UPPDRAGSUTBILDNING

Certifierad utbildare i FUNCA
Funca är ett digitalt arbetsverktyg för personal som arbetar med vuxna personer inom LSS,
personkrets 1 och 2. Verktyget ger stöd i att kartlägga och minska förekomst och allvar
lighetsgrad av utmanande beteende, tvångs- och begränsningsåtgärder, samt användning
av läkemedel. Verksamheten kan följa och använda sina resultat till förbättringsarbeten.
Som certifierad utbildare i Funca kommer du hålla i administratörsutbildningar, som all per
sonal måste gå innan man kan börja använda verktyget på arbetsplatsen. Kursen för utbil
dare kommer från hösten 2018 att hållas i Lunds universitets regi.

SYFTE
Deltagarna ska efter kursen kunna implementera Funca och hålla administratörsutbildningar i
Funca, samt kontinuerligt ansvara för återträffar.

MÅLGRUPP
Kursen riktar sig till personer som har högskoleutbildning, YH-utbildning, eller folkhögskoleutbildning rankad SeQF 5 eller högre. Du
måste ha goda kunskaper och arbetslivserfarenhet inom LSS. Erfarenhet av att undervisa, samt
datorvana är önskvärt.
Din närmsta chef och socialchefen eller chef på
motsvarande nivå måste ha gett dig ett uppdrag
att utbilda i och implementera Funca inom din
kommun eller företag.

UNDERVISNING OCH TID
Utbildningen ges vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet under 3 heldagar
och 2 halvdagar. Utbildningen består av föreläs
ningar som varvas med diskussioner och grupp
arbeten.
Före och under utbildningens start förväntas
deltagarna bedriva självstudier på hemorten inklusive hemuppgifter.

KURSENS INNEHÅLL
•

Funca-verktyget

•

Rollen som utbildare

•

Funktionsnedsättningar

•

Utmanande beteende

•

Personuppgiftshantering

•

Implementering

•

Förbättringsarbete

Efter avslutad utbildning utfärdas ett intyg om
genomgången kurs.

Institutionen för hälsovetenskaper erbjuder utbildningar som genomförs av lärare vid Lunds universitet
och i många fall i samarbete med arbetslivet - en garanti för både ämnesmässig bredd och aktualitet,
ett vetenskapligt djup och en modern pedagogik. Institutionens uppdragsverksamhet sker i samarbete
med Lund University Commissioned Education (LUCE) som är Lunds universitets avdelning för uppdrags
utbildning.

KURSTILLFÄLLEN VECKA 47

ANMÄLAN

19/11 12.00-17.00 (start lunch)
20/11 9.00-16.00
21/11 9.00-16.00
22/11 9.00-16.00
23/11 9.00-12.00 (avslutning lunch)

Välkommen in med din anmälan och
blanketten Kompletterande frågor senast den
26 oktober 2018.

Vi kommer under kursen att bjuda på lunch och
fika. Vi vill därför veta om ev. matallergier. Maila
karin.delin@med.lu.se.

KURSKOSTNAD
10 000 SEK/ deltagare exkl. moms. Minsta antal
deltagare är 12, max 20.

Handlingarna skickas till:
Lunds universitet
Institutionen för hälsovetenskaper
Uppdragsutbildning
Karin Delin
Box 157
221 00 Lund

KURSORT
Lund

BEHÖRIGHET
Högskoleutbildning, YH eller
folkhögskoleutbildning.

KONTAKTUPPGIFTER
För frågor om innehåll och genomförande
kontakta:

För övriga frågor, kontakta:

Kursledare
Sigrid Kulneff, leg. sjuksköterska, nationell
koordinator för Funca

Christina Landelius, samordnare för
uppdragsutbildning

sigrid.kulneff@skane.se
Jenny Hultqvist, PhD, leg. arbetsterapeut

jenny.hultqvist@med.lu.se

christina.landelius@med.lu.se
Karin Delin, utbildningsadministratör

karin.delin@med.lu.se

Kompletterande frågor

Högskoleutbildning (inkl. hp), YH (inkl. antal poäng). Om folkhögskoleutbildning, vilken? Måste vara
rankad SeQF 5 eller högre.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Kunskaper och arbetslivserfarenhet inom LSS-området.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Erfarenhet av att undervisa?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Datorvana?

JA

NEJ

Hur ser ditt uppdrag i Funca ut; från vem, hur många enheter, etc?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Hur långt sträcker sig ditt uppdrag och vad finns det för plan därefter?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Inom vilket geografiskt område kommer du att utbilda? ............................................................................

Hur mycket tid har du avsatt till utbildning respektive implementering?......................................................
..................................................................................................................................................................
Finns beslut taget i kommunen på att gå med i Funca?

JA

NEJ

Har din närmaste chef och socialchefen (eller chef på motsvarande nivå) godkänt att du får
förutsättningar att arbeta som certifierad utbildare?
JA

NEJ

Anmälningsblankett: FUNCA

DELTAGARE
För och efternamn.............................................................................................................
Personnummer..................................................................................................................
Postadress..........................................................................................................................
Postnummer/Ort................................................................................................................
Telefon...............................................................................................................................
E-post................................................................................................................................
Härmed bifogar jag handlingar som styrker min behörighet.
ARBETSGIVARE
Organisation......................................................................................................................
Organisationsnummer........................................................................................................
Avdelning..........................................................................................................................
Fakturaadress.....................................................................................................................
Postnummer/Ort................................................................................................................
Telefon...............................................................................................................................
Ansvarig chef/Utbildningsansvarig......................................................................................
E-post till ansvarig..............................................................................................................
För Region Skåne/RS-IDnr...................................................................................................
UNDERSKRIFTER
Utbildningsdeltagare......................................................................Datum..........................
Ansvarig chef.................................................................................Datum..........................

Dina personuppgifter registreras och behandlas i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen
(Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).

