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Testa Virtual Reality tillsammans med de äldre på Solbacken i
Lund
Flertalet av Vardagas äldreboenden i Skåne har börjat använda Virtual Reality-teknik som en fokuserad aktivitet för de boende.
Ett pilotprojekt under vintern blev mycket lyckat och nu införs tekniken på bredare front. Aktivitetsansvariga från 10
Vardagaboenden i Skåne har fått utbildning i att använda VR-teknik för äldre. Projektet har även fått stöd från Stiftelsen
Ribbingska Sjukhusets Minnesfond.

─ Med hjälp av Virtual Reality kan man återskapa samt återuppleva platser och händelser som väcker minnen. Man kan förstärka känslan
av välbefinnande genom att virtuellt uppleva sådant man är eller varit intresserad av tidigare i livet. Det kan vara att följa en fotbollsmatch på
en stor arena, djur och natur, historia eller resor. VR-tekniken ger en uppsjö av verktyg och varje upplevelse kan anpassas individuellt till
den äldre, baserat på fysisk förmåga, önskemål, ålder och preferenser, säger äldrepedagog Carolina Vargas Bjelk, projektledare för VR-
satsningen.

Carolina arbetar som ansvarig för aktiviteter och socialt innehåll på Vardaga Österbo i Lund. Det är ett av de tio boenden som ingår i
projektet och där de aktivitetsansvariga fått utbildning i VR-tekniken. De övriga är Ragnvallagården, Pålsjö park och Lussebäcksgården i
Helsingborg, Vallgården i Hörby, Bäckagården i Ängelholm, Täppan och Högalid i Trelleborg samt Nibblegården och Solbacken i Lund.

Det är företaget Stanevs som står för utrustning, programvara och utbildning till VR-projektet.

De boenden som testade VR-glasögon under pilotprojektet har positiva erfarenheter. De äldre som ställde upp som försökspersoner
tyckte det var roligt och spännande att uppleva den virtuella verkligheten.

Just nu körs VR-tekniken på i Solbacken i Lund, under perioden 2-19 maj. Media är välkomna att kontakta aktivitetsansvariga Pia Härstedt
på Solbacken om ni vill ta del av projektet. Telefon 0733 -27 16 04, e-post pia.harstedt@vardaga.se

Ni kan också kontakta Carolina Vargas Bjelk, Vardaga Österbo, telefon 0733-27 16 62, e-post carolina.vargasbjelk@vardaga.se  

På Vardagas ca 80 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet
på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Våra 7 000 medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och
trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se


