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Course Title: “Enhancing the European home healthcare professionals’ competencies”
læseplan Kursusmoduler

OMRÅDE: Medicinske fag

Modul nummer

A1

Titel på modul

Støtte af personer til adgang til og deltagelse i rekreationsaktiviteter

Beskrivelse af modul

De studerende vil lære at identificere eksisterende og nye rekreative behov, interesser og præferencer.
De studerende vil lære at undersøge kapaciteten hos den enkelte patient. De studerende vil lære at planlægge og støtte øget fysisk og
mental stimulering af personer og øge motivationen.
At udvikle disse kompetencer vil involvere færdigheder i at opmuntre folk til at deltage i rekreations- aktiviteter.
Hovedemner i modulet: At opmuntre mennesker til selv at gøre så meget som muligt, at kunne samarbejde, evner i kommunikation og i at
tilbyde en integreret, etisk og inkluderende service, som imødekommer behov og interesser hos folk med behov for pleje.

Modul nummer

A2

Titel på modul

Støtte til personer i hverdagslivet.

Beskrivelse af modul

De studerende vil lære at komme til forståelse med patienterne om den støtte, de har brug for i hverdagslivet, og hjælpe dem med at
planlægge, assistere dem og give dem den støtte, de har behov for.
De studerende forventes at udvikle kompetencer så som forståelse af en etisk og inkluderende service, hvilket indbefatter en forståelse
af lovgivningen og den kodeks, der er i praksis.
Udvikling af disse kompetencer involverer viden og evner så som kommunikation, respekt, diskretion, lige behandling og beskyttelse. De
studerende vil lære om metoder til opmuntring og om risikoer og farer i forskellige miljøer.
Hovedemner i modulet: Hvordan man opfylder huslige og personlige behov, ernæring og personlig hygiejne.
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OMRÅDE: Fysiologiske fag

Modul nummer

B3

Titel på modul

Kommunikation med ældre

Beskrivelse af
modul

De studerende vil udvikle en forståelse af forskellige stadier i voksenlivet, evnen til at interagere med ældre, samt evnen til at beskrive og
genkende disser stadier.
Udvikling af disse kompetencer vil involvere viden og evner i kommunikation så som aktiv lytning, evne til at stille spørgsmål og formulere
assertive beskeder, når man henvender sig til ændre.
Kompetencerne vil være baseret på en grundlæggende viden om voksenpsykologi samt træning i kommunikation på en assertiv måde for
at undgå konflikter.
Hovedemner i modulet: Det sene voksenliv, kommunikation og forbedring af kommunikative evner.

Modul nummer

B4

Titel på modul

Kommunikation med døende patienter og deres familier

Beskrivelse af
modul

De studerende vil lære om processen omkring døden samt de forskellige karakteristika ved hver fase. De vil lære at kommunikere med
patienter og med deres familier.
De studerende forventes at udvikle empati og forståelse for hensigtsmæssige måder at kommunikere med døende patienter og deres
familier, og på den måde blive i stand til at yde en bedre service.
Udvikling af disse kompetencer involverer viden og evner så som at kunne reagere korrekt i forhold ti l patienten og familien samt at kunne
forstå egne følelser.
Disse kompetencer er baseret på viden om de forskellige faser i forbindelse med døden. De studerende forventes at lære at reagere
korrekt i stressede og konfliktfyldte situationer.
Hovedemnerne i modulet: Faser i forbindelse med døden, psykologiske reaktioner efter en nærtstående persons død, kommunikation samt
empati i forhold til døende personer og deres familie.
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Modul nummer

B5

Titel på modul

Kommunikation med hørehæmmede patienter

Beskrivelse af
modul

De studerende vil få kendskab til karakteristika hos hørehæmmede mennesker og lære om, hvordan man skal give den påkrævede
information. De studerende opnår viden om nonverbal kommunikation og talebesvær. De studerende opnår en forståelse af deres
patienters hørenedsættelse.
Udvikling af disse kompetencer involverer viden om ørets anatomi og fysiologi, og de studerende får kendskab til forskellige former for
hørenedsættelse. De studerende vil blive bekendte med forskellige metoder til coaching og kommunikation med hørehæmmede personer
samt lære, hvordan man bruger verbale og nonverbale tegn.
De studerende vil lære at bruge grundlæggende elementer indenfor tegnsprog, og de vil lære at forstå og respektere hørehæmmede
patienter.
Hovedemnerne i modulet: Menneskets hørelse, metoder til at træne mennesker med hørenedsættelse, klassificering af tegn og principper i
kommunikation med hørehæmmede patienter.

Modul nummer

B6

Titel på modul

Kommunikation med synshæmmede patienter

Beskrivelse af
modul

De studerende vil få kendskab til karakteristika hos personer med synsnedsættelse og lære at forstå deres adfærd for at kunne
kommunikere bedre. De studerende vil lære om verbal og nonverbal kommunikation. De studerende vil udvikle forståelse for
synshæmmede patienter og lære at etablere en god dialog med dem.
Udvikling af disse kompetencer involverer viden om øjets anatomi og fysiologi.
De studerende vil lære vigtigheden af nonverbal kommunikation. De studerende vil lære at veksle mellem visuelle og nonvisuelle kanaler
for at få information og de vil blive sat i stand til at kunne handle korrekt i dagligdagssituationer med synshæmmede patienter.
Hovedemnerne i modulet: Etik, menneskets syn, nonverbale overfor verbale elementer i kommunikation, principper i kommunikationen
med synshæmmede patienter.
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Modul nummer

B7

Titel på modul

Forholdet til patienternes familie.

Beskrivelse af
modul

De studerende vil udvikle kommunikationsevner til at kunne interagere effektivt med patienternes familier og i denne forbindelse udvikle
evner i empowerment og hjælp til familierne til at hjælpe sig selv.
De studerende forventes at udvise kompetencer så som evnen til at stille spørgsmål, undgå konflikter og kunne interagere formålstjenligt i
forhold til patienternes familier.
Udvikling af disse kompetencer involverer viden og evner i kommunikation, medfølelse og professionel objektivitet samt empowerment af
familien. De studerende vil blive i stand til at etablere og bevare et godt forhold til patienternes familie, og sætte familierne i stand til at
hjælpe sig selv.
Hovedemnerne i modulet: Lytning og kommunikation, medfølelse og professionel objektivitet samt empowerment af familien.

Modul nummer

B8

Titel på modul

Etablering af hjælperelationer

Beskrivelse af
modul

De studerende vil blive bevidste om kvaliteten af hjælperelationen, og lære at anvende strategier i udviklingen af relationen.
I forbindelse med udviklingen af disse kompetencer vil de studerende lære at beskrive og bruge en hjælperelation og at udvise empati.
Udvikling af disse kompetencer involverer viden om og evner i kommunikation, empati og personlig pleje.
Hovedemnerne i modulet: Formidling og formidlere, definition af hjælperelationen og strategier til etablering af en hjælperelation.
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OMRÅDE: National/EU lovgning om sundhed

Modul nummer

C9

Titel på modul

Introduktion til national/EU-lovgivning omkring ansatte i hjemmeplejen

Beskrivelse af
modul

De studerende vil opnå viden om den grundlæggende lovgivning i Europa og især om den lovgivning, der vedrører sundhedspleje. De
studerende vil blive bekendte med retningslinjerne i EU-lovgivningen, og vil lære at bruge disse i daglige arbejdssituationer.
Udvikling af disse kompetencer involverer viden og evner som kendskab til EU-lovgivningen og forbindelsen mellem EU- og national
lovgivning. De studerende sættes i stand til at kunne finde relevante dokumenter vedrørende deres arbejde, og bruge disse i det daglige
arbejde.
De studerende lærer at integrere EU-lovgivningen i deres arbejdsprogram.
Hovedemner i modulet: EU-traktater, grundlæggende rettigheder, EU-sundhedsstrategi, ansatte i sundheds- og hjemmepleje.

Modul nummer

C10

Titel på module

Engelsk lovgivning inden for hjemmeplejen

Beskrivelse af
modul

De studerende vil lære at forstå forskellen mellem love, regulativer, nationale minimumskrav og retningslinjer, samt lære hvordan disse kan
bruges til at forbedre servicen.
De studerende vil opnå viden om de love, der vedrører de forskellige former for service, der udbydes.
De vil kunne se, hvilken form for service, der skal tilbydes, og siden give den mest passende service.
Udvikling af disse kompetencer involverer viden og evner så som evnen til at gennemføre en selvevaluering, viden om ”Plejestandarder
2000” og ”Commission for social care inspectorate”. Eleverne vil lære at udvise god praksis i alle aspekter af arbejdet.
Hovedemnerne i modulet: Love om plejestandard, minimumskrav for service, at strække sig ud over krav.

COACH BOT
142835-LLP-1-2008-1-IT-LEONARDO-LMP

COACH BOT LÆSEPLAN

Modul nummer

C11

Titel på module

Slovensk lovgivning inden for hjemmeplejen

Beskrivelse af
modul

De studerende vil tilegne sig grundlæggende viden om slovensk lovgivning generelt og om lovgivningen indenfor sundhedsplejeområdet.
De studerende vil blive bekendte med det slovenske retssystem og særligt med sundhedsplejelovgivning.
Udvikling af disse færdigheder involverer viden om den slovenske grundlov, menneskerettigheder samt sundhedsplejelovgivning. De
studerende vil lære at håndtere love, og andre juridiske dokumenter i deres arbejde.
De studerende vil lære at integrere principperne i deres arbejdsprogram.
Hovedemnerne i modulet: Det generelle juridiske miljø, sundhedsplejelovgivning, etik.
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OMRÅDE: Sociale/etiske aspekter

Modul nummer

D12

Titel på modul

Sygeplejersker: professionelt kodeks og etiske aspekter

Beskrivelse af
modul

De studerende vil lære om de etiske aspekter i det professionelle plejekodeks og hvordan man bruger aspekterne i arbejdet. De
studerende vil lære om vigtigheden af en etisk adfærd, og på den måde udvikle en professionel adfærd.
Udvikling af disse kompetencer involverer viden og evner så som forståelse af de generelle etiske principper i henhold til det
professionelle plejekodeks, samt respekt for vigtigheden af dette.
De studerende vil udvikle forståelse og respekt for patienternes behov for værdighed.
De studerende vil udvikle ansvarlighed i forbindelse med at overholde tavshedspligt og fortrolighed.
Hovedemnerne i modulet: sygeplejersken og patienten, sygeplejersken og kollegaerne, sygeplejersken og samfundet,
sygeplejersken og faglige organisationer.

Modul nummer

D13

Titel på modul

Kulturelle forskelle i tilgangen til patienter

Beskrivelse af
modul

De studerende vil udvikle kompetencer i at beskrive kulturelle forskelle og lære, hvordan man nedbryder tværkulturelle barrierer,
når man arbejder med patienterne.
Udvikling af disse kompetencer involverer viden og evner så som kommunikation og viden om interkulturelle emner og
interkulturel kommunikation.
Hovedemnerne i modulet: Kultur, forskellighed i sundhedspleje og sædvaner.
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Modul nummer

D14

Titel på modul

Social- og sundhedshjælper/assistent, professionelt kodeks

Beskrivelse af
modul

I dette modul vil de studerende blive sat i stand til at forstå og identificere formålet med kodekser i social- og sundhedsplejen.
De studerende vil blive meget bevidste om, hvad der forventes af ansatte og arbejdsgivere i social- og sundhedsplejen og lære
en professionel fremtræden. De studerende forventes at lære at udvise etik og at kunne vurdere deres egne værdier, evner og
viden samt planlægge deres egen udvikling.
Udvikling af disse kompetencer involverer viden om kodekser i plejen, professionel fremtræden og selvudvikling.
Hovedemnerne i modulet: Kodekser inden for praksis, plejestandarder, politikker og procedurer.

Modul nummer

D15

Titel på modul

Selvinstruktion og fortsat læring

Beskrivelse af
modul

Den studerende vil komme til en forståelse af behovet for livslang læring og udvikle refleksive evner i forbindelse med
praksis. Han/hun vil lære at reflektere dagligt over faglige fremskridt, og at selvevaluere sine færdigheder og sine
læringsbehov.
Ved hjælp af en individuel læringsplan vil han/hun gøre daglig refleksion over den faglige praksis til en vane: lære at se
problemerne på et tidlig udviklingstrin og handle proaktivt. Han/hun vil opnå og lære at anvende ny viden systematisk .
Hovedemnerne i modulet: Selvinstruktion, refleksion over det daglige arbejde.

