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Familiefokuserede samtaler
–

Vil du styrke familier, gøre deres ressourcer synlige og hjælpe dem
med at håndtere en hverdag med sygdom?
Så er Familiefokuserede samtaler noget for dig.
Sygdom rammer ikke kun den syge – Hele familien lider
under de belastninger og rolleskift, som følger i
kølvandet på alvorlig sygdom eller
funktionsnedsættelse.
Diplommodulet Familiefokuserede samtaler giver dig
både forskningsbaseret og praksisnær viden om,
hvordan sygdom påvirker den syge og den nærmeste
familie.
Gennem uddannelsen trænes dine færdigheder i at
gennemføre familiefokuserede samtaler, der synliggør,
anerkender og styrker familiens samlede ressourcer til
at håndtere hverdagen med sygdom.

Fagligt indhold
På modulet får du:
et teoretisk og videnskabeligt grundlag for at arbejde
med familiefokuserede samtaler i praksis
forståelse for menneskers forskellige forestillinger om
sygdom
metoder til at kortlægge kompleksiteten i
familiesituationer ved sygdom og
funktionsnedsættelse.
Du lærer at planlægge og gennemføre
familiefokuserede samtaler gennem familieindsigt og
valg mellem forskellige interventioner.
Du styrker dine kompetencer til at analysere og vurdere
samtalernes indhold og kompleksitet i tæt samarbejde
med familierne ud fra deres behov.
Efter diplommodulet kan du selvstændigt indgå i
implementering og udvikling af familiefokuserede
samtaler i praksis og formidle viden om og begyndende
erfaringer med anvendelse af familiefokuserede
samtaler.

Målgruppe
Sundhedsprofessionelle, som i deres arbejde har møde
med borgere, patienter og deres familier.
Arbejder du på sygehus eller i den kommunale
sundhedssektor? Oplever du, at patienter,
borgere og deres familier i stigende omfang
ønsker eller forventes at deltage aktivt i at træffe
beslutninger om at indgå i sundhedsfremme,
pleje og behandling?
Bliv klædt på til arbejdet med diplommodulet
Familiefokuserede samtaler!

Praktiske oplysninger
Undervisningen er placeret tirsdage og onsdage i uge 9,
11, 13 efterfulgte af prøveforløb uge 14 og 16.
Diplommodulet vægter 5 ECTS.
Kontakt Kirsten Honoré ved faglige spørgsmål på
kirh@ucl.dk. Ved administrative spørgsmål kan du
kontakte studiesekretær Susanne Fallesen på
sufa@ucl.dk eller 63 18 40 13.
Pris: 9.200,- DKK

Tilmelding
Læs mere og tilmeld dig på
ucl.dk/familiefokuseredesamtaler
Diplommodulet udbydes af UCL Erhvervsakademi og
Professionshøjskole i samarbejde med Syddansk
Universitet og Dansk Selskab for Familiesygepleje

