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kombinera textinformation, video, bilder
och ljudfiler.
Den
informations
logik
och
informationsdesign som finns i alla fem
plattformar är likartad och avspeglar
önskemål patienter och sjukhuspersonal
har utryckt i en enkät undersökning
genomförts i början at projektet med en
svarsfrekvensk på ca 300 svar

HE.-L.P finns online
Under
2012
har
H.E.-L.P.
projektmedlemmar intensivt arbetat med
att utveckla nationella versioner av HE-LP
lärande plattform. Plattformen är bggd på
en öppen källkod och erbjuder en generisk
struktur av grundläggande administrativ
information som bör finnas i olika sjukhus.
Plattformen har implementerat i olika
länder.
Österrike har implementerat en H.E.-L.P.
plattform för avdelningen för allmän
kirurgi i Bruck / Mur District Hospital,
Finland har utvecklat ett exempel för
kommunala sjukhuset i Björneborg, Italien
har
implementerat en
gemensam
plattform
för
Universitetssjukhuset
Ancona och distriktet sjukhuset. Grekland
har implementerat platformen i den
olympiska byn sjukhus i Aten och Turkiet
för avdelningen för öron-, näs-och
halssjukdomar hos ett stort offentligt
sjukhus i Ankara. På alla fem nationella
plattform versioner finns möjligheter att

Under augusti 2012 till december 2012 har
alla nationella versioner i AT, IT, har FI, GR
och TR genomfört en omfattande testfas
med patienter, anhöriga och vänner till
patienter, vårdpersonal och annan
personal i berörda sjukhusen..
Alla HELP tillämpnigar finns i landets språk
samt engelska och två invandrarspråk i
varje land, vilket resulterar i att HE-LP
plattformar finns idag på engelska, tyska,
italienska, grekiska, finska, turkiska,
serbokroatiska,
svenska,
spanska,
kinesiska, ryska, albanska, Azerbajdzjan
och
arabiska.

H.E.-L.P. Partnerskapet inbjuder dig
härmed att besöka och använda de olika
versioner av HELP platform och som finns
tillgängliga under följande adresser:

www.he-lp-austria.eu
www.he-lp-italy.eu
www.he-lp-greece.eu

(AT)
(IT)
(GR)
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www.he-lp-finland.eu
www.he-lp-turkey (TR)

(FI)

också tillgänglig för nedladdning via
projektets webbplats (www.he-lp.eu)

Handbok och riktlinjer

En hållbar användning av de resultat och
erfarenheter som utvecklats i HE-LP
Projektet är en av de viktigaste
uppgifterna för partnerskapet mot
projektets slut.

En avgörande roll spelar HE-LP handbok
och riktlinjer. Denna handbok innehåller
de viktigaste erfarenheterna samt
förklarar en steg för steg hur andra
hälsoorganisationer kan ställa upp sina
egna HE-LP plattformmar. Dessutom
innehåller handboken ett exempel av en s
k H.E.-L.P. prototyp som kann användas
som grund för varje ny plattform.
Materialet finns tillgänglig på CD-rom.
Handboken finns på följande språk EN, DE,
GR, IT, SE, FI och TR. Kopior kan beställas
hos
närmaste
H.E.-L.P.
partnerorganisationer. Handboken finns

Final

H.E.-L.P. conference on 8th of

March 2013 – “The digital world of
Hypokrates”
H.E.-L.P. konferens ägde rum den 8 mars,
2013 – med namn "Den digitala världen
av Hypokrates" KOnferensen arrangerades
av District Hospital Bruck / Mur genomfört
i Graz, Österrike. Under konferensen ett
antal key notes samt ett podium
diskussion arrangerades med syfte till att
disktuera
frågor
kring
digital
kommunikation, lärandet, plattformar för
hälsoorganisatione
etc.
.
Under
konferensen alla nationella H.E.-L.P.
versionerna presenterats för allmänheten.
Professor Vivian Vimarlund, professor i
hälsoinformatik från Sverige talade om
framtiden för den digitala världen av
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Hypokrates.
Dokumentation
samt
presentationer vid konferensen finns
tillgängligt för nedladdning via projektets
webbplats www.he-lp.eu

Austria:
Landeskrankenhaus Bruck/Mur
Mr. Rudolf Schrittwieser
Email: rudolf.schrittwieser@lkh-bruck.at
URL: www.lkh-bruck.at

Germany:
INIT Developments Ltd.
Mr. Michael Schwaiger
Email: michael.schwaiger@init-developments.eu
URL: www.init-developments.eu

Finland:
Karier Oy
Mr. Kari Löytökorpi
Email: kari.loytokorpi@karier.fi
URL: www.karier.fi

H.E.-L.P. vad återstår att göra?
H.E.-L.P. projektpartner har kommit
överens om ett avtal om immateriell
egendom. Detta avtal möjliggör en bred
och i princip fri användning av projektets
resultat av tredje part. Om du vill använda
resultaten i framtiden skall du kontakta
din närmaste projektpartner i konsorsiet.
Om du vill ha mer detaljerad information
om projektet kontakta också din närmaste
partner i konsortiet:

Greece:
National School of Public Health
Ms. Elisabeth Ioannidi
Email: eioannidi@esdy.edu.gr
URL: www.esdy.edu.gr

Italy:
Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti
Mr. Roberto Penna
Email: r.penna@ospedaliriuniti.marche.it
URL: www.ospedaliriuniti.marche.it
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Italy:
Zona Sanitaria Territoriale 5 di Jesi ASUR
Mr. Claudio Martini
Email: claudio.martini@sanita.marche.it
URL: www.asurzona5.marche.it

Sweden:
Jonköping International Business School
Ms. Vivian Vimarlund
Email: vivian.vimarlund@ihh.hj.se
URL: www.jibs.se

Turkey:
Provincial Health Directorate of Ankara
Ms. Talihanur Aydoğmus
Email: asmproje@gmail.com
URL: www.asm.gov.tr
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