




” TILLSAMMANS MED DIG 
FORMAR VI ETT HÅLLBART SAMHÄLLE
GENOM MENINGSFULL DIGITALISERING



Lärande effektivitet vs. Kostnad
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GAMIFICATION

Inspiration från spel används i andra sammanhang än spel



SPELMEKANISMER



MENINGSFULL DIGITALISERING

Utveckling av ett verktyg för att involvera och förbereda patienter och närstående inför strålbehandling



VAD HAR VI?

• Kunskap sedan många års studier om problem
• Dåligt med tid svårt att hinna med 
• Samvetsstress 
• VR tekniken som finns inom olika områden
• Gamification och Serious games kunnande



VAD BEHÖVER VI?

• Kunskap om hur vi kan samverka 
• Kunskap om vad vi tillsammans kan åstadkomma
• Kunskap om varandras möjligheter 
• Modet att ge oss in i nya världar



PROCESS
• Lika värde för alla involverade 
• Involvera målgruppen 

(patienter/personal/närstående)
• Tänka ”out of the box”
• Lyssna, fråga och bjuda in 
• Workshops 
• Testa och testa igen



FOTON TAGNA I 360 GRADER









EN APP MED YTTERLIGARE STÖD



Glasögonen gav en helhetsbild. 

När man sitter i ett samtal så förstår man inte pga att man vet 

inte hur det ser ut. Man tappar tanken i samtalet ibland. 

Glasögonen kunde jag titta i flera gånger. Allt fastnar inte på en 

gång utan det krävs flera tittningar för att jag skall förstå.

”



Hela familjen och mina barnbarn tittade. Barnbarnen tyckte det var häftigt och ville 

låna glasögonen. De vuxna såg allvaret i det hela. 

När frun tittade i glasögonen såg hon sb och var mer delaktig i vad jag gjorde. Många 

pratar om det men inte alla har varit med om det. Nu fick man ju se hur det ser ut när 

man kommer in i rummet och apparaten. Det var positivt att hon fick se detta!

”





https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.library.ju.se/pubmed/24323829
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.library.ju.se/pubmed/?term=Strang S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24323829
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.library.ju.se/pubmed/?term=Henoch I[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24323829
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.library.ju.se/pubmed/?term=Danielson E[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24323829
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.library.ju.se/pubmed/?term=Browall M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24323829
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.library.ju.se/pubmed/?term=Melin-Johansson C[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24323829
https://www-sciencedirect-com.proxy.library.ju.se/science/article/pii/S1471595317303840?via%3Dihub#!


Frågor Resultat skillnad från början till 

slutet av utbildningen

13. Jag hoppas att patienter jag vårdar dör när jag inte 

är närvarande

Början 2.31, slutet 2.09 (p=0.654)

17. När en patient närmar sig döden bör vårdarens 

engagemang i honom eller henne upphöra

Början 1.21, slutet 1.09 (p=0.404)

Med 

sjuksköterskestudenter 

som tänker så, hur är 

det då att vara en 

döende patient och bli 

vårdad?







STUDENTCITAT

”Spelet gav mig en 

verklighetskänsla, Anna blev ju 

påverkad av det jag gjorde, jag 

tror jag kan ha nytta av att få 

göra fel utan att någon på riktigt 

får ont eller ja att det liksom 

händer något på riktigt, nu får 

man liksom träna, det kändes 

bra….”

”Det skrämmer mig såååå typ att 

jag som nyutexaminerad 

sjuksköterska skall vara den som 

ansvarar och sköter en svårt sjuk 

och döende, jag såg min mormor 

när hon dött , då var jag 7 år det 

var mitt enda minne, mitt enda 

möte med döden och det var så 

längesedan ju…. Anna var lik 

henne…..”



HUR KAN DIGITALISERING OCH GAMIFICATION 

FÖRÄNDRA VÅRDEN?

• Rehabilitering

• Smärtlindring

• Information 

• Utbildning

• Förenkla system

• Simuleringar

• Förändra beteenden



” VAD HAR VI LÄRT OSS AV ATT 
SAMARBETA?


