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DOCUP: ETT EUROPEISKT PROJEKT FÖR ATT
BEMYNDIGA HEMTJÄNSTPERSONAL
Förändrad vårdpraxis (rutiner för hälso- och sjukvård) inom familjer, demografiska förändringar och ökningen av en allt äldre
befolkning i behov av vård, tillsammans med ändrade attityder som är mer positivt inställda till hemvård (till skillnad från institutionell vård) före och framförallt efter covid-19-pandemin, har gjort hemtjänster allt viktigare i EU-länder.
Trots att det länge har funnits en uppfattad koppling mellan betalt hushållsarbete och det obetalda arbetet som utförs av kvinnor i deras egna hem, är hushållstjänster en alltmer mångfaldig sektor som omfattar många olika typer av arbetsuppgifter.
Under pandemin har plikterna som förväntas av hushållsarbetare, i synnerhet kvinnor, blivit ännu mer omfattande, där 49,3
procent av dem rapporterar om negativa förändringar i deras yrkesliv (Oxfam, 2020).
Mer specifikt har ett stort antal hemtjänstarbetare ombetts att använda teknologisk mjukvara och applikationer för att övervaka sina klienters hälsobehov, förse klienter med omfattande medicinsk vård, fysioterapi (sjukgymnastik), psykoterapi och till
och med sjukvård. Likväl har en stor andel av vårdarbetare antingen en begränsad eller ingen tidigare empirisk kunskap innan
de påbörjar ett arbete inom hemtjänsten.
De är bland de mest sårbara och utsatta grupperna av arbetare och löper större risk att drabbas av smitta, social osäkerhet och
exploatering.
DOCUP är ett 28-månader gammalt Erasmus+-projekt som syftar till att förse hemtjänstpersonal med en blandning av kompetens
inom socialvård, övergripande (tvärgående) färdigheter och attitydmässig kompetens (förmågan att anta och anpassa den bästa
attityden för att hantera det som har hänt, händer eller kan hända) för att kunna säkerställa motståndskraftiga anställningsmöjligheter som kan möta utmaningar liknande de som uppstod på grund av covid-19-pandemin. Dessutom ämnar projektet
också att bidra till att förbättra lagstiftningen och arbetsförhållandena gällande hemtjänster (på institutionell nivå).
Samordnat av Folkuniversitetet Uppsala (Sverige), utgörs DOCUP-konsortiet av 5 institutioner och organisationer baserade i Italien (Anziani e non solo), Grekland (Promea), Spanien (Infodef) och Polen (University of Humanities and Economics i Lodz), som
är aktiva i utbildning och stöd för nyskapande inom vård- och omsorgstjänster.
Bland de förväntade resultaten av projektet: en evidensbaserad kursplan för viktiga färdigheter och praxis som krävs för att kunna
tillhandahålla modern och lämplig vård; innovativa fritt tillgängliga resurser för att höja vårdarbetares kompetenser; en samling
av exempel på bästa praxis och rekommendationer för att ta itu med brister i politiken och strukturella sårbarheter gällande hemtjänstpersonalens utbildning och yrkesutveckling.
Mer information om projektet finns på: https://docuproject.eu/

INFORMATION TILL UTGIVARNA:
DOCUP är finansierat av europeiska kommissionens Erasmus+-program under Nyckelåtgärd (KA) 2 ”Samarbetande partnerskap i
vuxenutbildning” under bidragsavtalet 2021-1-SE01-KA220-ADU-000028268.

Friskrivningsklausul: Europeiska kommissionens stöd för framställningen av den här utgivningen utgör inte ett godkännande av
innehållet, vilket enbart speglar författarnas åsikter, och Kommissionen kan inte hållas ansvarig för något användande av informationen som finns däri.

