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Socialt arbete – social omsorg och omvårdnad - hälsovetenskap
Bemötande
Vilken påverkan har ett gott bemötande för individen?
Vad är definitionen av ett gott bemötande?
Vem är mottagare och vem är sändare?
I vilka samanhang sker dessa möten?
Är det i det ”lilla” mötet som det ”stora” sker?

Hälsovetenskap
Vad händer med hälsoutvecklingen hos den äldre befolkningen?

Ledarskap – ekonomi – kvalitet
Vad innebär ett nära ledarskap i praktiken?
Hur tillämpas kvalitetsledningssystem, riktlinjer och rutiner i
verksamheten?
Vilka faktorer bidrar till ekonomi i balans och kvalitet i
verksamheten?

Socialt arbete
Vuxnas upplevelse av att som barn varit familjehemsplacerade.

Social omsorg och stöd
Stöd i ett genusperspektiv
Får kvinnor och män likvärdigt stöd?

Teknik i vård och omsorg
Hur fungerar planeringsverktyget TES (trygghet, enkelhet och
säkerhet) i vård- och omsorgsboende?

Utbildning och arbetsliv
Står utbildningen i realitet med praktiken?
Ger utbildningen eleverna/studenterna tillräckliga kunskaper som
de kan omsätta i praktiken, d.v.s. är de rustade för yrkeslivet?
Enhetschefernas förväntningar på kunskaper om evidensbaserad
praktik (EBP) hos elever som studerat vård- och
omsorgsprogrammet.
Socionomprogrammets förändring över tid – fördelar kontra
nackdelar i ett faktiskt yrkesutövande.
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Utbildning i arbetslivet
Står kompetensutveckling i realitet med verksamhetens behov?
Finns långsiktig strategi för kompetensutveckling, d.v.s. erbjuder
arbetsgivaren rätt utbildningsinsats i rätt tid?
Finns rutiner och arbetsmetoder för lärande i arbetet?
Hur tas ny kunskap tillvara i organisationen?
Hur implementeras nya kunskaper?
Innebär ny kunskap verksamhetsutveckling?
Ger individuell kompetensutveckling personlig utveckling, ökad
innovationsförmåga och kundnytta?

Vård - och omsorg
Ser vi till det friska hos varje enskild kund i ett vård- och
omsorgsboende? Vilken betydelse har ett hälsofrämjande
förhållningssätt?
Vad är definitionen för grundläggande behov som fysisk, psykisk
och social hälsa för personer som bor i ett vård och omsorgsboende?
Finns skillnader i synsätt i ett kund- och anhörigperspektiv?
Vilka förväntningar har anhöriga på vården?
Hur hantera kulturkrockar i vård och omsorg?
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