
Innovative Digital
TrainingOpportunities on Dementia

 for Direct Care Workers

Kaunas Kaunas University of Technology (KTU),
Litauen, organiserade ett event den 3:e och 4:e
september 2019 med syfte att beskriva de problem
som en demenssjukdom kan orsaka för personen
själv, familj och vänner, och de svårigheter som kan
uppstå om det saknas tillgång till utbildning. Det
material som utvecklats inom ramen för iDO-
projektet presenterades och diskuterades.
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Athens Alzheimer´s Association genomförde
två event i Aten, Grekland, 18:e och 21:sta
september 2019. Syftet var att sprida
medvetenhet om hur demens påverkar
personen med sjukdomen och hur iDO-
projektet kan bidra till att öka kunskapen hos
vårdpersonal.

Virtual Campus, Portugal, organiserade den 12 november 2018 ett event
med titeln “Vägar mot egenvård, hälsa och välbefinnande”. Eventet hölls
på ESEP Enfermagem Porto och hade ett särskilt fokus på personal och
anhöriga som vårdar personer med demens.



Spelets tidsåtgång och svårighetsgrad har
utvecklats utifrån de krav och behov som
vård- och omsorgspersonal, andra
professionella, anhöriga och personer med
demens uttryckt.

Lunds Universitet, Sverige, organiserade två
event den 16:e september 2019, båda på MoA
Lärcenter i Lund. Syfte var att beskriva de
problem som en demenssjukdom kan orsaka för
personen själv, familj och vänner, och hur iDO
projektet kan bidra till att öka kunskapen. Ca 60
undersköterskestuderande deltog tillsammans
med några av skolans lärare.

Tech4Care (Falconara Marittima, Italien) and INRCA
(Ancona, Italien) genomförde två event med över 60
deltagare. Den 24 september 2019 besöktes en
dagverksamhet och både personer med demens och
anhöriga deltog. Den 30 september 2019
arrangerades ett informationsmöte i Tech4Cares
lokaler med vård-och omsorgspersonal och andra
professionella samt allmänheten. Vid båda tillfällena
presenterades och diskuterades det
utbildningsmaterial som utvecklats inom iDO-
projektet.

http:// idoproject.eu /game/

iDO MOOC är en digital lärplattform som innehåller
tränings- och utbildningsmaterial för baspersonal inom
demensvård. Plattformen innehåller multimedia, textfiler
och interaktiva moment. iDO MOOC finns på engelska och
samtliga partnerspråk.

Du kan komma åt kursen här:

https://www.udemy.com/course/training-on-
dementia-for-direct-care-workers/


