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På mødet delte partnerne planer
for pilottest i de respektive lande
for læringsværktøjer til Del 1 og 2 af
uddannelsesprogrammet.
Det fjerde
projektmøde blev
holdt i Odense,
Denmark 30-31 marts
2016

De diskuterede også hvordan de
skulle præsentere måleværktøj og
læringsværktøjer på IENE
hjemmesiden.
Organisering af den europæiske
konference i London og de
nationale seminarer i de respektive
lande blev også diskuteret.

Læringsværktøjer for
ledere inden for
sundhed i kulturelt
kompetent og
medmenneskelig
pleje og behandling
(Output 6)

7 læringsværktøjer blev
anvendt til Del 1 og 7
værktøjer til Del 2 (i alt 14
værktøjer) blev udviklet af
partnerne.
Værktøjerne knytter sit til
komponenterne i den
europæiske model.
For at se værktøjerne, klik på
komponenterne i modellen
på IENEs hjemmeside
http://ieneproject.eu/compa
ssion.php
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Læringsværktøjerne vil blive pilottestet
og evalueret i Storbritannien,
Rumænien, Cypern, Spanien, Italien,
Tyrkiet og Danmark.
Pilot test af
læringsværktøjer

Hver enhed vil blive pilottestet på 1015 mennesker: ledere inden for
sundhed hvad angår Del 1 og front-line
ledere inden for sundhed for Del 2.
Læringsaktiviteterne vil indeholde:
• Selvstudie baseret på læsning af
relevant materiale
• Face-to-face sessioner med
klassebaserede aktiviteter
• Rolemodel eller coaching
activiteter
• Støtte og feedback via
rollemodelsaktiviteter
• Debriefing sessioner hvor de
aktiviteter, som udvikles omkring
rollemodelsaktiviteter bliver
præsenteret.

Mere
information
omkring
uddannelsesprogrammet i de respektive lande
kan
finds
på
IENEs
hjemmeside
http://ieneproject.eu/assessment.php

Deltagerne udfylder Compassion
Measuring Tool ved kursets start of
afslutning.
De vil også evaluere værktøjerne.

Europæisk
conference i London
og nationale
seminarer i
Storbritannien,
Rumænien, Cypern,
Spanien, Italien,
Tyrkiet og Danmark

En europæisk konference vil blive afholdt i London og syv nationale seminarer vil blive
afholdt i partnerlandene for at præsentere resultaterne af IENE 4 og for at til potentielle
brugere kan få gavn af projektets resultater.
Det forventes at 30-50 personer vil deltage i seminarerne i hvert land og at 100-150
personer deltager i EU konferencen (ledende sygeplejersker og andre ledende
sundhedsprofessionelle, ledere fra højere læreanstalter, undervisere, repræsentanter fra
nationale og europæiske organisationer, fagforeninger og medier).
Den europæiske konference ‘Promoting Culturally Competent and Compassionate
Leadership for Nurses and Other Health Professionals’ vil finde sted på Middlesex
University London, onsdag den 27. juli 2016.
Få mere information om konferencen og tilmeld dig på
http://cultureandcompassion.com/iene-4-conference-announcement/

Næste møde

Næste møde vil være i London på konferencen den 27. juli 2016
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