“The Way you look at things, the things you look at, chance.”

Rehab & Education - Service
” U T B I L D N I N G & T R Ä N I N G AV T E R A PA U T E R
BEHANDLARE & BEHANDLINGSASSISTENTER”

Behandlingsassistent
Utbildningens mål
Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper och färdigheter om:
• Den värdegrund och människosyn som bidrar till mångfald, jämlikhet och integration.
• Vikten av att bemöta och förhålla sig till den enskilde på ett etiskt, rättssäkert och
professionellt sätt.
• Grundläggande lagstiftning gällande vård och behandling.
• Gällande lagstiftning för verksamhetens uppdrag och yrkesrollens ansvar och
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befogenheter.
• Gällande lagstiftning för dokumentation och journalföring. Dokumentera och föra journaler.
• Människans mentala, psykiska och sociala utveckling och hur olika livssituationer kan
störa utvecklingen.
• Behandlingsmetoder som främjar till hopp och självständighet för klienter.
• Se sig själv som redskap i behandlarrollen och kunskap om hur man förebygger ohälsa i
yrkesrollen.
• Kunna arbeta med planering, utförande, utvärdering och utveckling av behandlingsarbetet.
• Genomföra gruppsamtal, svåra samtal, motivation, konflikthantering och liknande
situationer.
• Tillämpa kunskaper om grupprocesser och gruppdynamik bland vårdtagare och i
arbetsgruppens teamarbete.

• Se värdet i att samverka med andra professionella aktörer runt klienten.
•

Tillämpa kunskaper om bemötande och professionellt förhållningssätt bland klienter
och andra professionella aktörer.

•

Arbeta utifrån ett professionellt förhållningssätt.

•

Arbeta självständigt med fastlagda ansvarsområden och arbetsuppgifter.

•

Förmedla en hälsofrämjande livsstil och handskas med den enskilde och gruppen av
klienter på ett etiskt, rättssäkert och professionellt sätt.

•

Främja till hopp och självständighet för den enskilde.

•

Känna till innebörden av klädkod i arbetet med klienter samt i sin yrkesprofession.

•

Identifiera tidiga tecken på ohälsa.

•

Arbeta med kvalitetsarbete och kvalitetssäkring.

•

Bemöta klientens känslomässiga och sociala behov.
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•

Stödja klienters rätt till delaktighet, insyn, säkerhet och rättssäkerhet.

•

Självständigt tillägna sig kunskap, rapportskrivning och källkritik.

•

Behärska BBIC-, samt Kontaktpersons arbete med klienten.

•

Kunna utföra ett dynamiskt processtänk.

Examenskrav
Efter fullgjord utbildning erhåller den studerande ett examensbevis. Med fullgjord utbildning
avses minst betyget Godkänt i var och en av de eventuella externa kurser kan behövas som
ingår i utbildningen. Behov av externa kurser är individuella och ingår inte i våran
utbildningskostnad.

Examensbenämning
Boendehandledare. Efter utbildningen kommer du framför allt att kunna arbeta som
boendehandledare och eller Behandlingsassistent inom HVB-hem, stödboenden och daglig
verksamhet.

Utbildningens upplägg
Boendehandledarutbildningen drivs både distansanpassad med praktiskt arbete som
tyngdpunkt. Det innebär att du studerar självständigt i kombination med obligatoriska träffar
och tjänstgöring på HVB-hemmet eleven gör sin praktik och/eller är anställd.
Utbildningen omfattar 1 till 2 terminer med heldags sammankomster och är anpassad till
exempelvis till elevens arbete eller praktik
Utbildningen påbörjas alltid på ett godkänt institution under vägledning och tillsyn av
Socialstyrelsen. (IVO)
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Grupper och grupprocesser

Beskrivning
Kursen ger grundläggande teoretisk kunskap om gruppens dynamik. Målet med kursen är
att de studerande förstår vikten av det individuella deltagandet och idén om att kunna
använda varandras olikheter, för att uppnå tillfredställande resultat genom samarbete. Med
metoder för samarbete, problemlösning, kommunikation, tillit och medkänsla.

Värdegrund och människosyn

Beskrivning
Kursens mål är att ge kunskaper om centrala etiska begrepp som moral, människovärde,
människosyn, värdegrund och mångfald. Kursen vill skapa etiska reflektioner över vilka
konsekvenser den egna människosynen får i det professionella arbetet.
Samt utveckla kunskap om ett interkulturellt förhållningssätt samt diskutera och belysa
normer, värderingar och personliga ställningstaganden.
Kursens mål är att erbjuda praktisk förankring av teoretisk kunskap genom
tjänstgöring/praktik. Se vilka konsekvenser den egna människosynen får i det professionella
arbetet. Arbetspraktiken förläggs omgående i utbildningen så den studerande får inblick i
yrkesområdet, för att vidare under utbildningen kunna relatera teoretisk kunskap till
yrkesrollens ansvar.

Lagstiftning

Beskrivning
Kursens mål är att ge kunskaper om aktuella områden inom socialtjänstlagen, hälso- och
sjukvårdslagen och skollagen samt klargöra vilket uppdrag och ansvar respektive
verksamhet har gällande klienten.
Kursen ska ge förtrogenhet i sekretesslagen och lagstiftning för dokumentation och
journalföring oavsett målgrupp.
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Mental och psykisk utveckling

Beskrivning
Kursen ska utveckla grundläggande kunskaper om människans mentala och psykiska
utveckling och behov samt kunskaper om processtänk i sammanhanget. Den studerande
skall ges kunskap om livskriser och den traumatiska krisens förlopp och omvårdnad. Kursen
skall ge förtrogenhet hur tecken på ohälsa kan identifieras och bemötas.

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om och de vanligast förekommande psykiska
sjukdomar, psykiatriska störningar och hur de påverkar individens livssituation. Kunskaper
om psykologiska, pedagogiska insatser som bidrar till att minska svårigheterna.

Bemötande och förhållningssätt

Beskrivning
Kursens mål är att ge kunskaper om yrkesetiskt bemötande och förhållningssätt. Kunskaper
om respekt, integritet, professionell hållning, klädkod, härbärgerande förhållningssätt,
empati, lyhördhet och kroppsspråkets innebörd.

Dokumentation/ journalföring
Kursens mål är att den studerande skall få färdigheter att tillämpa dokumentation och
journalföring enligt lagstiftningen. Fördjupad kunskap om socialtjänstlagen, gällande
föreskrifter och allmänna råd för vård och boende som drivs i kommunal eller enskild regi.

Yrkesroll och hälsa
Beskrivning
Kursens mål är att ge kunskap och kompetens för förebyggande av ohälsa i yrkesrollen.
Metoder för personalutvecklande åtgärder, reflekterande team, hälsofrämjande arbetsmiljö,
handledning i yrkesrollen samt arbetsmiljölagstiftning. Kursen behandlar sambandet mellan
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och en personlig hälsofrämjande livsstil. Kursen skall ge
kompetens i att använda ett kvalitetssäkrat arbetssätt.
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Livskvalité med gränssättning

Beskrivning
Kursens mål är att våga reflektera kring sin roll som boendehandledare och att våga ta
plats. Att se skillnaden på privat sfär och sin yrkesroll.

Kontakt och beställningar på utbildning
Terapiconsulting Ltd UK Filial
Sänningstjärn 51
7, 820 78 Hassela
Telefon: +46(0)7373 140 83
Utbildningsansvarig; Oskar Arnorsson.
E-post: oskar@terapiconsulting.com
Webbsida: www.terapiconsulting.com

Viktig!
Utbildningsansvarig beviljar inte utbildning för elev som INTE själv har varit anställd eller är i praktik
på ett godkänt HVB hem eller inom Hälsa & Sjukvård i några veckor eller månader eller längre
oavsett målgrupp eller arbetsplats.

Vissa förebilder i utbildningen tas från vårdarbete i Island, Thailand, Canada, Costa Rica och USA
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