Digital kommunikation og
samarbejde
Efter- og videreuddannelse ifm. TeleKOL
Telemedicin skaber nye betingelser for kommunikation og samarbejde. Hvordan
er du professionel online? Og hvordan kan du etablere relationer og nærvær
digitalt? Absalon tilbyder kurser til dig, der møder borgeren på skærmen eller
som koordinerer en KOL indsats med andre professionelle samarbejdspartnere.
I dialog med Kompetencecenter for
lungesygdom har Absalon udviklet en
række kurser, både for dig, der møder
borgeren på skærmen og for dig, der står
med telemedicinske udviklingsopgaver.

TeleKOL og sundhedspædagogik
Et e-læringskursus om
sundhedspædagogik i relation til borgere
med KOL ifm. andre sygdomme

TeleKOL og samarbejde
Et kort kursus i digital kommunikation og
samarbejde, der klæder dig på til at
facilitere digitale møder og indgå i
samarbejde på tværs af fag og sektorer.

TeleKOL og kommunikation
Et diplommodul eller kursus, der giver dig
kompetencer til at kommunikere og
samarbejde digitalt, samt indgå i og
vurdere telemedicinske
udviklingsopgaver.

Tilrettelæggelse

Kurser og temaer

Kurser og diplommodul om digital
kommunikation og samarbejde er tilrettelagt
med både fremmødeundervisning og læring i
digitale fællesskaber. Diplommodulet
afsluttes med en prøve.

TeleKOL og samarbejde, 2 dage
 Empowering
 Digitalt tværfagligt KOL samarbejde
 Facilitering af digitale møder
TeleKOL og sundhedspædagogik, e-læring
 Sundhedspædagogik
 Multisygdom
 Selvhjælpsplan
TeleKOL og kommunikation
 Kommunikation, diplommodul (10
ECTS) eller kursus, 7 dage.
 Telemedicin med borgerens briller
 Digital kommunikation og samarbejde
 Udviklingsmuligheder med TeleKOL

E-læringsforløbene er tilrettelagt primært som
asynkrone online læringsforløb, med videoer,
tekster, quizzer og refleksionsopgaver.
Når du har gennemført et kursus eller et
diplommodul modtager du et digitalt
kursusbevis.
.

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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