HoCare2.0

Predstavitev HoCare2.0
Soustvarjanja Pilotov
Javnih Institucij
Ključna
spoznanja
črpana
iz
procesa
soustvarjanja med razvojem rešitev za nego
starostnikov na domu

Projekt HoCare2.0
Cilj projekta HoCare2.0 je zagotoviti visoko inovativne, digitalne rešitve za nego
starostnikov na domu, ki je osredotočena na oskrbovance. Projekt je usmerjen na
dotično področje za inovacije zaradi staranja evropske družbe. Proces odpira
pomemben trg srebrnega gospodarstva, ki še vedno ne nudi rešitev, zasnovanih za
starostnike.
Uspeh na novo dostavljenih rešitev in izdelkov, ki temeljijo na IKT, je v veliki meri
odvisen od dveh glavnih dejavnikov:
1. Rešitev mora ustrezati dejanskim potrebam končnih uporabnikov.
2. Končni uporabniki morajo sprejeti rešitev.
Pogosto se zgodi, da primerna rešitev obstaja, a je starostniki ne uporabljajo, saj jim
tehnologija ni všeč, je ne poznajo oz. so je nevešči.
Zato predlagamo, da so starostniki vključeni že v proces oblikovanja rešitev.
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Proces soustvarjanja in Piloti
Javnih Institucij
Eden najbolj obetavnih načinov za vključevanje končnih uporabnikov v razvoj je
soustvarjanje. Soustvarjanje je proces, ki uporablja znanje in izkušnje končnih
uporabnikov v vsaki fazi razvojnega procesa. Udeleženci si izmenjujejo ideje in
opolnomočijo drug drugega, posledica so bolj ustrezne rešitve, sodelovanje pa
spodbuja tudi uporabnost tehnologije, kar povečuje sprejetost rešitve na trgu.
Da bi preizkusili metodo soustvarjanja in spodbudili učenje, so bili uvedeni pilotni
projekti v šestih državah: na Madžarskem, Poljskem, Češkem, v Sloveniji, Nemčiji in
Italiji ter s sedmimi organizacijami javnega sektorja razvili inovativne izdelke za nego
starostnikov na domu.
Pred piloti so bili udeleženci iz vseh delov tako imenovane četverne vijačnice
(quadruple-helix QH), in sicer MSP, akademskega ali raziskovalnega sektorja,
institucijami javnega sekorja in starostniki s svojimi družinskimi člani, povezani v t.i.
laboratorije za soustvarjanje. Njihove naloge so med drugim vključevale izbor
najboljših inovativnih idej za preizkušanje v pilotnih projektih in tudi aktivno
sodelovanje v procesu soustvarjanja.
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Proces of Pilots
Da bi podprli proces soustvarjanja s smiselnim vključevanjem starostnikov, so bila
med projektom HoCare2.0 razvita orodja s smernicami, kako postopati v različnih
fazah razvoja rešitve. Vsi piloti so sledili skupnim predpisanim korakom, opisanih v
smernicah, ki vključuje naslednje korake: pripravo, ustvarjanje znanja, izdelavo
prototipa rešitve in zaključek procesa.
Priprava:
potrebnih fizičnih pogojev za proces soustvarjanja. Ta faza vključuje naloge, kot so
postavitev navdihujočega in ustvarjalnega okolja, skrb za ustrezno
usposobljenost moderatorja, ki bo vodil proces, in druge aktivnosti, povezane z
združevanjem vseh udeležencev in pripravo okvira procesa.
Ustvarjanje znanja:
tu se začne soustvarjanje. Cilj je identificirati zahteve končnih uporabnikov –
potrebe, zmožnosti, stališča in značilnosti starostnikov. Zbrano znanje oceni in
analizira ekipa in/ali moderator. Koristne metode: študije dnevnikov, intervjuji ali
srečanja fokusnih skupin, zapiski, miselni vzorci, konceptualna (grafična in
vsebinska) idejna zasnova.
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Izdelava prototipov:
S pridobljenim znanjem institucija pripravi proizvodnjo prvega prototipa, ki je
dovršen vsebinsko, ne pa tudi grafično in vizualno, da ga uporabniki testirajo. Po
tem institucija izdela vsebinsko in vizualno delujoči prototip za nadaljno testiranje
uporabnikov. Na koncu vsi člani laboratorija za soustvarjanje in zunanji strokovnjaki
opravijo testiranje in vrednotenje ter podajo končne povratne informacije.
Posledično je dostavljen tržen izdelek, ki mora biti dovolj dober, da ga ekipa
izdelovalcev predstavi vodstvu podjetja, ki ga odobri za proizvodnjo. Na tej točki je
proces soustvarjanja zaključen. Primeri uporabnih metod: uporaba maket,
kontekstualni intervjuji, vodenje državljanov.
Zaključek postopka:
ekipa mora razmišljati o procesu/dejavnostih, dokumentirati proces in identificirati
pridobljene
izkušnje.
Te
nadaljnje
dejavnosti
vključujejo
seznanitev
ekipe/posameznikov in zaključek celotnega procesa soustvarjanja.
Podrobnosti o vsakem pilotu, vključno s ključnimi spoznanji, so predstavljene na
naslednjih straneh.
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Multidisciplinarne Mobilne Enote
Institucija: Mestna Občin Kranj
Dom upokojencev Kranj, Zdravstveni dom
Sodelujoče organizazije:
Kranj, Mestna občina Kranj, BSC, d.o.o., Kranj, Inštitut za digitalizacijo,
IPM Digital
Trajanje pilota:
Opis storitve:

11/2020 - 05/2022

Cilj je ustvariti multidisciplinarno kakovostno storitev, ki bo zadovoljevala
individualne zdravstvene in socialne potrebe ljudi v domačem okolju, hkrati pa
povezovala formalne in neformalne oskrbovalce ter druge ustrezne službe in
strokovnjake.
Oblikovani mobilni timi sestavljeni iz socialnih in zdravstvenih strokovnjakov, bodo
nudili storitve oskrbe starostnikov v vseh fazah življenja – od manjših zdravstvenih
in gibalnih težav do težav, ki potrebujejo bolj specifično in strokovno oskrbo.
Glavni namen je izboljšati kakovost tako socialne kot zdravstvene oskrbe na domu
in bivalnega okolja starostnikov ter pomagati njihovim neformalnim oskrbovalcem
pri njihovi oskrbi.

Udeleženci:

Končni uporabniki: 11 oskrbovancev starejših od 61 do 93 let in 11 družinskih
članov.
QH-Partner: vsi partnerji BSC Cocreation Lab, ki zastopajo udeležence QH. Dom
upokojencev Kranj (socialni delavci), Zdravstveni dom Kranj (zdravstveni delavci) in
Mestna občina Kranj (izvajalec javne službe) so se ob podpori BSC in Inštituta za
digitalizacijo, IPM Digital aktivno vključili v pilotne aktivnosti.
Zunanji strokovnjak: vključena je bila ena strokovnjakinja gerontologije in 2
medicinski sestri geriatrije.

Uporabljene metode:

fokusne skupine, kartiranje, vprašalniki, kolektivna inteligenca, izdelava prototipov
na podlagi tehnike storyboard, prepoznavanje obstoječih dobrih praks
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Poudarki/zadržki:
Ozaveščanje o novi storitvi mora biti ustrezno in selektivno, da nagovori pravo
ciljno skupino z najvišjo dodano vrednostjo.
Ocenjevanje proračunskih in organizacijskih omejitev je treba izvajati redno, z
namenom ohrnaitve storitev na profesionalni ravni.
Nujna je pravilna individualizacija in prilagoditev storitve za vsakega uporabnika
in vsak obisk.
Nekatere dodatne storitve, ki jih aktivno prebivalstvo dojema kot nebistvene, je
treba obravnavati kot bistvene za starejše – razmislite o njihovi vključitvi v
ponujene storitve.
Vzpostaviti dežurnega koordinatorja službe za starostnike z namenom iskanja
specifične pomoči, ki jo starostnik potrebuje (specializirana pomoč na domu).

Povratne informacije vodij institucij:

Strokovnjaki so izrazili potrebo po naprednem nadzornem sistemu, ki bi spremljal
kakovost dela, koordinacijo, raven storitev, izvajanje storitev, ki so pravzaprav
najpomembnejše.
To bi lahko dosegli z digitalno platformo, integracijo podatkov iz podedovanih
sistemov različnih ponudnikov, naslavljanjem posebnih potreb posameznih
oskrbovalcev, usklajevanjem dela članov tima, izobraževanjem neformalnih
oskrbovalcev, napovedovanjem povpraševanja po različnih storitvah.

Povratne informacije udeležencev/uporabnikov:

»Najbrž živimo na različnih planetih«: prvi komentar končnih uporabnikov, potem ko
smo »teoretično« predstavili že razpoložljive javne storitve. Po predstavitvi končne
različice storitve so bili končni uporabniki optimistični, da bodo končno dobili
možnost prejeti vsaj kakšno storitev v nasprotju s trenutno situacijo.

Prilagoditev v strateških dokumentih:

Cilj je sistemski pristop k soustvarjanju vključiti v regionalno strategijo
»REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM GORENJSKE 2021–2027«.

Ključna spoznanja:
Proces soustvarjanja je pokazal svoj polni potencial, saj so v procesu aktivno
sodelovali tako končni uporabniki kot drugi ključni deležniki.
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Vodenje pacientovega zdravljena
Institucija: Madžarski Nacionalni generalni direktorat za bolnišnice
Sodelujoče organizacije: Madžarska fundacija za razvoj
personaliziranega zdravstvenega varstva
Trajanje pilota: 01/2021 - 04/2022
Opis storitve:

Dr.BetMen je uporabniško vodena spletna platforma in aplikacija, ki povezuje
ključne akterje na poti pacienta za izboljšanje in razvoj njihovega sodelovanja.
Njegove glavne funkcionalne značilnosti so:
Sledenje pacientovi poti – enostavno slediti seznamu zdravljenj;
Personalizirano potovanje pacienta - personaliziran in optimiziran načrt
zdravljenja in samo zdravljenje;
Komunikacija - podpiranje učinkovite komunikacije med zdravnikom in
bolnikom;
Financiranje na podlagi rezultatov – sistem ocenjevanja za prepoznavanje dobrih
praks;
Pot je institucionalno potovanje, ki ga opravijo pacienti, po napotitvi na nadaljnje
zdravljenje splošnega zdravnika (ali drugega zdravstvenega delavca). Pot podaja oris
tega, kar se bo verjetno zgodilo na pacientovi poti zdravljenja in se lahko uporablja
tako za obveščanje pacientov kot za načrtovanje storitev.
DrBetMen ponuja rešitev za zmanjšanje administrativne obremenitve ponudnikov
zdravstvenih storitev, pospešitev oskrbe pacientov, preglednost celotnega procesa
in zmanjšanje osebnih srečanj.
Udeleženci:
Ključne ciljne skupine so zdravstveni delavci, uporabniki zdravstvenih storitev
(pacienti) in njihovi svojci.

Uporabljene metode:

kartiranje, kvalitativni intervjuji, primerjalna analiza, pisarna raziskava, izdelava
prototipov nizke ločljivosti, zbiranje povratnih informacij
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Poudarki/zadržki:

Nekateri zdravstveni delavci so bili sprva skeptični glede možnih koristi platforme in
so trdili, da so nekatera medicinska področja sui generis, tako da pomembne
izboljšave niso možne. Zanimivo je, da je razvijalec rešitve cenil ta pristop in povabil
tiste, ki imajo kritično držo, da pomagajo pri skiciranju posebnih funkcij, da bi
izboljšali funkcionalnost platforme.

Povratne informacije vodij institucij:

Sodelujoče institucije so cenile priložnost, da so dejavno vključene v osrednje in
resnične razvojne dejavnosti izdelka, preden je ta označen kot končni. Posebej so
poudarili pomen metode soustvarjanja, to je dejstvo, da imajo končni uporabniki
besedo in je njihova odločitev pomembna, kar prinese do tega, da se bodoči izdelek
izkaže za dejansko uporabnega in uporabnega, ko je končan, dokončan in
pripravljen za lansiranje v javno službo.

Povratne informacije udeležencev/uporabnikov:

Kljub manjšim začetnim neuspehom so končni uporabniki prejemniki postali vedno
bolj navdušeni, ko se je potek pilotiranja razvijal, in soglasno cenili priložnost za
sodelovanje. Predvsem so bili hvaležni za pomoč, ko so jo potrebovali, in se niso
mogli obrniti le na družinskega člana, ampak tudi neposredno na skrbnika.

Prilagoditev v strateških dokumentih:

Institucionalna strategija NDGH 2020-2025 bo preverjena, ali je soustvarjanje
primerno med njenimi cilji.

Ključna spoznanja:

Reden stik in vzporedno vključevanje končnih uporabnikov je ključna značilnost
razvojnih aktivnosti nasploh. Vendar pa problem osipa še vedno obstaja in ostaja
ključni izziv za uspeh razvojnega procesa samega.
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Pomočnik za prehransko podporo
Institucija: Regija Malopolska
Sodelujoče organizacije: Nutricare Ltd
Trajanje pilota: 10/2020 - 11/2021

Opis storitve:
Asistent prehranske podpore je definirana funkcija, oseba, ki pacientom in
negovalcem pomaga v procesu prehranske terapije na vsaki stopnji, tudi pred
začetkom. Pomaga pri iskanju rešitev za osnovne težave, s katerimi se pacient ali
negovalec lahko srečata, tako preden se kvalificira za terapijo kot med postopkom
domače terapije. Zagotavlja tudi informacije bolnikom na prehranski terapiji in
tistim, ki jih zanima enteralna prehrana.
Spletna platforma je namenjena pacientom na enteralni prehrani in njihovim
negovalcem. Namen je združiti uporabna znanja in informacije na enem mestu.
Obe storitvi sta namenjeni zagotavljanju informacij in znanja pacientom
in njihovi skrbniki. Odgovarjajo tudi na potrebo po povezovanju s strokovnjakom
glede zdravljenja.
Udeleženci:
Udeleženci pilotne akcije (15 bolnikov in 15 negovalcev) so bili izbrani na podlagi
nekaj kriterijev:
Odrasli bolniki enteralne prehrane, bivanje doma;
Starost: 50 let in več;
Prebivalci regije Malopolska;
Pacienti in negovalci so sposobni komunicirati svoje misli/potrebe/zaključke;
Za bolnike mora skrbeti formalni/neuradni negovalec.
Vključeni bolniki z nevrološkimi, onkološkimi ali srčno-žilnimi boleznimi. Nadalje sta
storitev preizkusila tudi zaposlena v domu za starejše in mati otroka, hranjenega po
želodčni sondi.

Uporabljene metode:

kvalitativna študija-osebni intervju v kombinaciji s kontekstualnimi intervjuji empatični intervjuji, tehnike oblikovanja storitev in sooblikovanja, delavnice (tehnika
persona, metoda oblikovalskega razmišljanja z viharjenjem možganov), intervjuji,
sprehodi državljanov
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Poudarki/zadržki:

premagovanje izziva izolacije končnih uporabnikov ter razvijanje vezi in zaupanja
med vsemi vpletenimi stranmi je bilo ključnega pomena za uspeh celotnega
procesa;
delitev zgodbe o uspehu z oblikovalci politik in akademskimi krogi, ki lahko še
naprej uporabljajo idejo (kot je razširitev vloge pomočnika na druge bolezni ali
ovir) je bil ključni pozitivni trenutek
dodaten poudarek: pilotna akcija HoCare2.0 v regiji Malopolska je bila prijavljena
na natečaj „Inovativna samouprava“

Povratne informacije vodij institucij:
Asistenta za prehransko podporo in spletno stran, lahko razumemo kot poskus
povezovanja sistema zdravstvenega varstva in socialnega varstva;
Posredovanje asistentke je pomagalo preprečiti hospitalizacijo in ostati doma v
relativno dobrem stanju;
Proces načrtovanja je pokazal, da je ključno najti soglasje med povpraševanjem in
ponudbo;
Storitev Asistent se lahko prenese na druge vrste kroničnih bolezni (npr.
sladkorna bolezen).

Povratne informacije udeležencev/uporabnikov:

»Bal sem se poklicati zdravnico in ga vznemirajti s svojimi vprašanji ... Toda ta gospa
je bila tako prijazna, da je zdravnico poklicala. Povedala mi je vse, kar sem
potreboval!«
»Všeč mi je, da je prikazano, kako hraniti mamo. Na začetku sem se bal, da delam
narobe ...«
»Moja družina in jaz obožujemo to spletno stran! Ker smo šele na začetku
spoznavanja oskrbe je odlično, da nam je vsak korak jasno razložen ...«

Ključna spoznanja:
IPomemben dejavnik uspeha je bilo sodelovanje s strokovnim moderatorjem, ki je
ekipo vodil skozi proces oblikovanja.
Proces oblikovanja javne storitve je potekal gladko, čeprav je pandemija Sars-Cov-2
naložila nekatere omejitve. Zdi se, da so vse strani, vključno z izvajalcem javne službe,
zadovoljne z rezultati.
Vse strani so bile vključene v proces z občutkom, da sodelujejo pri nečem
edinstvenem. Ni jih bilo treba spodbujati z dodatnimi sredstvi spodbujanja. Same
zasnovane rešitve so pacientom in negovalcem prinesle številne prednosti kot so:
dostop do verodostojnih informacij, pomoč pri vzpostavljanju zaupanja med
asistentom in pacienti/skrbniki, učinkovit delovni pripomoček za specialiste enteralne
prehrane.
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Socialna ambulanta
Institucija: InstituteforsocialservicesPrague4
Sodelujoče organizacije:
Trajanje pilota:
01/2021 - 04/2022
Opis storitve:
Socialna ambulanta je namenjena kompleksni pomoči varovancem in njihovim
negovalcem kot nov del „Centra za družinske oskrbovalce“, ki že deluje v okviru
USSP4. Center ponuja brezplačno podporo tistim, ki skrbijo za družinskega člana.
doma. Ta center ponuja:
socialno svetovanje,
usmerjanje v prispevke (varstveni dodatek, mobilnost in druge ugodnosti),
posredovanje in sodelovanje z registriranimi socialnimi službami ali drugimi
ustanovami (npr. domovi za starostnike, hospici, domovi za starejše ipd.),
psihološko svetovanje,
skupinske dejavnosti (skupina za samopomoč za nego),
paliativno svetovanje.
Udeleženci:
Pilotni projekti so namenjeni trem glavnim ciljnim skupinam. Prvi so izvajalci
strokovne oskrbe in zaposleni pri partnerju. Druga skupina so dejanski oskrbovanci.
Tretja, iz vidika pilotnega projekta najpomembnejša skupina so neformalni oziroma
družinski izvajalci oskrbe, ki igrajo bistveno vlogo pri dobrem počutju oskrbovanca.
Te skupine okoli storitev ISS4 skupaj štejejo na stotine soudeleženih.

Uporabljene metode:
spletni vprašalnik CWAM, primerjava analize primerov (mapiranje), pisarna raziskava,
prototipi nizke ločljivosti
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Poudarki/zadržki:

Nekaj oskrbovancev je bilo sprva skeptičnih in si niso mogli predstavljati
prednosti storitve. Nekaj težav je nastalo zaradi spletnega obrazca, saj zaradi
pandemije COVID-19 vprašalnika ni bilo mogoče izvesti »osebno« in je bila edina
možnost uporaba spletnega obrazca, kar je starostnikom povzročilo preglavice.

Povratne informacije vodij institucij:

V času projekta nam je uspelo izboljšati kakovost oskrbe. Uspešni smo bili tudi pri
zagotavljanju kulturnih in družabnih dejavnosti na daljavo, zahvaljujoč celoviti
oceni potreb in doslednemu vodenju primerov. Menimo, da je bil prispevek h
kakovosti oskrbe zelo velik in zato bomo ta element ohranili tudi v prihodnosti. S
storitvijo, ki smo jo skupaj razvili, smo zelo zadovoljni in veseli tudi pozitivnega
vpliva na stranke in osebje.

Povratne informacije udeležencev/uporabnikov:

Negovalka: »Počutim se bolj kot del ekipe. Ambulanta poskrbi, da delujemo kot en
organizem, ne kot ločeni oddelki.« Oskrbovanec: »Nisem bil vesel, da imam v načrtu
oskrbe še eno »institucijo«, vendar opažam dobro raven vodenja mojega primera in
vidim napredek, razvoj v organizaciji oskrbe. Vesel sem, da je izboljšanje tako.
opazno.« Sorodnik oskrbovanca: »Sprva nisem videl prednosti, zdaj pa opažam
popolno vodenje oskrbe in, da vsa ustanova deluje kot ena. Lepo je videti tako
raven organiziranosti, pa tudi dober doseg informacij, ki jih potrebujem.«

Prilagoditev v strateških dokumentih:
Koncept Inštituta za socialne storitve Praga 4

Ključna spoznanja:

Če je mogoče, zagotovite redno supervizijo in »usposabljanje za krizno
posredovanje« za delavce socialne ambulante, predvsem tiste, ki delajo s
paliativnimi oskrbovanci/svojniki.
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Video svetovanje z asistenco
Institucija: Univerzitetna bolnišnica Dresden
Sodelujoče organizacije: Cultus gGmbH, CCS GmbH
Trajanje pilota: 10/2020 - 11/2021
Opis storitve:

Storitev »video svetovanje z asistenco«, ki je bila razvita skupaj z izvajalcem javne
službe Cultus gGmbH, daje oskrbovancem možnost, da se udeležijo obiska pri
zdravniku v obliki virtualnega posveta po predhodnem pregledu s strani negovalcev.
Pri tem jim pomaga asistent, ki je odgovoren za pripravo, spremljanje in spremljanje
videosvetovanja. Posebnost te storitve v primerjavi z ostalimi tovrstnimi storitvami
je aktivna podpora, ki koristi tako negovalc (negovalno osebje) kot prejemnik.

Udeleženci:

Končni uporabniki: 11 oskrbovancev - starih od 80 do 103 leta. Večina jih trpi
zaradi bolezni srca in ožilja ali gibalno oviranih ter različnih nevroloških obolenj,
zaradi česar potrebujejo negovalno podporo. Negovalci so zdravstveno osebje in
zaposleni pri izvajalcu javne službe.
Zunanji strokovnjak: Strokovnjak za gerontologijo je spremljal postopek.
Partner znanja: CCS GmbH je spremljal proces in posredoval znanje o
soustvarjanju.
Izvajalec javne službe: regionalni izvajalec ambulantne in bolnišnične oskrbe.

Uporabljene metode;
papirnati vprašalnik v kombinaciji z osebnimi intervjuji, prototipi nizke ločljivosti,
delavnica soustvarjanja (skupinska seja za predstavitev), igra vlog, testiranje
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Poudarki/zadržki:

Če je možno, je treba storitev vsaj enkrat preizkusiti v odigranih vlogah, vendar je še
bolje, da se storitev preiskusi v realnih pogojih. Nekateri oskrbovanci so bili sprva
skeptični in si storitve niso mogli zares predstavljati. Igra vlog in kasnejša testna faza
sta bili v veliko pomoč pri oblikovanju mnenj starejših.

Povratne informacije vodij institucij:

Za izboljšanje storitev oskrbe starostnikov na domu si ne prizadeva le zasebni sektor.
»Kot izvajalec nadmaksimalne oskrbe nas zelo zanimajo rešitve, ki
starostnikom/državljanom olajšajo dostop do varne zdravstvene oskrbe,« pravi prof.
dr. Michael Albrecht, medicinski direktor Univerzitetne bolnišnice Carl Gustav Carus
Dresden. „Zato smo skupaj z drugimi partnerji, kot je Cultus gGmbH, operater domov
za starostnike in oskrbo na domu v Dresdnu, razvili novo inovativno storitev - video
svetovanje z asistenco.“
Povratne informacije udeležencev/uporabnikov:
»Vidim veliko prednosti, imate hiter dostop do zdravnika, s čimer prihranite pot do
zdravniške ordinacije in dolgo čakalno dobo, poleg tega je tveganje okužbe
minimalno. Zaradi pomočnika se počutim varno. On skrbi za tehniko in vse ostalo
okoli nje,« pravi 80-letna oskrbovanka.
Prilagoditev v strateških dokumentih:
Strategija zdravstvene regije (Vzhodna) Saška
Ključna spoznanja:
Če je mogoče, redna fizična srečanja (zaradi COVID situacije je bilo to omejeno).
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Inovativna storitev dostave obrokov
Institucija: Gospodarska zbornica Cremona
Sodelujoče organizacije: Mestna občina Cremona
Trajanje pilota: 10/2021 - 04/2022
Opis storitve:

Storitev je sestavljena iz spletnega sledenja dostavam obrokov v mestu Cremona s
pomočjo naprave GPS, nameščene na dostavnih vozilih in s pomočjo aplikacije, ki bi
omogočala nalaganje ustreznih informacij o ravni učinkovitost (tj. časovni razpored,
opozarjanje, anomalije). Poleg tega bi aplikacija ustrezno usposobljenemu
operaterju omogočila spremljanje okoljskega ali splošnega stanja uporabnika na
njegovem domu in nalaganje koristnih informacij v mrežo strokovnjakov (tj.
zdravnikov, izvajalcev zdravstvenih javnih storitev, negovalcev, družin itd.), ki poroča
o dejanski porabi dostavljenega obroka, s koristnimi informacijami o dejanski
prehrani starostnika. Po testiranju bi lahko aplikacijo uporabljali za razširjene
storitve, ki se nanašajo na dostavo na dom in zdravstveno oskrbo, kot so zdravila,
splošni nakupi itd.

Udeleženci:

Končni uporabniki: 14 starejših, starih od 67 do 89 let, 14 negovalcev iz mestnega
jedra Cremone, s posebnimi potrebami socialnega varstva, ki jih že obravnava vsaj
ena javna služba, ki jo upravlja občina Cremona.
QH-Partner: vseh 5 partnerjev laboratorija za soustvarjanje, ki predstavljajo 4
vijačnice, ki so aktivno vključene v pilotne dejavnosti.
Zunanji strokovnjak: vključen je bil en strokovnjak gerontologije, 3-4 geriatrije.
Izvajalec javne službe: Občina Cremona.
Uporabljene metode:
kartiranje, vodeni intervjuji, diagrami, kolektivna inteligenca, prepoznavanje
obstoječih dobrih praks, vprašalniki
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Poudarki/zadržki:
Med procesom soustvarjanja so se kot povratne informacije udeležencev pojavila
nekatera pomembna spoznanja o storitvi, ki so prispevala h končni zasnovi storitve:
rešitve mora biti enostavna za uporabo za uporabnika in negovalca;
rešitev naj podpira tradicionalno storitev s fizično interakcijo operaterja z
uporabnikom;
rešitev mora samodejno pošiljati obvestila negovalcem;
rešitev naj bi povečala kakovost storitve, v smislu točnosti in splošne kakovosti
dostavljenega obroka.
Povratne informacije vodij institucij:
Pozitivne povratne informacije so bile pridobljene od župana Cremone glede
angažiranosti pri projektu in od namestnika za zdravstvene storitve glede pristopa
soustvarjanja in sodelovanja v Cremona Co-creation Lab. Pilot je dal zanimive
pozitivne rezultate in obstaja volja za implementacijo inovativne storitve v širšem
obsegu.
Povratne informacije udeležencev/uporabnikov:
Starejši:
"Všeč mi je rešitev, ker nekdo ve, kako sem in če je nujna situacija, ne tvegam preveč,
če sem sam",
“Všeč mi je, da se občina trudi izboljšati stvari, negovalci pa ostanejojo in jih ne
nadomešča tehnologija”,
Negovalci:
"Všeč mi je ideja, da sem takoj obveščen, da se organiziram"
"Tehnologije ne uporabljam dobro, zato me je strah inovativnih rešitev, ki zahtevajo
posebna znanja."
Ključna spoznanja:
Uporabnike in negovalce je treba vključiti že od začetka, analizirati njihove
potrebe, opisati proces in cilje.
Usposabljanje izvajalcev javne službe je ključnega pomena za želeno kakovost
storitev. Pristop soustvarjanja je zelo koristen za pravilno načrtovanje in
upravljanje pilotnih ukrepov, kadar koli naj bi se uvedle inovativne storitve.
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Varna Hiša (ita. Casa Sicura)
IInstitucija: Lombardija, Italija
Sodelujoče organizacije: Gospodarska zbornica Cremona
Trajanje pilota
12/2020 - 03/2022
Opis storitve:

Storitev Casa sicura za daljinsko spremljanje vitalnih parametrov in padcev z uporabo
nosljivih in nenosljivih naprav, ki so brezžično povezane s krmilno enoto, omogoča
prenos vrednosti v operativni center, ki lahko nudi pomoč v primeru alarmnih situacij.
Poleg tega programska oprema omogoča profiliranje uporabnikov, shranjevanje in
vizualizacijo podatkov, prikaz analiz trendov spremljanih parametrov.

Udeleženci:

Končni uporabniki: 13 starejših (81 - 94 let), 13 družinskih članov, lociranih v
območni zdravstveni službi Celostna oskrba na domu. Vse uporabnike prizadenejo
patologije, ki zahtevajo daljinsko spremljanje (npr. tlak, temperatura itd.), so šibki in
izpostavljeni tveganju padca. Med projektom so 3 uporabniki zapustili pilot zaradi
smrti ali poslabšanja fizičnega stanja in so jih nadomestili novi.
QH-Partner: člani Co-creation Lab, ki predstavljajo vse 4 vijačnice (Academia
Politecnico di Milano, 3 ponudniki javnih storitev, akreditirani pri lokalnem
zdravstvenem organu, 2 MSP, ki predstavljata industrijo in državljane), so bili
dejavno vključeni v vse pilotne dejavnosti.
Zunanji strokovnjak: vključen je bil en strokovnjak gerontologije ter 3-4 geriatrije.

Uporabljene metode:
laboratorij za soustvarjanje, vprašalniki, zagotovljeni v različnih časovnih obdobjih,
različne
ravni
prototipov,
predstavitve/delavnice/usposabljanje/dvostranska
srečanja, testiranje
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Poudarki/zadržki:

Storitev bo verjetno obravnavana pri integraciji in implementaciji. Vendar pa bodo
nadaljnje prilagoditve različnim potrebam uporabnikov koristne, saj se niso vse
skupine uporabnikov odzvale pozitivno.

Povratne informacije vodij institucij:

Potrebujemo tesnejšo povezavo in koordinacijo med servisnim centrom in lokalnim
izvajalcem javne službe, da bi lahko storitev pravilno izvajali. Sodelovanje je pri tem
ključnega pomena.«

Povratne informacije udeležencev/uporabnikov:

Prejete povratne informacije o rešitvi se med končnimi uporabniki razlikujejo.
Odgovori glede uporabnosti, klicev lažnega alarma in drugih lastnosti so med
udeleženci različni, kar je pokazalo, da je možno izboljšanje. Po drugi strani pa so bili
pozitivni vidiki, na katerih lahko ponudnik storitev gradi.

Prilagoditev v strateških dokumentih:

1) Delovni načrt strategije pametne specializacije (S3) 2022–2023
2) Regionalni posvet »Odločitve o upravljanju zdravstvenega sistema za leto 2022«

Ključna spoznanja:

Zaposlovanje uporabnikov ne sme temeljiti le na kliničnih podatkih, ampak tudi na
kvalitativni oceni s strani strokovnih negovalcev.
Usposabljanje negovalcev bi moralo obravnavati uporabo novih naprav in tudi,
kako pravilno vključiti starejše v uporabo novih tehnologij.
Storitveni center, ki ponuja vljudnostne klice in klice za pomoč, bi moral biti
usposobljen za pristop k uporabnikom z različnimi potrebami.
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Uvajanje pravilnika in
transnacionalni monitoring
Cilj projektnih aktivnosti je bil preizkusiti metodo soustvarjanja in oblikovati
inovativne javne storitve v oskrbi na domu ter deliti znanje, ustvariti zavest o
soustvarjanju med odgovornimi za oblikovanje in zagotavljanje tovrstnih rešitev ter
na koncu zagotoviti, da bo soustvarjanje aktivno uporabljeno pri snovanju rešitev v
prihodnosti. Zato so vključene institucije javnega sektorja poskušale prilagoditi
spremembe v smeri soustvarjanja v relevantnih strateških dokumentih, in sicer z
naslednjimi koraki:
povzemanje ustreznih dokumentov, opredelitev strategij, politik, metodologij, ki jih
je treba prilagoditi
svetovanje pri prilagoditvah s pristojnim organom odločanja
ki poda prilagojene strateške dokumente
doseganje potrditve prilagojenih strateških dokumentov na organu odločanja.
Takšne prilagoditve k soustvarjanju bodo sodelujoči izvajalci javnih služb vnesli v
institucionalne in tudi regionalne strateške dokumente.
Poleg tega je bil cilj projekta povečati znanje o soustvarjanju, k čemur je pripomoglo
vzajemno učenje in spremljanje pilotnih dejavnosti med sodelujočimi institucijami na
nadregionalni ravni. Institucije so sodelovale pri strokovnih pregledih, si podajale
povratne informacije in sodelovale na sestankih, od katerih je vsak pokrival en korak
razvoja storitve, kjer so se izmenjevale izkušnje in ovrednotil napredek vseh pilotov.
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Ključna spoznanja
Obstaja več točk, ki izhajajo iz pilotov in jih je mogoče posplošiti za celoten proces,
čeprav ima vsaka testirana storitev in kasnejša skupina udeležencev svoje specifične
značilnosti. Splošna spoznanja so:
Soustvarjanje je zelo koristna metoda za razvoj inovativnih storitev −> končni
uporabniki morajo biti vključeni v vsak korak od začetka z jasno komunikacijo o
procesu in ciljih.
Sodelovanje s profesionalnim moderatorjem, ki vodi ekipo skozi proces
oblikovanja, vodi do višje učinkovitosti.
Zaposlovanje končnih uporabnikov mora vključevati povratne informacije
poklicnih negovalcev. Usposabljanje izvajalcev javnih storitev je ključnega pomena
za doseganje želene kakovosti inovativne storitve −> usposabljanje se mora
osredotočiti na uporabo novih naprav, pa tudi na delo s/vključevanje končnih
uporabnikov glede na njihove posebne potrebe.
Rednost pri delu s končnimi uporabniki in izvajalci javnih služb je koristna
Tveganje sprememb v skupini končnih uporabnikov zaradi osipa −> povzroča
izzive pri razvoju storitev.
Zaželena so fizična srečanja.
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Zapiski
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Kako se povezati
Ali želite uživati v prednostih sodelovanja v omrežju HoCare2.0?
Za podrobne informacije se obrnite na projektnega partnerja v vaši državi.

National Directorate
General for Hospitals
István Csizmadia
csizmadia.istvan@okfo.gov.hu
www.okfo.gov.hu

Institute of social
services Prague 4
Project.hocare2@uss4.cz
www.uss4.cz

Carus Consilium Saxony GmbH
Corina Röllig
corina.roellig@carusconsilium.de
www.carusconsilium.de

Cremona Chamber of Commerce
Matteo Donelli
donelli@cr.camcom.it
www.cciaa.cremona.it

Rzeszow Regional
Development Agency
Agnieszka Kojder-Walaszek
akojder@rarr.rzeszow.pl
www.rarr.rzeszow.pl

Poslovno podporni center,
BSC, d.o.o. Kranj
Jelena Vidović
jelena.vidovic@bsc-kranj.si
www.bsc-kranj.si

Madžarska

Češka

DEX Innovation Centre
Michal Štefan
michal.stefan@dex-ic.com
www.dex-ic.com

Nemčija:

Dresden University Hospital
Olaf Müller
olaf.mueller@ukdd.de
www.uniklinikum-dresden.de

Italija:

Poljska:

Central Transdanubian Regional
Innovation Agency Nonprofit Ltd.
István Hegedüs
istvan.hegedus@kdriu.hu
www.kdriu.hu

Lombardy Region
Carla Dodesini
Carla_monica_dodesini@regione.
lombardia.it
www.regione.lombar
The Malopolska Region
Magdalena Klimczyk
magdalena.klimczyk@umwm.malopolska.pl
www.malopolska.pl

Slovenija:
HoCare2.0 project is co-funded
by the European Union funds (ERDF).

