Del dine erfaringer og vær med til at gøre livet med diabetes lettere

Udviklingsprojekt med fokus på unge med type 1 diabetes
Vi ønsker at udvikle en teknologisk løsning, der på nye måder kan gøre dit samarbejde med
sygeplejersker og læger lettere i dagligdagen. Dette kan fx foregå hjemmefra ved brug af
teknologiske løsninger hvor du anvender din telefon, tablet eller computer.
Hvordan kan du hjælpe os i projektet?
Vi har brug for at høre om, hvordan din dagligdag er med diabetes. Dette kan fx være, når du skal
hygge med vennerne eller familien, er til sport eller når du skal passe din skole.
Hvad kræver det af dig at være med i projektet?
Du skal deltage i to workshops af tre timers varighed fra klokken 17 - 20 i februar/marts måned og
en workshop i juni 2017.
Hvad er workshop
Til workshop vil vi lave forskellige aktiviteter fx madlavning, quizzer og event. Disse aktiviteter vil
foregå sammen med andre unge, der har diabetes, og skal hjælpe os til at se hvordan hverdagen
med diabetes opleves. Din viden skal vi bruge til at finde frem til hvilke teknologiske løsninger, der
kan hjælpe dig i din hverdag med diabetes. Alt hvad du bidrager med i vores workshops vil blive
behandlet fortroligt og vi sørger for at man ikke kan finde ud af hvem du er.

Før første workshop
Vi vil bede dig tage nogle billeder fra din dagligdag hvor du er opmærksom på din diabetes, dette
kan fx være når du er ude med vennerne eller til sport (gerne med en mobiltelefon) og sende
billederne til Projektleder Ulla Gars Jensen på mail: ulje@phmetropol.dk
Hvor holdes Workshoppen?
Workshoppen holdes på Professionshøjskolen Metropol, Sigurdsgade 26, København N.
Hvem er vi?
Vi er en uddannelsesinstitution der består af studerende, undervisere, forskere og konsulenter,
der sammen med erhvervslivet (Industriens fond) og Herlev hospitals børne- og ungeafdeling har
mulighed for, at udvikle et teknologisk redskab, som vi håber kan være med til at gøre dit og andre
unges liv med diabetes lidt lettere.
Meld retur om du har lyst til at deltage hurtigst muligt til:
Projektleder Ulla Gars Jensen
ulje@phmetropol.dk
Har du spørgsmål til projektet
Kontakt meget gerne projektleder Ulla Gars Jensen
ulje@phmetropol.dk eller ring 51632759

Med venlig hilsen

Projektleder Ulla Gars Jensen

