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PRESSMEDDELANDE, N.3 – OKTOBER 2022

VAD HAR VÅRDSEKTORN LÄRT SIG AV PANDEMIN?
DoCUp är ett 28 månader långt Erasmus Plus-projekt som syftar till att utrusta hushållsarbetare med en blandning
av sociala, övergripande och attitydmässiga färdigheter för att säkerställa motståndskraftiga anställningsvägar som
kan svara på utmaningar som de som uppstår i samband med COVID-19-pandemin.
DoCUp-konsortiet, som samordnas av Folkuniversitetet i Uppsala (Sverige), består av fem institutioner och organisationer i Italien (Anziani e non solo), Grekland (Promea), Spanien (Infodef) och Polen (University of Humanities and Economics i Lodz) som är verksamma inom utbildning och stöd till innovation inom vårdtjänster.
För att få en heltäckande bild av de faktiska kompetensbehoven och kraven på arbetsplatsen har DoCUp-partnerskapet samrått med tre olika grupper, hushållsarbetare, vårdtagare och förmedlare, i ett försök att kartlägga deras befintliga kunskaper, färdigheter, behov och kompetenser inom medicinsk vård, digitala och administrativa färdigheter
samt mjuka färdigheter.
Syftet med informationsinsamlingen var att hjälpa till att definiera de olika färdigheter och kompetenser som krävs
för att tillhandahålla hushållsvårdstjänster, vilket ger en välgrundad grund för att formulera lärandemål som svarar
mot de nuvarande och framtida behoven på arbetsplatsen som uppstår genom de utmaningar som pandemin 2020
innebär i de flesta EU-länder.
En kombination av skrivbords- och fältforskning genomfördes; skrivbordsforskningen gav belägg för efterfrågade
färdigheter för hushållsarbete och uppgifter om relevanta befintliga utbildningar/utbildningserbjudanden, medan
fältforskningen samlade in fältexperters och relevanta intressenters uppfattningar om färdigheter för hushållsarbete
genom en online-enkät.
Resultatet är en rapport där man identifierar sex kompetensområden som bör prioriteras för att uppdatera befintliga
kursplaner inom hemvården.
Mer information om projektet finns på: https://docuproject.eu/
Ladda ner hela rapporten: https://docuproject.eu/download/374/
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