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BOIT – Uddannelse af ledere og teamledere i udbrændthedsintervention.
Den Europæiske Undersøgelse af Arbejdsvilkår fremhæver, at
erhverssygdomme forbundet med psykisk stress er i stigning i
alle EUs medlemslande. Boit Projektet handler om en specifik
mental tilstand, der er karakteriseret ved følelsesmæssigt,
psykisk og fysisk udmattelse: Udbrændthedssyndromet.
Udbrændthed udvikles eller viser sig ikke akut, men udvikler
sig langsomt og gradvist over en længere periode.
Formålet med dette projekt er at forebygge arbejdsrelateret
udbrændthed ved at udvikle og formidle redskaber til ledere
og teamledere, så begyndende udbrændthedssignaler hos
personalet opfanges så tidligt som muligt.
Målgruppen udvikler kompetencer til at definere strategier
til forebyggelse af udbrændthed gennem deltagelse i et
uddannelsesforløb udbudt som blended learning.

Målgrupper for projektet BOIT

Aktiviteteter i BOIT projektet

Projektet henvender sig til 3 målgrupper
I Ledere
I Team Ledere
I Øvrige personer med ledelsesansvar

De væsentlige aktiviteter i BOIT i perioden januar 2010 og
december 2011
I

Projektets langsigtede målgruppe er de mennesker, der
er i risiko for at udvikle udbrændthed eller som allerede er
ramt af syndromet.

BOIT-Projektets mål.
Uddannelse af ledere og mellemledere i udbrændthedsintervention har til formål at lære at forebygge arbejdssituationer, der fremmer udbrændthed, ved at styrke ledere
og teamleders kompetencer i forhold til at:
I Definere og genkende arbejdsbetingelser der fremmer
risikoen for udvikling af udbrændthed
I Identificere de tidligste signaler på udbrændthed
I Udvikle og anvende strategier til forebyggelse af
udbrændthed blandt personalet
Supplerende til disse kortsigtede mål vil BOIT på lang sigt
bidrage til at reducere
I antallet af sygefravær (omkostninger) forårsaget af
udbrændthed
I Personale omsætning forårsaget af udbrændthed
I Antallet af arbejdsløse forårsaget af udbrændthed
Undervisningsmetodikken i projektet bliver blended learning,
der kombinerer deltagelse i workshops og arbejde med
web.baseret undervisningsmateriale. Det giver leder og
teamleder mulighed for at deltage i kurset på en flexibel
og tilgængelig måde.

I
I

I
I

I

Generelle oplysninger om udbrændthed indsamles,
analyseres og præsenteres i et resumé. Udarbejdelse
og præsentation af model for udbrændthedssyndrom.
Indsamling og analyse af data, der klarlægger målgruppens
uddannelsesmæssige behov i forhold til at forebygge
udbrændthed
Udvikling af uddannelsesforløb på baggrund af behovsanalysen med bistand af eksperter i udbrændthedssyndrom
Udvikling af en open source-platform til præsentation af
projektets aktiviteter, resultater og til brug for projektets
deltagere og målgrupper
Uddannelsesforløbet udbydes og afprøves i de 6 deltagende
lande over en periode på 6 måneder
Afprøvningen af kursusforløbet og de tilhørende evalueringer
beskrives og gøres offentligt tilgængelige i en best practice
brochure
Projektet præsenteres på forskellige relevante Europæiske
konferencer
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