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Det här är en lättläst och inspirerande bok, som ger dig konkreta tips och stöd för hur vardagens samtal kan
bidra till ökad arbetsglädje för personalen och bättre livskvalitet för äldre. Samtal i vardagen är ett viktigt men
ofta förbisett verktyg inom äldreomsorgen. Detta trots att meningsfulla samtal mellan personal och äldre är
själva förutsättningen för en personcentrerad omsorg. Boken Samtal för ökad arbetsglädje handlar om
etablerad samtalsteknik som är oerhört enkel att praktisera. Boken bygger på den nationella värdegrunden för
äldreomsorgen och varvar teori med praktisk vägledning samt exempel ur vardagen. Budskapet är att om
äldreomsorgen ska vara en attraktiv arbetsplats, krävs det att personalen får möjlighet till konstruktiva samtal
och reflektion.
Både med äldre och med varandra. Författaren Monika Forsman är socionom, lärare och grupphandledare
med lång erfarenhet inom äldreomsorg och socialt arbete. Hon är även medarbetare i tidningen Äldreomsorg.
Vardagens verktyg är Gothia Fortbildnings serie med praktiska handböcker för äldreomsorgen. En serie
lättlästa böcker som ger kunskap som du direkt har nytta av i din yrkesvardag.
Till detta ska läggas effektiviseringar på arbetsplatsen, som lett fram till att många anställda. 2017 · Jag
önskar att jag hade startat ett testamentesprogram för 10 år sedan. Lämplig även som företagsintern kurs.
Tight budget, högre kostnader och slut på idéer om hur du kan öka. 11. Tight budget, högre kostnader och slut
på idéer om hur du kan öka. 11. Under vintern har förfrågningar om bokade skratt intensifierats. Gå laget

runt/rundor Postad under: Arbetsprocess, Grundmetoder, Mötesteknik | Tags: arbete, dialog, jämlikhet,
jämställdhet, respekt, samspel, samtal. Tight budget, högre kostnader och slut på idéer om hur du kan öka.
Vi är ett hälsostrategiföretag som erbjuder organisationer och individer kostnadseffektiva och
resultatorienterade Livsstilsprogram våren 2018. Till detta ska läggas effektiviseringar på arbetsplatsen, som
lett fram till att många anställda. Under två dagar kan du lyssna. Nu kommer beskrivning på det sista blocket.
Under vintern har förfrågningar om bokade skratt intensifierats. Lämplig även som företagsintern kurs. Nu
kommer beskrivning på det sista blocket.

