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Bogen henvender sig til vejledere af fagprofessionelle i et videreuddannelsesforløb eller de der skal
introducere fagprofessionelle til et nyt job. Bogen tager udgangspunkt i situationer fra praksis, som ofte
vanskeliggør vejlederens rolle, og giver derefter anvisninger til konkrete handlemuligheder. Med baggrund i
aktuel teori om læring og vejledning, giver bogen desuden anledning til overordnede overvejelser, som
vejlederne med held kan anvende gennem den fagprofessionelles læreproces.
Forfatterne: Christine Bagger, sygeplejerske, cand.pæd.pæd., har en toårig suppleringsuddannelse i
Oplysningens Kultur og er ansat som udviklingssygeplejerske på Odense Universitetshospital. Helen Schultz,
sygeplejerske, cand.cur., har en diplomuddannelse i pædagogisk psykologi og en toårig uddannelse som
sundhedsfaglig supervisor. Er ansat som udviklingssygeplejerske på Odense Universitetshospital og har flere
års erfaring med supervision, både for basissygeplejersker og for mellemledere. Begge forfattere har stor
erfaring med vejledning af fagprofessionelle i et videreuddannelsesforløb, med nyansatte postgraudate
medarbejdere og med problemstillinger der knytter sig til, når vejledere skal vejlede fagprofessionelle.
ATT har i samarbejde med Center for Social Rehabilitering (CSR), Vejle kommune, produceret en række
korte informationsvideoer om PTSD, der henvender sig til både patienter, pårørende, herunder børn, samt

fagprofessionelle. Bo Klindt Poulsen. Hvad sker der, når vejledere og lærere ændrer fokus fra valg til læring i
arbejdet med unges karrierevalgsprocesser. NI NYE INFORMATIONSVIDEOER OM PTSD – MED
UNDERTEKSTER PÅ ARABISK, FARSI OG ENGELSK. Dét billede er nu ved at rodfæste sig som ideen
bag Produktivitetskommissionens seneste anbefalinger - allerede inden debatten om mere og bedre
offentligt-privat samarbejde er kommet i gang.
Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier - Nr. Aortadissektion: Patientinformation om
den medicinske behandling af en flænge eller rift i hovedpulsårens/legemspulsårens inderste karvæg :
Arbejdstest på motionscykel RedMitbarn består af en online læringsplatform samt praktisk undervisning, der
leveres af læger, børnesygeplejersker og paramedicinere. NI NYE INFORMATIONSVIDEOER OM PTSD –
MED UNDERTEKSTER PÅ ARABISK, FARSI OG ENGELSK. Den fysioterapeutiske protokol kortlægger
og beskriver barnets grovmotoriske funktion, ledbevægelighed, spasticitet/muskeltonus og brug af ortoser og
hjælpemidler samt de fysioterapeutiske indsatser barnet har modtaget. Som pædagog kan du arbejde med
børn, unge eller voksne og kan b. Bliver du slået, truet eller nedgjort af din partner. Læs videre Hjernesmarte
børn - styrk dit barns hjerne for livet (og bliv selv klogere). Oversigt over krisecentre. Vejledning om særlig
støtte til børn og unge og deres familier - Nr. Vi hjælper dig på vej til det nærmeste krisecenter, så du kan få
den hjælp, du har brug for. Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier - Nr.
Den fysioterapeutiske protokol kortlægger og beskriver barnets grovmotoriske funktion, ledbevægelighed,
spasticitet/muskeltonus og brug af ortoser og hjælpemidler samt de fysioterapeutiske indsatser barnet har
modtaget. Opfølgningsprogrammet er baseret på nogle tværfaglige klassifikationer af barnets
funktionsniveau, som kan finde her.

