens start fokus på at kommunikere til relevante fora, medier
og andre kommuner. For at hjælpe Danmarks plejepersonale, borgere der lider af
demens, og deres pårørende, er det vigtigt, at der gøres opmærksom på OTIOM. Derfor
arbejdes der løbende på at gøre relevante interessenter opmærksom på, at OTIOM
kommer på markedet i oktober dette år.
Læs mere: http://www.demens-dk.dk/WordPress/wp-content/uploads/2018/05/Når-bønder-skalforstå-noget-om-agurkesalat.pdf

Frihed til bevægelse – Retten til at blive fundet!

