Kommunikation
Digital kommunikation og samarbejde –
i relation til TeleKOL (10 ECTS)
Ønsker du at styrke dine kommunikative kompetencer i det digitale samarbejde
med andre sundhedsprofessionelle og borgere med KOL?

Modulet fokuserer på digital
kommunikation og samarbejde, med et
særligt sigte på TeleKOL, herunder
organiseringen og mulighederne i arbejdet
med borgere med KOL.
På modulet får du viden, færdigheder og
kompetencer, der sætter dig i stand til at
kommunikere og samarbejde digitalt med
både patienter, borgere, pårørende og
kolleger i praksis.

Det får du ud af modulet











Du får viden, færdigheder og
kompetencer, der sætter dig i stand til
at anvende digital kommunikation i dit
arbejde med borgere med KOL
Du får digitale værktøjer, som du kan
anvende i praksis
Du får viden om overlevering af
information, når kommunikationen
foregår digitalt
Du får forståelse for, hvilken rolle etik,
kultur og socioøkonomi kan spille ind i
anvendelsen af digitale medier
Du får kompetencer til at løse
problemstillinger i den digitale
kommunikation
Du får redskaber til at styrke
kommunikativt samarbejde i praksis

Pris pr. deltager 11.500,-

Modulet sætter yderligere fokus på,
hvordan borgerens selvhjælpsplan kan
fungere som et gennemgående og
centralt værktøj i den digitale
kommunikation, med det mål for øje at
understøtte autonomi og livskvalitet.
Tilrettelæggelsen af undervisningen åbner
op for muligheden for at koble din nye
viden til din egen praksis, som du i tæt
sparring med undervisere og andre
deltagere får inspiration til at udvikle.

Fagligt indhold










TeleKOL
Digital kommunikation og samarbejde
i et brugerperspektiv
Kommunikation i
samarbejdsrelationer
Kulturelle aspekters betydning for
kommunikation
Non-verbale perspektiver på
kommunikation
Nærvær og relationer i digital
kommunikation
Udviklings- og forandringsprocesser
der vedrører digital kommunikation i
sundhedssektoren
Digitale kommunikationsværktøjer og
brug i praksis

Skræddersyede forløb
Vi tror på, at de bedste løsninger skabes i samarbejde og udvikler
derfor gerne skræddersyede forløb i et tæt samarbejde med jer.
Vores ambition er at skræddersy kurser, forløb, uddannelser,
temadage og workshops, der matcher jeres behov, ønsker og
praksis.
Kontakt os for at høre mere.
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