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1.1. Presentasjon av veilederen og dens objektiver
Denne veiledningen for trenere består av retningslinjer for hvordan du kan implementere de forskjellige verktøyene som er utviklet i løpet av prosjektet, i
kombinasjon med pedagogiske materialer. Denne guiden presenterer alle verktøy utviklet i løpet av prosjektet. Den inneholder forslag til undervisningsmetoder og
leksjonsdesign for å hjelpe trenere til å bruke verktøyene på en passende måte.
Denne guiden er delt inn i fire deler:
- En introduksjon: For å presentere EasyHealth-prosjekt og forventede resultater, samt veiledning for trenere, dets mål og sammensetning.
- Den pedagogiske tilnærmingen: Å oppsummere den pedagogiske tilnærmingen, presentere pedagogiske verktøy for å bli kjent med dem og forstå hvordan de
kan brukes.
- Læringsenhetene: Å oppdage målene for læringsenhetene, kunnskapen og kompetansen som hver enhet retter seg mot.
- Ytterligere ressurser: Å ha elementer for å gå videre og lære om EasyHealth-prosjektet.

1.2. Introduksjon og hensikt til prosjektet
EASY HEALTH er et Erasmus + -prosjekt, mer presist et strategisk partnerskap som samler yrkesaktive, bedrifter, frivillige organisasjoner og regionale offentlige
organer fra 6 forskjellige land.
Prosjektet henvender seg til både yrkesaktive og aktive voksne, hovedsakeliig yrkesfaglærte. Målet vårt er å gi noen verktøy til målgruppen vår slik at de i større grad
får et tilfredsstillende og oppfyllende yrkesliv. Dette prosjektet tar sikte på å støtte individer i å tilegne seg og utvikle nøkkelkompetanser og mer spesielt
kompetanser knyttet til helse i yrkesmessige kontekster.
Partnerskapet skal jobbe med utforming av en læreplan, et treningsspill, en kommunikasjonsstrategi for å fremme utdanning for helse og etablering av en ny
tilnærming for å øke bevisstheten rundt temaet helse relatert til arbeid. Prosjektet til dekke følgende temaer:

- Modul 1: Forståelse av helsevesenet
- Modul 2: Ernæring og helse
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- Modul 3: Biologisk rytme, livsbalanse og søvn
- Modul 4: Kroppshygiene
- Modul 5: Forebygge risikabel, vanedannende atferd (avhengighet)
- Modul 6: Forebygge risikoer knyttet til psykologisk velvære
- Modul 7: Forhindre risiko knyttet til yrkeslivet
- Modul 8: Arbeidsgivers forventninger
Vi henvender oss til yrkesfaglærte (VET learners). Mer presist personer under yrkesutdanning som er fremtidige fagpersoner og arbeidssøkere under opplæring.
Prosjektet rettes mot visse sertifiseringsnivåer, nærmere bestemt: EQF nivå 3 og 4 i våre land med mål om å bygge et rammeverk for å styrke kompetanse.

Våre objektiver er:
- Å hjelpe målgruppen til å utvikle mellommenneskelige ferdigheter for et mer effektivt samspill på en-til-en-basis eller i grupper.
- Å hjelpe målgruppen med å få kunnskap om hvordan de kan opprettholde god helse, hygiene og ernæring for seg selv og familien
- Å øke og utvikle de sosiale kompetansene som kreves for å opprettholde arbeid eller komme i arbeid og å implementere læringssituasjoner / verktøy relatert til
deres yrkesmessige aktiviteter.
- Å styrke tryggheten for yrkeskarrierer for ansatte eller fremtidige yrkesaktive ved å gi dem verktøy for å forhindre risikofylte situasjoner knyttet til helse i
yrkesmesige sammenhenger.
- Å hjelpe målgruppen med å tilegne seg nødvendig kunnskap og ferdigheter for å kunne tilpasse seg og møte behovene og forventningene til arbeidsgivere og / eller
kunder på en ansvarlig og profesjonell måte (relatert til helse og hygiene).
- Forebygging og reduksjon av sosiale ulikheter, hvorav mange skyldes levekår og livsstilsfaktorer, slik at det kommer samfunnet til gode ved å redusere tap fra
sykdom knyttet til ulikheter i rettigheter og helseproblemer.
- gi individer verktøy til å monitorere egen helse og derfor sikre sosial og profesjonell inkludering.
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Prosjektet rettes mot visse sertifiseringsnivåer, nærmere bestemt: EQF nivå 3 og 4 i våre land med mål om å bygge et rammeverk for å styrke kompetanse.
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1.3.Undersøkelsen
Blant resultatene av prosjektet er det gjennomført en undersøkelse. Temaet var eksisterende helseundervisning i partnerland og behovene for opplæring identifisert
med tanke på helse- og faglig inkludering.
Hovedmålet med denne undersøkelsen (del 1 - desk survey) var å konsolidere grunnlaget for en læreplan: hygiene og helse mot faglig inkludering.
Det første trinnet besto i å samle inn og organisere data for å finne ut om temaet "helse og hygiene" ble behandlet i eksisterende nivå 3 og 4 kvalifikasjoner i våre
land og hvis ja, hvordan dette emnet ble taklet (hvilke kompetanser, ferdigheter, kunnskap, undervisningsmetoder) og hvilket læringsutbytte som forventes.
Hver partner har stått for å gi informasjon knyttet til utdanningssystemet og kvalifikasjonene for å få et klart bilde av læringsutbyttene som allerede er identifisert og
undervist i våre land.
Målet med andre del av undersøkelsen (del 2 - feltundersøkelse) var å samle inn nye innspill fra interessenter. Det har blitt utført i forskjellige typer organisasjoner
som:
- Opplæringsleverandører (voksenopplæringssentre som gir opplæring for arbeidssøkere)
- Handelsorganisasjoner,
- Bedrifter,
- Lokale myndigheter forpliktet til finansiering eller opplæring.
- Sosiale tjenester
- Helseforeninger
Disse interessentene og ekspertene har uttrykt ideer og identifiserer områder og oppgaver som EASY HEALTH har fokusert på i sine målsettinger.
Hovedutfordringen er å få en bedre forståelse av de yrkesfaglige situasjonene folk møter knyttet til hygiene og helse i omfanget av deres daglige aktiviteter. Hvilke
problemer møter deltaker / yrkesfaglærere mest og som kan være en hindring for deres yrkesmessige inkludering? Er disse de det samme for arbeidssøkere? Hva er
de vanligste lidelsene blant traineene / ansatte som får konsekvenser i deres daglige aktiviteter / yrkesliv og mer generelt deres fagmiljø (kolleger og team, inkludert
kunder? Hvilke spaker kan brukes for å forbedre og legge til rette for faglig inkludering? Hvilken metode bruker interessenter for å gi et mulig svar?
Hvilke læringsverktøy / bevissthetsverktøy bruker de med sine ansatte / arbeidssøkere /
7
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deltaker for å foreslå løsninger og empowerment? Hva er bedriftens forventninger til de ansattes hygiene og helsevaner?
Partnere fra Frankrike, Italia, Norge og Portugal har intervjuet relevante instanser og eksperter. Disse har akseptert å bidra:
I Frankrike:
I Italia:
-

GRETA Région Havraise – VET bidragsyter (for voksenopplæring)
ASSOCIATION ETRE ET BOULOT – Forening for sosial og faglig inkludering
I.R.F.A. – VET bidragsyter (for voksenopplæring)
GRETA Sud-Normandie – VET bidragsyter (for voksenopplæring)
MISSION LOCALE DE LA BAIE DE SEINE – Organisasjon med ansvar for sosial og profesjonell inkludering av unge mennesker
PLIE DU PAYS D’AUGE NORD – Organisasjon for å støtte arbeidsintegrert sosial virksomhet
CENTRE SOCIO-CULTUREL DE LA GUERINIERE – Sosiale tjenester for familier
UNIS CITE – Fremme og organisering av frivillig tjeneste for unge mennesker
WEBHELP – Sosial og profesjonell inkludering av unge mennesker

FULL SERVICE SRL - Mellomstort foretak
MUNICIPALITY OF REGGIO CALABRIA (lokal myndighet) - Institutt for menneskelige ressurser
POSYTRON ENGINEERING Srl - Academy IKT Business School
CONFESERCENTI Confederation of Small Enterprises, som støtter og promoterer små og mellomstore bedrifter innen industri, håndverk, handel,
turisme og tjenester.
METROPOLITAN CITY OF REGGIO CALABRIA (lokal myndighet) - avdeling n. 5 VET og utdanning
NEW DEAL NGO - Ungdomsorganisasjon av universitetsstudenter

I Norge:
- CARITAS NORGE – Opplæringssenter, sosiale tjenester, jobbsenter og helseforening
- FONTENEHUSET – Opplæringssenter og sosiale tjenester, psykisk helse mm.
- IDEBANKEN.ORG – Helseforening
- NORSK FRILUFTSLIV - Helse og friluftsliv
- INTEGRERINGS OG MANGFOLDSDIREKTORATET. (Norges direktorat for integrasjon og mangfold) - VET skole og opplæringssenter, sosialtjeneste og
jobbsenter
8
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-

VESTFOLD RØDE KORS - Ungdoms- og helseforening, opplæringssenter og sosiale tjenester

I Portugal:
- FUNDACAO DA JUVENTUDE: ideell stiftelse, fokusert på opplæring, entreprenørskap og støtte til ungdom (sysselsetting) i Porto.
- ALKALINECARE - Mellomstort firma som jobber innen helsevesenet.
- SOJOVEM: ONG (ikke-statlig organisasjon), stimulere og støtte unge mennesker.
- CINDOR: fagskole for gullsmedarbeid og urmakerindustrien;
- UNIAO DE FREGUESIAS DE LORDELO DO OURO E MASSARELOS: lokale myndigheter (Institutt for menneskelige ressurser).
- ESTRELAS & GENIOS, Lda - Academy ICT Business School
De viktigste helserelaterte problemene somkan ha konsekvenser/være en hindring for yrkesmessiginkludering ble identifisert av deltakere i undersøkelsen. Disse
var:
-

Avhengighet,

-

Upassende og risikabel oppførsel,

-

Personlig hygiene og kroppsbilde,

-

Livsbalanse,

-

Sykdommer (enten kroniske eller yrkesmessige).

Med fokus på visse spesifikke temaer: røyking (inkludert cannabisbruk), overdreven drikking, stress, søvnproblemer og arbeidsrelaterte sykdommer.

Det så ut som om personalet som arbeider med enkeltpersoner som står overfor helseproblemer mesteparten av tiden ikke er helsepersonell og trenger en
spesiell opplæring enten på vei til å "lære" helse eller kunnskap knyttet til helse- og hygieneproblemer. For å ta opp dette feltet brukte de forskjellige metoder,
men organiserte hovedsakelig individuelle diskusjoner; kollektive svar ble også foreslått som kollektive informasjonsmøter, besøk av helseforeninger,
bevissthetskampanjer,
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De mest brukte pedagogiske verktøyene var alle typer dokumentasjon om emnene (enten visuelt eller skriftlig, som brosjyrer, plakater, magasiner, websider,
sosiale medier ...). De brukte også videoer og casestudier. Deltakerne uttrykte sitt behov for nye digitale utdanningsverktøy som spørrekonkurranser på nettet,
seriøse spill, mobilapper, e-læringsmoduler, men også, og ikke ubetydelig, deres behov for opplæring relatert til en metodikk om hvordan disse temaene skal
behandles så vel en oppdatering av deres kunnskap. Disse resultatene fremhevet behovene knyttet til pedagogiske verktøy og opplæringshull.
-

For å finne den komplette undersøkelsen, finn filen på nettstedet vårt: http://www.easyhealthproject.eu/site/project-outcomes/#results.
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.EDUCTIONAL APROACH
2.1. Sammendrag av prosessen og artikulasjonen
EASY HEALTH-metodikk består av flere trinn med sikte på å gi lærere og trenere læremateriell slik at de kan takle helseproblem knyttet til profesjonell inkludering
og jobbretensjon.
For det første har partnere gjennomført en feltundersøkelse som hadde som hovedmål å bedre kunnskap om problemene knyttet til helse som målgruppene
våre står overfor, og dermed identifisere behovene for opplæring - hvilke emner som må gjennomgås - hindringene og utveiene mot god hygiene og helse for bedre
faglig inkludering. Vi ønsket også å strebe etter å fokusere på den beste metoden og de beste verktøyene for å øke bevisstheten om dette emnet (avhengig av
målgruppen sannsynligvis). Våre hovedmål var sosialtjenester, jobbsentre, opplæringssentre, yrkesutdanningsskoler, ungdomsforeninger, helseforeninger, lokale
myndigheter, virksomheter. Vi intervjuet til slutt 29 forskjellige institusjoner fra 4 forskjellige land, inkludert sentrale aktører innen helseområdet.
En spørreundersøkelse ble deretter gjennomført av alle partnere for å identifisere kunnskap, ferdigheter og kompetanser som allerede er inkludert i
yrkesmessige rammeverk. Dette skapte et grunnlag for oss til å bestemme de relevante læringsutbyttene vi skulle utvikle, de relevante temaene vi skulle takle og
integrere i vårt prosjekt.
Som en konsekvens ble en kartlegging av kompetanser bygget på disse tidligere arbeidene, og det ble identifisert åtte hovedlæringsutbytter for å dekke de
problemene som oftest ble møtt. En fullstendig læreplan som muligens kan leveres som sådan eller deles inn i 8 moduler som kan kombineres i henhold til trenernes
behov (i henhold til hans / hennes opplæringsprogram) og selvfølgelig behovene til traineene / studentene.
Med tanke på at vårt hovedmål var å øke bevisstheten blant målgruppen, har vi tenkt at det kan være aktuelt å foreslå korte animerte skisser, om mulig med
litt humor, som kan generere diskusjoner og reaksjoner. Noen temaer er faktisk vanskelige å ta opp, og bruk av slike pedagogiske verktøy kan være en løsning. Vi
har valgt en serie på 9 emner, blant annet røyking, stress, søvnmangel ... som lett kan forstås med et visuelt medium. De kommer vanligvis med læremateriell og
undervisningsscenarier, et slags "klar til bruk" sett, trenerne kan bli kjent med og levere. For et mer komplekst tema som psykologiske risikoer på jobben, har vi
tenkt at et godt alternativ kan være et såkalt «seriøst spill», som inneholder forskjellige kasus-studier; deltakeren er i situasjonen for å hjelpe sin / kollegaen, og
han kan eksperimentere konsekvensene av hans / hennes forslag / råd / forslag. Vi har kalt spillet for «Serious Game». Serious Game kommer også med et
pedagogisk scenario og kan være en god implementering av det som er lært tidligere.
For hvert læringsutbytte foreslås evalueringsmetoder; for hvert scenario foreslås en avsluttende oppgave for å vurdere forståelsen av elever og deres
tilegnelsesnivå for kompetanse og kunnskap.
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2.2. Prentasjon av læringsverktøyene
2.2.1.Kompetansekartlegging
Prosjektet skal dekke flere temaer innenfor helse. Disse inkluderer livsbalanse, biologiske og sosiale rytmer, søvn, fysiske aktiviteter, personlig hygiene, mat og
ernæring, avhengighet og forebygging av risikofylt atferd.
Etter feltundersøkelser og litteratursøk har det blitt identifisert et visst antall emner som hjelper samarbeidspartene med å avgjøre hvordan prosjektet skal designes,
hvilike temaer som skal arbeides med og dermed det forventede læringsutbyttet.
Læreplanen vil bestå av åtte læringsresultater; noen av dem for EQF nivå 3 og 4 (fordi de anses som grunnleggende kunnskap og kompetanser for å være aktivt
samfunnsdeltagende og være i stand til å ta hånd om egen og familiemedlemmers velvære og helse.) og noen andre bare for EQF nivå 4 som krever et høyere
analysenivå da de er mer kompliserte å forstå hvis vi anser at de appellerer til sosiale og psykologiske mekanismer innebygd i det yrkesmessige miljøet med dets
rettigheter, plikter og forventninger.
Læringsprosessen omfatter følgende enheter:
- Modul 1: Forståelse av helsevesenet
- Modul 2: Ernæring og helse
- Modul 3: Biologisk rytme, livsbalanse og søvn
- Modul 4: Kroppshygiene
- Modul 5: Forebygge risikabel, vanedannende atferd (avhengighet)
- Modul 6: Forebygge risikoer knyttet til psykologisk velvære
- Modul 7: Forhindre risiko knyttet til yrkeslivet
- Modul 8: Arbeidsgivers forventninger
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Nedenfor følger en oversikt som er ment for å definere læringsutbyttet knyttet til EQF. Et læringsutbytte defineres som en uttalelse om hva en deltaker vet, forstår og
er i stand til å gjøre etter fullført læringsprosess.
Læringsresultatene er spesifisert i form av:
1. Kunnskap: i sammenheng med EQF beskrives kunnskap som teoretisk og / eller saklig. Nivå 4: saklig og teoretisk kunnskap i tverrgående kontekster innenfor en
rekke oppgaver utført i serveringsbransjen.
2. Ferdigheter: i sammenheng med EQF beskrives ferdigheter som kognitive (involverer bruk av logisk, intuitiv og kreativ tenking) og praktisk (som involverer
manuell fingerferdighet og bruk av metoder, materialer, verktøy og instrumenter). Nivå 4 betyr en rekke kognitive og praktiske ferdigheter som kreves for å
generere løsninger på spesifikke problemer og en rekke oppgaver som blir utført i serveringsbransjen.
3. Kompetanser: i forbindelse med EQF beskrives ansvar og autonomi som deltakerens evne til å anvende kunnskap og ferdigheter autonomt og med ansvar.
Han/hun utøver selvledelse innenfor retningslinjene for arbeids- eller studiekontekster som vanligvis er forutsigbare, men kan endres. I tillegg kan
vedkommende føre tilsyn med andres rutinearbeid, ta noe ansvar for evaluering og forbedring av arbeids- eller studieaktiviteter.
4. Vurderingskriterier: Kvaliteten og presisjonen i beskrivelsene av læringsutbytte er et viktig grunnlag for vurdering. Det er opp til hver VET-institusjon å utvikle
sin egen vurderingsmetode i henhold til opplæringsveiene og den overordnede læreplanen de gjennomfører.
Rammeverket for de åtte læringsmodulene presenteres i denne veiledningen enhet for enhet i del 3 med tittelen “Læringsemoduler”.
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2.2.2.Treningsspillet: The Serious Game
The EASY HEALTH online game er ment for arbeidsgivere og arbeidskollegaer. Spillet er basert på flere forgreningsscenarier, og spilleren blir historiens hovedperson,
og antar rollen som tilskuer til en person som står overfor en stressende situasjon med oppdraget å forhindre psykologiske farer på arbeidsplassen. Spillet starter fra
samme inngangspunkt i hver historie. Selv om dette inngangspunktet er felles, kan valgene til hver spiller føre til helt andre resultater. Beslutningstaking på vegne av
spilleren vil ha en innvirkning på hele spillopplevelsen ved å bestemme fremdriften (forskjellige grener innenfor samme scenario), dialoger og konsekvenser i
spillverdenen. Dette vil fremme a) følelsen av deltagelse og involvering, b) følelsen av tilknytning til spillet på grunn av personlig ansvar, og c) graden av kontroll fra
spillerens side.
Videre vil forgreningsscenarioene øke omspillingsverdien (eller omspillbarheten) av EASY HEALTH-spillet betydelig ved å tilby voksne elever muligheten til å gå
gjennom hele opplevelsen på en annen måte, ved å bruke nyinnhentet kunnskap for å oppnå bedre resultater. Flere muligheter, kombinert med en fleksibel
læringsprosedyre, tillater også en evaluering av deltakerenes prestasjoner som er mer nøyaktige og rettferdige.
Dataspillutvikling er mye mer enn bare dette - så finn det ut for deg selv! Vi ønsker deg mye moro!

2.2.2.1.SYSTEMKRAV
Minimum SYSTEMKRAV
CPU: Info
CPU SPEED: 2.0 GHz
RAM: 2 GB
OS: Windows 7 32-bit SP1
VIDEO CARD: DX10 kompatibel eller bedre

PIXEL SHADER: 4.0
14
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VERTEX SHADER: 4.0
SOUND CARD: JA
LEDIG PLASS PÅ HARDDISK: 350 MB

Minimum anbefalte systemkrav
CPU: Info
CPU SPEED: 2.0 GHz multi-core
RAM: 8 GB
OS: Windows 7 64-bit SP1
VIDEO CARD: 1 GB VRAM DX10 kompatibel
PIXEL SHADER: 4.0
VERTEX SHADER: 4.0
SOUND CARD: Ja
LEDIG DISK SPACE: 350 MB
DEDICATED VIDEO RAM: 1 GB

2.2.2.2.HVORDAN SPILLE
1. Start datamaskinen.
15
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2. Åpne nettleseren din:
3. Klikk på følgende lenke: http://www.easyhealthproject.eu/site/
4. Gå inn på EASY HEALTH nettsted
5. Gå til seksjonen Serious Game
6. Last ned og dobbeltklikk på Chrome HTML Document (.html) -filen
7. For å starte spillet, naviger til EASY HEALTH-programmet gjennom Start-menyen eller dobbeltklikk på EASY HEALTH-ikonet på skrivebordet.
8. Alternativt kan du trykke på ikonet for å vende deg mot spillets grensesnitt.
9. Spill EASYHEALTH Serious Game.

2.2.2.3.EASY HEALTH SPILL-LOGO

2.2.2.4.FOR TRENERENE/LÆRERENE
Finn veien med EASYHEALTH Game ...
Opptatte fagfolk og ansatte, som HR-ledere, oppfatter ofte konvensjonelle opplæringsprosedyrer som tidkrevende og slitsomme. Spill kan overvinne slike
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oppfatninger, fordi det tilbyr unike strukturer som fungerer som isbrytere og gir innovativitet og mangfold i læringsprosedyren.
Læringsmateriell virker mer underholdende for elever, siden spill tilbyr en plattform for utøvelse av kreativ atferd og divergerende tenkning. I hovedsak kan
spillbasert læring være mer effektiv sammenlignet med andre "tradisjonelle" læringsmiljøer, fordi det ikke ser ut til å være fullpakket med en enorm mengde
innhold som ofte viser seg å være utilgjengelig for studentene.
For dette formål understreker EASY HEALTH Serious Game konstruksjonen av scenarier som simulerer virkelige problemer, og gir deltakerene muligheten til å
møte utfordringer i den virkelige verden som kan håndteres i et risikofritt miljø. Spillet gjør det mulig for spilleren å gå inn i "fantasi" -verdener, skapt basert på ekte
case-scenarier.
Å delta i konkurransedyktige problemløsninger i den virkelige verden i en fantasiverden er veldig viktig for elever som deltar i yrkesutdanningsprogrammer, fordi
praktiske bekymringer og løsninger er mye mer verdifulle for dem enn akkumulering av en stor mengde informasjon. Derfor kan spillbasert læring være en ideell
undervisningsmetodikk for yrkesutdanning. spillbasert læring i yrkesfaglig utdannelse tar vanligvis form av underholdende online eller offline spill som involverer en
viss grad av simulering.

2.2.2.5.SPILL-SKJERMEN
La oss gå gjennom symbolene som er fast plassert på alle spillskjermene først.
Langs nedre kant av skjermen er menylinjen. Dette vil hjelpe deg å fortsette til hvert historiespill.
Helt til venstre er EASY HEALTH-prosjektets logo.
På høyre bunn er det i visse tilfeller, vanligvis i begynnelsen av spillet, indikatorene forrige / neste eller sender inn.

2.2.2.6. SPILLETS KARAKTERER OG HISTORIE
1. Scenario:
Martin og Eleanor jobber sammen i avdelingen for mat- og drikkehåndtering på Imperial Hotel. Martin har observert at Eleanor opptrer merkelig nylig. Hun er
stresset på grunn av stor arbeidsmengde, og hun unngår stadig samhandling med andre ansatte og Mr. Johnson, hotellsjefen. De siste ukene foregår det store
arrangementer på restauranten hver natt, og Eleanors oppførsel overfor klienter og andre
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ansatte er aggressiv. I kveld venter restauranten veldig viktige gjester, og sjefen forventer at alle oppfører seg perfekt. I den anledning spør han Eleanor om alt går
som planlagt og forventer at hun skal være kommunikativ, snill og hjelpsom!
2. Scenario:
Du er eier av hovedkaféen i det lokale kjøpesenteret. Din virksomhet tar imot mer enn 1000 gjester hver dag, og derfor har de ansatte en stor arbeidsmengde i løpet
av dagen. Du har rekruttert 30 ansatte til 3 forskjellige skift i løpet av dagen. Med tanke på mengden arbeid og kunder, har de ansatte et stort ansvar for å betjene
kundene, administrere innkommende betalinger og håndtere produksjonen av produkter. For å øke ytelsen til de ansatte har du implementert et system med
belønninger og straffer.
Personalet blir direkte vurdert av kunder som kan gi tilbakemeldinger om deres tilfredshet eller misnøye, i tillegg til at de på slutten av hvert skift vurderer
hverandre. Straffene utstedes spesielt når innkommende betalinger er mindre enn de solgte produktene eller når produkter returneres fra kunder. I begge tilfeller
er de ansatte ansvarlige og forpliktet til å betale underskuddet selv. Belønninger er derimot enten en fridag eller kuponger for kjøpesenterets butikker.
Du har i de siste ukene lagt merke til spenning blant de ansatte i ettermidagsskiftet. Sandy blir vurdert dårlig av alle medarbeiderne sine, i tillegg har hun hoppet
over flere arbeidsdager og uttrykt at hun var syk. Du bestemmer deg for å gå til bedriften for å vurdere Sandy og de andre medarbeiderne og prøve å finne ut hva
som skjer.
3rd Scenario
Du er Nick, hoved-resepsjonist i resepsjonen på det prestisjetunge Hotel Danube. Du har jobbet der i nesten 10 år. Du overvåker for øyeblikket et team av
assistenter inkludert Jim, Dennis, Michaela, Basil og Benedict. Nick er forpliktet til å levere månedlige rapporterr til hotelldirektøren, Mr. White. Hotel Danube har
akkomoderer de viktigste menneskene i verden, og derfor har resepsjonen mange ansvarsområder. Kravene fra gjestene kan være uvanlige og i mange tilfeller
umulige å oppfylle. Derfor trenger stillingen samhold, personalet må være ekstremt konsentrert fordi det ikke er plass til engang én feil, og teamarbeid er også svært
viktig.
Nick er urolig for hva han skal skrive i rapporten til Jim, etter å ha lagt merke til at han nylig opptrer på en underlig måte som påvirker hans prestasjoner. Nick ønsker
ikke å få Jim til å føle seg dårlig, og han prøver å finne en smidig måte å forstå hva som plager ham og forstyrrer arbeidet hans. Nick har vært i denne stillingen lenge,
og vurderer at Jim, som ikke har noen lignende tidligere erfaring, opplever en for stor arbeidsmengde og at dette er årsaken til Jim's oppførsel. Han mener også at
Jim har forstått at han ikke passer med de andre medlemmene i teamet og prøver å henvende seg til dem på en paradoksal måte.

18

FR01- 2018-1-FR01-KA204-047743

4th Scenario:
Ambrosia Catering er et middels stort cateringfirma som er svært aktivt i planlegging av events. Ambrosia organiserer arrangementer som bryllup, seremonier,
privatfester og er å bli involvert i danne partnerskap for organisasjonen av store firmaarrangementer for internasjonale selskaper. Det siste trenger stort
engasjement og besluttsomhet for utmerkelse, som Ambrosias manager stolt uttrykker.
Tjenestene som blir tilbudt må alltid være perfekte, for muligheten til å inngå en avtale med et selskap kan skje under godt arrangerte events. Derfor er det
essensielt at service, mat, organisasjon, dekorasjon og atmosfære er optimal. I kveld organiserer cateringen et glitrende bryllup, og det er bakgrunnsinformasjon at
en av gjestene skal være direktør for Birdman&CO (en gruppe av internasjonale selskaper). Så det er i kveld det skjer!
Ambrosias betjening består av 50 ansatte på ulike poster i løpet av natten, og skifter hver time for å gi folk en pause fra de mest slitsomme postene. Timeplanen er
streng og ingen feil tilgis. Gina og Joe vil ta det første skiftet i den store inngangen, tilbyr velkomstdrinker og ønsker gjestene velkommen, derfor vil de gi
førsteinntrykk av cateringselskapet. De vil så rullere til den indre baren og restauranten hvis det trengs. Joe er usikker på grunn av tidligere erfaring med Gina. Han
tror hun er inkompetent, og at hun vil ødelegge alt i kveld...
Du er Joe og du vil prøve å finne ut hva som har skjedd med Gina og hvorfor hennes prestasjonsnivå er så lavt, samtidig som du ønsker å hjelpe henne og redde
kvelden og den potensielle forretningsutviklingen. Alt er klart og gjestene beveger seg mot hagen og inngangen.

5th Scenario:
Excalibur er den mest berømte baren i byen. Den er hver natt full av mennesker og det er alltid en enorm kø utenfor med folk som prøver å komme inn. Lederen av
klubben er streng og har en kort lunte, og pålegger ekstreme ordninger for rapportering om hvem som kommer inn eller ut, mens han har fått "autoritet og
samtykke" til å opptre aggressivt når det er nødvendig.
Maurice, jobber på Excalibur somkontrollør, er vakt ved inngangen og rapporterer til Mr. Oswald. Maurice jobber hver natt og på dagtid jobber han også for en
ekstra lønning. Det siste har ført ham til å få dårlige spisevaner og søvnvaner som har stor innvirkning på ytelsen hans. Videre er Maurice mottaker av et stort antall
klager og støtende kommentarer fra klienter. Hele denne situasjonen gjør at Maurice før et sammenbrudd.
Lederen har ingen anelse om alt dette, og du, som Oswald, vil prøve å finne ut hva som skjer med Maurice. De eneste tegnene er at en kelner har sett Maurice gråte
og også være ekstremt aggressiv. Du har blitt alvorlig overrasket, men du vil ikke spørre om
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dette direkte. Du bestemmer deg for å forlate kontoret og tilbringe natten med Maurice utenfor ved inngangen til baren. Maurice blir veldig glad for å se at du blir
med ham. Jobben hans er virkelig ensformig og han er der hele natten selv. Åpningstiden har kommet, og selv fra begynnelsen av natten er det synlig at huset vil
være fullt og alt vil fungere perfekt. Men dette varer ikke lenge!

2.2.2.7.FEILSØKING
Følgende problembeskrivelser skal hjelpe deg hvis EASY HEALTH ikke kjører riktig på systemet ditt.
Før du begynner, må du sørge for at datamaskinen oppfyller de nødvendige minimumskonfigurasjonene i delen Systemkrav. I mange tilfeller er utdatert teknologi
eller ødelagte eller ikke oppdaterte drivere årsaken til programfeil.
Hvis du får problemer med lyd eller grafikk, må du sørge for at de nyeste driverne er installert. Ta kontakt med maskinvareprodusentens nettsted for grafikk og
lydkort for å sikre at du har de mest oppdaterte driverne.

2.2.2.8.KUNDESTØTTE
Det er umulig for oss å teste alle mulige PC-konfigurasjoner. Noen ganger kan det være et problem med spillet på datamaskinen din. Når du kontakter

brukerstøtten, må du ha følgende informasjon tilgjengelig og spillets minste systemkrav:
- Presis feilmelding og en beskrivelse av problemet
- CPU og prosessorhastighet
- Mengde RAM
- Produsent og beskrivelse av grafikkortet
- Operativsystem
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2.2.2.9.KREDITTER
Produsent: EXELIA
Programmering: Dr. Nikos Tsianos
Tekst: Apostolos Altiparmakis
Grafikk: Dionysios Solomos, Evangelos Gatsios, Maria Pavlopoulou
Musikk: Nikos Kritsinelis
Konsulatasjon: Dr. Yiannis Pappas
Manual: Maria Pavlopoulou, Spyros Logothetis
Manualredigering: Apostolos Altiparmakis
PR og markedsføring: Associazione Innovamentis

2.2.3.Animerte tegneserier
EASY HEALTH har som mål å gi enkeltpersoner midler til å ta ansvar for helsen deres og dermed hjelpe dem med å sikre sosial og yrkesmessig inkludering.
Ni korte animerte skisser som er en del av læringsutbyttet, er utviklet innenfor prosjektet EASY HEALTH. Skissene tar sikte på å fremme og øke bevisstheten om
sunne vaner og yrkesmessig inkludering.
De korte animerte skissene formidler enkle visuelle ideer for å fremme og øke bevisstheten om viktigheten av å ha sunne vaner ved å vise to forskjellige scenarier
parallelt med at to personer har motstridende atferd når det gjelder deres livsstil. Én har en sunn livsstil; han / hun viser sin ansvarlige oppførsel og hans / hennes
oppfylle yrkesliv som virker lett og behagelig. Den andre har dårlige levevaner, og hans / hennes utilstrekkelige livsstil har konsekvenser i hans / hennes
yrkesmessige prestasjoner og dermed muligens på hans / hennes yrkesmessige inkludering eller jobbretensjon. Faktisk, når en ansatt har dårlige helsevaner, har det
vanligvis en innvirkning på hans / hennes yrkesmessige liv med tanke på at han / hun er mindre sannsynlig å oppfylle arbeidsgiverens forventninger og kravene
knyttet til hver stilling. Han / hun kan møte fysiske vanskeligheter på grunn av dårlig fysisk tilstand og ikke være i stand til å utføre sine oppdrag tilstrekkelig. Dårlig
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fysisk tilstand og dårlige helsevaner kan også generere risikofylte situasjoner på jobben og fremme skader på arbeidsplassen og sykefravær som er skadelig for
virksomheten.
Temaene som dekkes av de animerte skissene er: inaktivitet, drikking, røyking, rusavhengighet, spisevaner, spill, hygiene, søvnproblemer og stress.
For hver animerte skisse, som nevnt ovenfor, er det to scenarier, og til slutt blir det gitt statistikk for å illustrere problemet og risikoen som står på spill (setningen
og figurene er vanligvis sjokkerende, for å øke sannsynligheten for at de blir husket).
-

Iktivitetnactivity
EN : “One in four adults is physically inactive, putting them at risk of serious diseases like cancer and diabetes.”

-

Drikking/alkohol
EN : “3 million deaths every year result from harmful use of alcohol.”

-

Røyking
EN: “Tobacco kills 7 million people each year.”

-

Rusmidler
EN: “25,9 million people suffer from drug use disorders.”

-

Spisevaner
EN: “Diet-related issues were responsible of 11 million deaths in 2017.”

-

Gambling
EN: “Pathological gambling evoke mood, anxiety, personality, alcohol use and drug usem disorders as well as nicotine dependence.”

-

Hygiene
EN: “48% of office workers believe consistently maintained hygiene and appearance standards in the workplace will improve their job satisfaction.”
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-

Søvnvansker
EN: “Sleep deprivation negatively affects work performance and working relationships.”

-

Stress
EN: “80% of workers feel stress on the job.”
Oppdag de animerte skissene på YouTube-kanalen vår: https://www.youtube.com/channel/UC2wELRruS5PChXpYXDMNtrA

Hver animerte skisse er assosiert med et storyboard som inneholder ekstra statistikk for å illustrere temaet som blir behandlet.
-

Inaktivitet
EN: “In EU, low physical activity accounted for almost 152,000 deaths in 2017” “In EU, low physical activity accounted for more than 2.1 million DisabilityAdjusted Life Years in 2017”.

-

Drikking
EN: “107 million people are estimated to have an alcohol use disorder” “According to the Centers for Disease Control, 6 people die every day from alcohol
poisoning”.

-

Rusmidler
EN: “Opioids were the most harmful drug type and accounted for 70% of the negative health impact associated with drug use disorders” “Opioid users in
Europe are 5 to 10 times more likely to die than their peers of the same age and gender”.
Eating habits
EN: “Every 62 minutes someone dies as a direct result from an eating disorder” “1 in 5 anorexia deaths is by suicide”.
- Gambling
EN: “5% of fraud is related to gambling problem (up to £225 million each year)” “Over 80% of people who suffer from gambling addiction never seek treatment,
no matter how bad their problem is.”
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- Hygiene
EN: “23% of employers affirmed that bad breath and certain aspects of a worker’s physical appearance would make them less likely to promote that person.”
“More than 50% of office workers believe poor personal hygiene adversely affects their concentration at work.”
- Søvnvansker
EN: “40% of all insomnia patients have a coexisting psychiatric condition” “Reducing your night time sleep by as little as 1 h 30 minutes for just one night could
result in a reduction of daytime alertness by 32%”.
- Røyking
EN: “1/2 of 1.1 billion smokers around the globe will be killed by tobacco”.
- Stress
EN: “50% of workers say they need help in learning how to manage stress”. “11O million people die every year as a direct result of stress. That is seven people
every 2 seconds.”

Hvordan integrere disse animerte skissene i en treningsøkt?
De kan vanligvis brukes som "oppvarming" -aktiviteter.
Læreren kan vise den animerte skissen eller storyboardet til studenten. Temaet velges i henhold til målene som treneren retter seg mot.
Forslag:
● Vis det første bildet av storyboardet eller bildet som eksplisitt viser typen arbeid og miljø. Du kan få deltakerene til å tenke og diskutere rundt stillingskravene
og nærmere bestemt kravene knyttet til helsemessige forhold.
For eksempel: hvis vi vurderer de animerte skissene om "inaktivitet". Personen er en leveringsmann. Hva er kvalitetene som kreves for en slik jobb? Du må være en
pålitelig person som er til å stole på, en god sjåfør, hyggelig mot mennesker. De forventede egenskapene for en slik stilling er: godt organisert, rask, høflig, nyttig og
med god fysisk helse.
● Vis den animerte skissen.
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Beskriv situasjonene. Hva kan du se ? Hva skjer ?
- den første mannen / kvinnen ...
- den andre mannen / kvinnen ...
Elevene merker at det er to forskjellige typer scenarier: den ene handler om en karakter hvor alt går bra på jobben, og den andre om en karakter som har
problemer på jobben (uansett hvilken type problem det er).
- Hvilke type problemer ar han/hun? Forklar tydelig hva konsekvensene er eller hvilken innvirkning det har? Du kan også prøve å tenke på hva som kan være
reaksjonen fra arbeidsgiveren?
- Tenk på konsekvensene for arbeidsgiveren hvis arbeidstakeren ikke oppfyller jobbkravene? hvis hans / hennes oppførsel ikke er hensiktsmessig?
- Hvilken type problemer kan genereres i virksomheten hvis den ansatte ikke overholder visse krav?
- Hva kan være konsekvensene for den ansatte? personlig? økonomisk? fra et medisinsk synspunkt? psykologisk?
- Hva er elevenes forslag for å hjelpe arbeidstakeren med å forhindre gjentagelse av en slik situasjon?
Den animerte skissen eller storyboardet kan brukes som en slags introduksjon til emnet. Deretter kan du gå videre til målrettet læringsenhet. Hvis du ønsker å
se kunnskapen som deltakerene har tilegnet seg på slutten av læringsenheten, kan du be dem gå gjennom forslagene de kom med for å løse problemet da du
startet enheten, og se hvordan de forbedret svarene.
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- 3. LEARNING U
3.1. Hensikt og opplæringsmål
Hensikten er å få en forståelse av helseproblemene og deres konsekvenser på arbeidsplassen, eller for profesjonell inkludering, utvikle oppdaterte CVETopplæringsressurser, basert på originale læringsresultater, for å støtte yrkesutdanningsleverandører til å bygge og levere kurs for å møte de moderne utfordringene
i helsekompetanse.
Målene for læringsutbyttet og selve læringsutbyttet er beskrevet i Kompetansekartlegging og dekker følgende emner:
-

Modul 1: Forståelse av helsevesenet
Modul 2: Ernæring og helse
Modul 3: Biologisk rytme, livsbalanse og søvn
Modul 4: Kroppshygiene
Modul 5: Forebygge risikabel, vanedannende atferd (avhengighet)
Modul 6: Forebygge risikoer knyttet til psykologisk velvære
Modul 7: Forhindre risiko knyttet til yrkeslivet
Modul 8: Arbeidsgivers forventninger
Ved slutten av opplæringen vil deltakerne kunne:
1. Utvikle og implementere en strategisk og omfattende tilnærming knyttet til helseproblemer.
2. Vær oppmerksom på utfordringene med hensyn til deres helseatferd og deres yrkesmessige inkludering.
3. Kunne håndtere og ta relevante beslutninger angående egen helse og familiemedlemmers helse.

3.2. Målgrupper
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VET-trenere / leverandører, organisasjoner eller andre virksomheter som har tilsyn med menneskelige ressurser i organisasjoner.

3.3. Læreplanen
Denne læreplanen inkluderer åtte læringsenheter/moduler og er basert på voksenlæring, deltakende aktiviteter og en undersøkelse før opplæringen for å få
tilbakemelding og skreddersy workshopen til å møte deltakernes behov.
En rekke metodikker brukes:
● Vurdering tilpasset opplæringsmiljøet: for den første opplæringen eller for eksempel muntlig og/eller skriftlig avsluttende eksamen eller pågående vurdering
● Pågående opplæring: for elever som jobber i en bedrift, kasusstudie eller yrkessituasjon med rapporter.

Læreplanen vil bli vurdert gjennom diskusjoner, lekser, quiz, rapport, test, feltarbeid, praktisk trening, rollespill, papirer, eksamen, observasjon, forelesninger,
presentasjon, sammenligning, online spill, gruppearbeid, undersøkelser, leksjoner, prosjekt, veiledninger, øvelse, veiledning, fokusgruppe, vurdering, analyse,
seminaroppgave, individuell introduksjon, intervju, coaching, casestudie, for å måle deltakerens fremdrift og kunnskap.
Den detaljerte opplæringsveilederen er en guide for tilretteleggere å bruke for å gjennomføre denne opplæringen.
For hver økt av læringsenhetene inkluderer guiden introduksjonen av enheten, tittel på enheten, læringsutbytte, innholdsoversikt med foreslått format og timing
for hver aktivitet i en enhet, samt forhåndsforberedelse og materialer som trengs for å utføre enhet.
Veiledningen inneholder også notater og spesifikke instruksjoner for å veilede tilretteleggere for å utføre alle aktiviteter for hver av enhetene. Gjennom hele
guiden er det referanse til foreslåtte PowerPoint-lysbilder for å enten introdusere en øvelse eller forklare et tema. Foreslåtte opplæringsmateriell er organisert av
hver enhet og er inkludert som vedlegg.
Animerte skisser vil bli inkludert i enhetene.

3.4. Veiledning for trenere
Detaljerte instruksjoner for trener er beskrevet for hver enhet. Disse viser trinnene som trenere skal følge og gir viktig veiledning om innhold og viktige meldinger
for hvert emne på enheten. Støtteinformasjon gis for å hjelpe trenere med å trekke ut viktige læringspunkter og for å sikre at læringsresultatene for hver enhet
oppnås. Detaljer om spesifikke aktiviteter (f.eks. Rollespill, casestudiediskusjon osv.) Er tydelig beskrevet.
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Trainers will need to keep in mind whether these are run with the whole group, in pairs, or in small groups.
Trenere må huske på om disse gjennomføres med hele gruppen, parvis eller i små grupper.
Dette er et deltakende og interaktivt kurs, og aktiviteter er inkludert i de fleste læringsenheter. Trenere bør være klar over behovet for og teknikker for å sikre
aktiv deltakelse fra kursdeltakerne. De må oppmuntre deltakerne til å dele sin egen personlige erfaring med relevante spørsmål, som en måte å forbedre læring for
alle.
Tilpass innholdet i temaenhetene til den lokale konteksten:
Selv om enhetene er designet som en grunnleggende "ready to go" -opplæring, er det viktig at treneren tilpasser innholdet til opplæringen. I noen tilfeller kan
dette simpelten bety å legge til relevante lokale eksempler og bruke informasjonen til den lokale konteksten gjennom hele opplæringen.
I andre situasjoner kan du bestemme deg for å lage en helt ny opplæringsplan ved hjelp av grunnleggende informasjon som er inkludert i opplæringsmodulene.
Disse beslutningene overlates til treneren.
Hver modul kan gis uavhengig av de andre i henhold til problemene som skal takles med gruppen.

3.5. Læringsmateriale
Deltakerne kan bruke en pakke som inneholder materialer for deres bruk under og etter trening for hver enhet i vedlegg:
●

●

●

Forelesningsnotater / tekstdokument:
Forelesningsnotater gjør det mulig for elever å få et innblikk i teori og praksis. Lesing er en av de mest effektive måtene å lære, og sammen med
multimedieressurser og grafikk gir deltakerene muligheten til å oppleve en innflytelsesrik læringsprosess. Forelesningsnotater dekker teoretiske og
konseptuelle spørsmål og inkluderer praktiske eksempler, infografikk og lenker til relevante eksterne kilder.
Presentasjonsbilder
En presentasjonsforelesning består av lysbildebasert innhold, som er laget i programvarer som PowerPoint, Keynote eller Prezi. Lysbildesett er en fin måte å
kombinere tekst og grafikk for å forklare teoretiske begreper, gi definisjoner og forklaringer, demonstrere identiske eksempler og motivere elever til å håndtere
øvelser på en effektiv måte.
Utdelingsark / regneark
Øvelser, selvvurderingstest og oppgaver for hver læringsenhet leveres i en egen dokumentfil for å legge til rette for konsistens og passende lokalisering innen
kursstrukturen
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●

Kasus-studier
Begrepet kasusstudie brukesfor å betegne anvendelse av metoder eller teknikker innen vitenskap, slik som de forskjellige grenene innen ingeniørfag, medisin
eller økonomi. I dette tilfellet brukes begrepet til å betegne læringsmateriell basert på reelle situasjoner der forretningsorganisasjoner fra forskjellige sektorer har
funnet seg og har gjort noen tiltak for å takle de beskrevne problemene. kunnskap med reelle eksempler og å gi deltakerene muligheten til å tenke og diskutere
implementeringen av kunnskapen i praksis.

●

●

Spørsmål og svar med flervalgsspørsmål:
Hver læringsenhet vil inneholde en rekke spørsmål som deltakerene bør fullføre etter at de har studert det teoretiske materialet. Hensikten med disse
spørsmålene er å evaluere ferdighetsinnhenting og legge til rette for egenvurdering. Alle inkluderte spørsmål bør ledsages av anbefalte svar for å oppgradere
læringsprosessen.
Evaluering

Utdanningsressurser
Anbefalte filer og medietyper kan omfatte:
● Dokumenter (.pdf, .doc, .docx, .ppt)
● Bildefiler (.jpg, .gif, .png)
● Videofiler (.mpg, .wmv, mp4, .flv)
● Lydfiler (.mp3)
Presentasjon, video og bildekrav
Videoenheter/forelesninger hentet fra nettkilder (f.eks. YouTube, Dailymotion, Vimeo, etc.) er mellom 2 og 6 minutter lange, noe som er den optimale
videolengden for deltakernes engasjement.
PowerPoint-presentasjoner har 10-15 lysbilder og inneholder ingen skrifttyper som er mindre enn str. 16.
Bilder vises tydelig på alle enheter, inkludert smarttelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner som har HD-skjermer. Det anbefales at oppløsningen på
innebygde bilder ikke er mindre enn 1152 x 864.
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3.6. Foreslått layout og presentasjon av enhetene
Enhet :
Mål for læringsutbyttet:
Varighet:
Generell oversikt over enheten (eksempel):
Format (gruppe, individuelt. …)

Temaer
Workshop oversikt
Kort introduksjon
Overordnede læringsmål
Normer og forventninger
Mangfold på arbeidsplassen
Forskjeller på arbeidsplasser
Ledelsespraksis
Vurdering av enheten

Plenumpresentation
Plenumpresentation
Plenumpresentation
Presentasjon/Workshop
Presentasjon/Workshop
Presentasjon/Workshop
Presentasjon/Workshop
Test/Vurdering
Total:

Tid
15
15
15
15
90
90
90
90

7

timer

1 Materialer
Forbered deg på forhånd:
- PowerPoint-lysbilder,
- Casestudier ...
2. Rekvisita
- Tavle
- Sjekkliste for beste praksis for
HRM
- LCD-projektor
- Lysbilder
- Bærbar PC / PC1

-
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- 3.PEDAGOLOGICPEDAGOGIAL APPROACH
3. PEDAGOGISK TILNÆRMING
Denne delen presenterer de 8 læringsenhetene. I hver enhet er det inkludert:
- en introduksjon for å forstå formålet, målene og forventede resultater;
- rammeverket;
- scenarioet;
- det teoretiske innholdet med vedleggene.
Her er oversikten:
MODUL 1 : Forståelse av helsevesenet

32

MODUL 2 : Ernæring og helse

62

MODUL 3 : Biologiske rytmer, livsbalanse og søvn

199

MODUL 4 : Kroppshygiene

226

MODUL 5 : Forebygge risikofylt avhengighet

263

MODUL 6 : Forebygge risiko knyttet til psyologisk velvære

283

MODUL 7 : Forhindre risiko knyttet til arbeidslivet

304

MODUL 8 : Arbeidsgivers forventinger

323
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MODUL 1 : Forståelse av helsevesenet

UNIT 1 : Health system understanding

Forståelse av helsevesenet
Vi kan vurdere at helsen vår er utstyrt med en startkapital, og derfor er det viktig å opprettholde den som en arv. Omsorg er kjent for å være dyrt, og for å sikre
kvalitetsomsorg må hver enkelt være klar over viktigheten av forebygging.
I denne modulen foreslås det å bli klar over ens helsekapital og å lære hvordan det nasjonale helsesystemet fungerer for å bruke det klokt.
Denne tilnærmingen hjelper til med å forhindre vanlige sykdommer og sykdommer knyttet til profesjonell praksis. Hovedmålet er å fremme en lengre yrkesaktivitet
og aldring av arbeidsstyrken under gode helsemessige forhold.
På slutten av denne modulen vet læreren å bli sosialt forsikret, oppnå helsedekning, velge sin egen lege og få en utfyllende helseforsikring mens man respekterer
pleieruten for å få bedre refusjon for de påløpte kostnadene. Han kjenner sine rettigheter og prosedyrene som skal følges.
For å unngå top-down-tilnærming, kan treneren foreslå utformingen av en huskeliste sammen med deltakerene. Innholdet oppsummerer de forskjellige trinnene,
kontaktinformasjon, kontakter og referansesider. Elever fyller ut listen for å finne ut av omsorgsveien, men også helseforebygging.

Oppsummering :
Rammeverk for Modul 1

30

Scenario for MODUL 1

36

Teoretisk innhold MODUL 1………………………………….…………………………………………………………………………………………………..41
Vedlegg 1: Organisering av helsesystemet i Frankrike - Trinn 4
Vedlegg 2: Helseutgifter og finansiering av dem - Trinn 5
Vedlegg 3: Thumnbnails - Trinn 3 og 6
Vedlegg 4: Vær aktiv av utformingen av ens helsekapital - trinn 7

32

FR01- 2018-1-FR01-KA204-047743

Læringsutbytte tilsvarende EQF-nivå
3/4
Læringsutbytte:
Deltakeren sjekker om hans / hennes generelle helsetilstand er forenlig med utøvelsen av en gitt yrkesaktivitet, for dette formålet:
- Kan jobbe gjennom helse- og helseforsikringssystemet for å ta ansvar for helsen sin og bli en aktør i sin egen helseforebygging.
- Kjenner rettighetene sine og vet tydelig hvordan man bruker helsevesenet
Kunnskap
Deltakeren kjenner og forstår:
⮚ Viktigheten av å bevare helsekapitalen
Han/hun kjenner til risikofylt oppførsel når det
gjelder kosthold, søvn, livsstil, avhengighet av
stoffer og aktiviteter.
Han/hun vet at man kan dra nytte av
regelmessige kontroller hos lege for å sjekke
om han/hun er ved god helse, av denne grunn
kjenner han/hun anbefalingene som gjør det
mulig å evaluere riktig funksjon av:
- Hjertesystemet
- Lungesystem
- Muskel- og leddsystem
- Nevrofysiologisk system
- Fordøyelsessystem, tannbehandling
- Sanseorganer
Han/hun kjenner vaksinasjonene som er
anbefalt for sin arbeidsplass.
Han/hun vet at man kan dra nytte av en
forebyggende helseundersøkelse (EPS) som er
fullstendig dekket av helseforsikringen. Denne

Ferdigheter
Deltakeren er i stand til å:

Kompetanse
Deltakeren:

Identifise om hans / hennes holdning til risiko setter hans /
hennes helsekapital i fare.

Er aktivt deltagende for å bedre helsen sin i
tråd med forventningene til arbeidsmiljøet.

Ta kontakt med helsepersonell for standard medisinsk
behandling designet for å oppdage fysisk, fysiologisk
dysfunksjon eller sykdom.

Deltakeren er selvstyrt med å lede seg selv i
omsorgsveien,
han/hun
kjenner
sine
rettigheter når det gjelder sosial beskyttelse,
han/hun er oppdatert som medlem av
trygden og som mottar en gjensidig
helseforsikring.

Gjøre en avtale i en av de 85 helseklinikkene og gi all
informasjon om de viktige hendelsene som markerer
hans/hennes livshistorie.
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ordningen er basert på de nyeste medisinske
anbefalingene om forebygging og er
komplementær til fastlegenes behandling.
Han /hun vet at en forebyggende
helseundersøkelse (EPS) gjør at du kan melde
deg på eller registrere deg på nytt i et
helseprogram.

Deltakeren behersker informasjon
helserettigheter og helsevesenet

om

⮚ Trinnene og prosedyrene som skal dekkes
av forsikring
Deltakeren kjenner til regler knyttet til
helsevesenet og hvordan han/hun kan få rett
til trygd (i henhold til nasjonalt helsevesen)
Deltakeren vet hvordan systemet er finansiert.

Deltakeren er i stand til å overholde prosedyrene for å
kunne benytte seg av forsikringssystemet: for eksempel
henskaffe relevante dokumenter eller valg av
helsepersonell i henhold til deres personlige situasjon.

Han/hun vet at man kan dra nytte av den
statlige legehjelpen hvis man er utlending
(ikke en del av EF) i henhold til statusen:
oppholdstilatelse, flyktning, osv.
Han/han vet at i tilfelle reise kan man som
europeisk statsborger (en del av EF) skaffe seg
et europeisk helseforsikringskort (CEAM /
EHIC) som bekrefter rett til helseforsikring og
tillater ham å motta lokal medisinsk
behandling, i samsvar med lovgivningen og
formalitetene som gjelder i oppholdslandet.

Han/hun kjenner sine rettigheter til sosial
beskyttelse og til å motta omsorg under alle
omstendigheter.

Han/hun er i stand til å bestille European Health Insurance
Cardl (CEAM), enten på CPAM lokalkontor, eller online på
hans / hennes amélie.fr-konto.

34

FR01- 2018-1-FR01-KA204-047743

⮚ Omsorgssystemet på nasjonalt, regionalt og
lokalt nivå.
Han/hun vet at på nasjonalt nivå griper staten
direkte inn i finansieringen og organiseringen
av helsetjenester, ettersom den er garantisten
for allmenn interesse, beskyttelsen av
befolkningens helse.
Deltakeren vet at det er helse- og
sosialdepartementene som utvikler og
implementerer helsepolitikk.

Han/hun er i stand til å identifisere sentrale aktører for å
fremme folkehelse på nasjonalt, regionalt og territorielt
nivå.

Han/hun er selvstendig i å opprette og besøke
sin helsekonto på nettet.

Han/hun er klar over at institusjonene har som
sine oppdrag å fremme og bevare helsen til hele
befolkningen innenfor landegrensene.
Han/hun er i stand til å navigere gjennom
strømmen av tilgjengelig informasjon om
forebygging og helsehjelp i det komplekse
institusjonelle systemet.

Kriterier for evaluering av utbytte:
Deltakeren mestrer å :

Forventede utfall*:

-

Navigere i helsevesenet for å få råd om informasjon og
- Deltakeren identifiserer tydelig hva begrepet helsekapital innebærer
forebygging.
- Han/hun spiller en aktiv rolle i å ivareta best mulig helse gjennom livet
- Sjekke om han/hun er dekket av helseforsikring, avhengig av
- Han/hun kan lett identifisere seg selv mot opprettholdelsen av egen helse,
hans personlige, sosiale og familiære situasjon.
han/hun mestrer de ulike oppgavene knyttet til dette.
Antall timer: Minst 3 økter på 3 timer hver - En dedikert tid til å utforme en manual og informasjonsmappe
Evalueringsmetoder
Utforming av en manual/ informasjonsmappe: "For å bevare helsekapitalen min"
Gruppearbeid anbefales.
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Scenario reference of UNIT 1
EASY HEALTH :
Facilitating and maintaining professional integration
Mål (er): Forstå begrepet "helsekapital" og funksjonen til det nasjonale helsesystemet, finansierings- og omsorgsveier.
Syntetisk presentasjon av det pedagogiske scenariet: metode, interesse, mål ...
I løpet av denne sekvensen er deltakeren i stand til å sjekke om hans / hennes generelle helsetilstand er kompatibel med utøvelsen av en gitt profesjonell
aktivitet, for å gjøre det er det sentralt at han / hun:
- kan finne veien i helseforsikringssystemet for å ta ansvar for sin helsekapital og bli en aktør i sin egen helseforebygging.
- kjenner til hans / hennes rettigheter, og identifiserer tydelig hvordan man bruker den koordinerte omsorgsveien.
- kjenner finansieringen av helsevesenet og er klar over behovet for at alle skal bevare det sosiale beskyttelsessystemet.
-

Deltakerene lager et "Memento (arbeidsark)" med kontakter og referanser fra de forskjellige organisasjonene i forhold til den koordinerte
omsorgsveien.

Kollektivt eller individuelt scenario

Tid : 7 timer

Designer : Brigitte Marcus

Målrettede ferdigheter: på slutten av scenariet vil traineen være i stand til å ... Vedta god praksis for å opprettholde og foregygge hans / hennes helsekapital og yrkesliv
Vurderingskriterier og forventede resultater: Deltakerene ble klar over sammenhengen mellom å ta ansvar for helseforebygging og yrkesliv.
Arbeidsarket kan brukes etter trening for å finne sin egen vei i systemet og pleiestien.
Vurderings- og valideringsmetoder:
-

Opprettelse av et arbeidsark/memento med tittelen "Jeg bruker omsorgsveien for å opprettholde helsekapitalen min" samkonstruert i en gruppe eller individuelt.
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Sta
die
1

2

Tid

Tittel på oppgave

Hva gjør treneren

Hva gjør deltakeren

Instruksjoner

Dokumenter/utstyr

30
min

Presentasjon av modul1:
Forstå begrepet
"helsekapital" og
funksjonen til det nasjonale
helsesystemet,
finansierings- og
omsorgsveier.

Presenter deg for
gruppen

Introduser deg selv.

Foreslå en kort presentasjonsrunde for
personlig og profesjonell presentasjon

Papirark og tavle

45 min

Skriv og beskriv
dagens forskjellige
trinn:
- Veksling mellom
teoretisk innhold og
interaktive
utvekslinger;
- Opprettelse av et
arbeidsark med
kontaktinformasjonen
til de forskjellige
aktørene som er
involvert i
forebygging og den
koordinerte
omsorgsveien.
- Oppgi deltakerenes
forventninger til
opplæringen i forhold
til sekvensen

Still spørsmål til treneren hvisdu har noen.

Behold papparkene om deltakerenes
forventninger for å sammenligne dem i
debriefing på slutten av opplæringen.

Papirark

Delta aktivt i Brain Storming.

Lytt aktivt og ta notater.
Deltakerene sjekker kunnskapen sin.

- Klassifiser alle svarene for å utnytte
dem og sammenlign dem med
innholdet senere på dagen.

Papirark

- Still deltakerene følgende tre
spørsmål:
Hvordan fungerer det nasjonale
helsevesenet?
Hva er en statsborgers helsedekning?
Hva er prinsippene for helseforsikring?
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3

4

5

60 min

45 min

45 min

Nødvendighet og
interesse for å bevare sin
helsekapital.
- Definer hva
"helsekapital" betyr
-Identifiser risikabel atferd
når det gjelder mat, søvn,
livsrytme, avhengighet av
produkter og aktiviteter.
-Identifiser yrker som er
utsatt for risiko som kan
påvirke helsen
Organisering av det
franske helsesystemet

Finansiering av
helsesystemet

Ta opp risikeatferd
som kan påvirke
helsen (risiko som vil
bli utviklet i andre
sekvenser av Easy
Health-trening)

Delta aktivt ved å dele sin kunnskap om
forestillingen om «Health Capital».

Skriv opp kunnskapen til deltakerene
på et tankekart som gir indikasjoner
basert på livserfaringene til deltakerene.

Respekter deltakerenes ytringsfrihet.

Forklar den generelle
funksjonen til
helsesystemet
Forklar kartleggingen
av distribusjonen av
systemet og dets
territoriale nettverk
Forklar hvor
finansieringen til
helsesystemet
kommer fra, hvem
som er
hovedaktørene.

Lytting og / eller samtidig lesing av det
foreslåtte dokumentet, deltagelse av elever for
å bli kjent med systemet og forstå hvordan det
fungerer.

Aktiv deltakelse, bevissthet om det felles
beste representert av folkehelsemidler.

Siden de to innholdene i vedlegg 1 og 2
er teoretiske, tilby pauser og foreslå å
legge dokumentet i filen som er gitt på
slutten av opplæringen.

Teoretisk innhold:
miniatyrbilde 1
Lag et tankekart over
helsekapitalen (du vil
diskutere dette innholdet
senere for å identifisere
forebyggings- og
omsorgsstrukturene som
finnes i territoriet når du
fyller ut arbeidsarket).
Vedlegg 1
Bruk videolinken som er
nevnt i vedlegget

Vedlegg 2
Se nettstedene som er nevnt
i vedlegg 2 på forhånd.
Eventuelt bygge et
Ishikawa-diagram for å
visualisere alle aktørene i
helsefinansiering.
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6

7

1 time

45 min

Stier og trinn for å være
forsikret

Ta del i utformingen av
ens egen helsekapital

Vis miniatyrbilder
- Søk om en Carte
Vitale
-Få din første Carte
Vitale;
-Få et europeisk
helseforsikringskort;
-Velg en allmennlege;
- Be om en
“supplerende
helseforsikring”;
- Utenlandsk
statsborger i en
uregelmessig
situasjon
Presentere enhetene
- helseforebyggende
eksamen

Deltakeren forstår informasjonen om
helserettigheter, registrering hos
helseforsikringsorganisasjoner, omsorgsveier,
hjelpemidler for anskaffelse av en
"supplerende helseforsikring".

-Gratis helsesjekk;

Deltakeren spør om gratis STI-tester.

miniatyrbilde 9

- Vaksiner deg for å
bli beskyttet.

Deltakeren spør om vaksineanbefalinger
knyttet til de forskjellige yrkesmessige
sektorene.

miniatyrbilde 10

Deltakeren blir klar over behovet for å velge
helsepersonell innenfor eller utenfor den
"koordinerte omsorgsveien".

Sjekk at deltakerene alle har
helsedekning og supplerende
helseforsikring.
Informer dem om at arbeidsgivere
foreslår en ekstra helseforsikring til
private ansatte.

Se miniatyrbilder nummer
2-7
Se nettstedet:
https://www.ameli.fr/
for å finne infografikken
som gjelder alle prosedyrene
nevnt i miniatyrbilder 2 - 7

Ledsag deltakeren til å be om å få en
Carte Vitale og CSS eller en hvilken
som helst registreringsforespørsel, om
nødvendig på nettstedet for trygd.

Deltakeren integrerer muligheten for å dra
nytte av Statens legehjelp.
Deltakeren lærer om funksjonen til "EPS" systemet, fordelene og muligheten til å dra
nytte av det gratis.

Link til modul 3

miniatyrbilde 8
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8

1h

Lag et arbeidsark over
kontaktene for å fortsette
å være en aktør i ens
helsekapital

Oppsummer innholdet
av miniatyrbildene;
fullfør dem om
nødvendig.

Deltakerene utvikler og samkonstruerer
arbeidsark-skrivingen individuelt eller i
grupper.

Syntetiser innholdet
som lærerne har med
seg på tavlen.

For å lage arbeidsarket, forbereder
treneren kontaktene til forebyggende
aktører i det aktuelle området slik at
deltakerene kan lage sitt arbeidsark,
huske og kapitalisere sin kunnskap om
de forskjellige systemene.
.

Papp eller tavle
Design et brosjyre på
vegne av hver deltaker
med kolonnene som tilsvarer
de forskjellige trinnene for å
sikre oppdatering av ens
helsedekning, ens
koordinerte omsorgsvei, de
forskjellige
helseforebyggende
organisasjonene som er
aktuelle.
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Teoretisk innhold i MODUL 1
Vedlegg 1: Organisering av helsesystemet i Frankrike - Trinn 4
1.1. Definisjon
Det franske helsesystemet deler sin helsepolitikk i fire nivåer:
-

Nasjonalt nivå: Staten og helse- og sosialdepartementene
Regionalt nivå: Regionale helsebyråer (ARS på fransk)
Avdelingsnivå: Territoriale delegasjoner
Lokalt nivå: Kommunestyre

1.2. Organisering av helsesystemet på nasjonalt nivå
Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=FiWR037xdT0
På nasjonalt nivå griper staten direkte inn i finansieringen og organiseringen av omsorgstilbudet. Staten er garantist for allmenn interesse, beskyttelse av
befolkningens helse og sammenheng i initiativene til helseaktører. Helse- og sosialdepartementene utvikler og implementerer helsepolitikk

1.2.1. Direktoratene for helse- og sosialdepartementer
- Helsedepartementet har to hoveddirektorater:
● Generaldirektoratet for helse (DGS på fransk): Ansvarlig for å utarbeide folkehelsepolitikken og bidrar til gjennomføringen.
● Generaldirektoratet for omsorgsforsyning (DGOS på fransk): Ansvarlig for å organisere tilbudet av omsorg, forvalter ressursene og midlene til systemet
- Sosialdepartementet har to hovedretninger:
● Generaldirektoratet for sosial samhørighet (DGCS på fransk): Ansvarlig for utforming, styring og evaluering av offentlig politikk for solidaritet, sosial
utvikling og fremming av likeverd som favoriserer sosial samhørighet.
● Social Security Department (DSS på fransk): Ansvarlig for utvikling og implementering av Social Security policy: helseforsikring, arbeidsulykker og
yrkessykdommer, pensjon, familie, avhengighet, finansiering og styring
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1.2.2 Kompetanse- og koordineringsbyråer og institutter
Statlige beslutninger er basert på vitenskapelige rapporter fra strukturer innen folkehelse.
- Rådgivende organ:
● High Council for Public Health (HCSP på fransk): Definerer flerårige folkehelsemål, gir offentlige myndigheter ekspertise innen håndtering av helserisiko
● High Authority of Health (HAS på fransk): Sikrer medisinsk-økonomisk evaluering av medisiner og medisinsk utstyr, foreslår refusjon til helseforsikringen
for produkter og helsetjenester, utvikler god praksis, etablerer prosedyrer for sertifisering av helseinstitusjoner og prosedyrer for akkreditering av
medisinsk fagpersonell, og utarbeider standarder.
● Biomedisin Agency (ABM på fransk): utsteder autorisasjoner for stamcelleforskning, administrerer margtransplantasjonsregisteret
● Nasjonalt byrå for sikkerhet for medisiner og helseprodukter (ANSM på fransk) evaluerer helseprodukter og godkjenner fremstilling og
markedsføringstillatelse for dem.
● National Agency for Food, Environmental and Occupational Health Security (ANSES på fransk): Sikrer helsesikkerhet i mat, miljø og arbeid.
● Technical Information and Hospitalization Agency (ATIH på fransk): Beregner priser og kostnader for sykehustjenester og styrer
medisiniseringsprogrammet til informasjonssystemet (PMSI på fransk).
● Fransk blodetablering (EFS på fransk): Samler, forbereder, kvalifiserer og distribuerer labile blodprodukter
● Public Health France (SPF på fransk): etterfølger InVS, INPES og EPRUS: Beskytter effektivt helsen til befolkningen. Et oppdrag som dreier seg om tre
hovedakser: forutse, forstå, handle.
- Observerer epidemiologi og folkehelseovervåking (spesielt i tider med epidemier eller pandemier, konf. Covid 19)
- Overvåker helserisikoen som truer befolkningen
- Helsefremmende og helserisikoreduksjon
- Utvikler forebygging og helseopplæring
- Forbereder responsen på helsetrusler, varsler og kriser
- Lanserer helsevarsler (som for Covid 19-pandemien)
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- Offentlig interessegruppe inkludert:
● Nasjonalt byrå for å støtte ytelsen til helse- og medisinsk-sosiale institusjoner (ANAP på fransk): Støtter helseinstitusjoner for deres interne
omorganisering, reviderer ytelsen
● Nasjonalt byrå for evaluering og kvalitet av sosiale og medisinsk-sosiale virksomheter og tjenester (HAS på fransk): Støtter etablissementer i
gjennomføringen av loven som renoverer sosial og medisinsk-sosial handling
● Nasjonalt byrå for forskning på AIDS og viral hepatitt (ANRS på fransk): Evaluerer og koordinerer forskningsprogrammer om AIDS og hepatitt
● National Cancer Institute (INCA på fransk): Evaluerer kreftkontrollsystemet og koordinerer tiltak
● National Institute of Blood Transfusion (INTS på fransk): Sikrer helse og sikkerhet ved transfusjon.

- Offentlig vitenskapelig og teknologisk etablering:
● National Institute of Health and Medical Research (INSERM på fransk): Koordinerer biomedisinske undersøkelser.

- Offentlig industriell og kommersiell virksomhet:
● National Institute for the Industrial Environment and Risks (INERIS på fransk): Forsker og studerer helserisikoen ved økonomisk virksomhet.
● Institute for Radiation Protection and Nuclear Safety (IRSN på fransk): Forsker og vurderer risikoen knyttet til ioniserende stråling, og forhindrer ulykker
i kjernefysiske installasjoner.

1.3. Organisering av helsevesenet på regionalt nivå
Kilde: https://www.ars.sante.fr/quest-ce-quune-agence-regionale-de-sante
De regionale helsebyråene (ARS) er ansvarlige for den regionale styringen av helsesystemet. De definerer og implementerer regional helsepolitikk, så nær
befolkningens behov som mulig.
To hovedoppdrag: styring av folkehelsepolitikken og regulering av helsevesenet i regionene.
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De regionale helsebyråene er offentlige institusjoner, moralsk og økonomisk autonome, under tilsyn av departementene som er ansvarlige for sosiale saker og
helse.
Styring av folkehelsepolitikken i regionene inkluderer tre innsatsfelt:
● Helseovervåking og sikkerhet, samt helseobservasjon.
● Definisjon, finansiering og evaluering av forebygging og helsefremmende tiltak.
● Forventning, forberedelse og håndtering av helsekriser, i kontakt med prefekten.

Regulering av helsevesen i regionene sikter mot bedre svar på behovene og garanterer effektiviteten i helsesystemet.
Den dekker ambulerende (allmennleger), medisinsk-sosial (hjelp og støtte til eldre og funksjonshemmede) og sykehus.
● Konkret koordinerer de regionale etatene aktivitetene og fordeler driftsbudsjettet til sykehus, klinikker, omsorgssentre og strukturer for eldre,
funksjonshemmede og avhengige personer.
● Regulering har en territoriell dimensjon - for bedre distribusjon av leger og omsorgstilbud på territoriet - og en økonomisk dimensjon - for bedre bruk av
ressurser og kontroll av helseutgifter.

Regulering er implementert i byråets forskjellige ansvarsområder, med loven som gir generaldirektøren for ARS forskjellige spaker, spesielt:
● Tillatelse til å opprette helsevesen og medisinsk-sosiale institusjoner og tjenester, kontroll av deres funksjon og tildeling av ressurser.
● Definisjon og implementering, med helseforsikringsorganisasjoner og det nasjonale solidaritets- og autonomifondet (CNSA på fransk), av handlinger som er i
stand til å forhindre og håndtere forsikringsrisiko i helse i regionene.
● Evaluere og fremme kvaliteten på opplæringen for helsepersonell.

Forbedre helsen til befolkningen og øke helsevesenets effektivitet
Opprettelsen av regionale helsebyråer i 2010 plasserer styringen av helsesystemet i et globalt rammeverk som involverer alle helseaktører.
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De handler på helsefeltet som helhet:
●
●
●
●

Helseforebygging og markedsføring,
Helsevakt og sikkerhet,
Organisering av omsorgstilbud i ambulerende (allmennlege) og i helseinstitusjoner (sykehus ...),
Organisering av medisinsk-sosial omsorg.

Takket være de tverrfaglige aspektene og territorialiseringen av regional helsepolitikk, tillater regionale helsebyråer å samle alle aktørene i territoriene, utvikle en
global visjon om helse og bryte ned barrierer for helsevesenet, samtidig som kvalitet, effektivitet sikres og sikkerhet for omsorg og støtte i helsesystemet. De er det
eneste kontaktpunktet for alle helseinteressenter i regionen.

1.4. Organisering av helsevesenet på avdelingsnivå - Territoriale delegasjoner
Territoriale delegasjoner er viktige aktører i sosialpolitikk (aktiv solidaritetsinntekt, sosialhjelp for barn, mødre- og barnevern osv.) Og medisinsk-sosial politikk
(generell beskyttelse av folkehelse og miljø, helsevakt).
Territorial delegasjon representerer ARS - Regional Health Agency - i hver avdeling.
• De er lokalisert i avdelingenes hovedbyer
• De utfører byråets nærhetsoppdrag
• De erklærer regionalpolitikk på avdelingsnivå
• De støtter lokale aktører i gjennomføringen av folkehelseprosjekter.

1.5. Organisering av helsevesenet på lokalt nivå – Byråd
Når det gjelder helse, har kommunen ingen obligatorisk jurisdiksjon, bortsett fra de spesifikke tiltakene som ordførere kan ta, som en del av deres
politimyndigheter.
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Kommunen må imidlertid umiddelbart varsle generaldirektøren for Regional Health Agency (ARS) i tilfelle overhengende trusler mot befolkningens helse og
overføre informasjonen til National Health Monitoring Institute som er nødvendig for å utføre sine oppdrag.
For eksempel kan den organisere og finansiere kommunale desinfeksjonstjenester og felles hygiene- og helsetjenester. I denne forbindelse får kommunene som
disse sentrene tilhører tilsvarende generelle desentraliseringsstipend. I henhold til en avtale med staten kan kommunen også implementere spesifikke
helseprogrammer knyttet til kampen mot overførbare sykdommer, alkoholisme og ulike former for avhengighet.
Kommunen og grupperingene av kommuner har også muligheten til å tildele hjelp i helsesaker til installasjon eller vedlikehold av helsepersonell i områder som
mangler omsorgstilbud, også for å finansiere strukturer som deltar i varigheten av omsorgen og konstruksjonen av sanitærutstyr i samsvar med ARS-avgjørelser.
• Kommunestyret avviser helsepolitikken på lokalt nivå
• Det er ansvarlig for anvendelse av visse folkehelsetiltak
• Det er ansvarlig for opprettelsen av helsestruktur

Vedlegg 2: Helseutgifter og finansiering av dem - Trinn 5
Kilder:
https://www.ars.sante.fr/les-5-chantiers-pour-transformer-le-systeme-de-sante
https://www.cleiss.fr/particuliers/venir/soins/ue/systeme-de-sante-en-france.html

Nåværende helseutgifter (DCS på fransk) er det totale beløpet som er brukt på helse iløpet av et år. Det inkluderer løpende utgifter fra alle systemets
finansierere: sosialforsikring, staten og lokale myndigheter, supplerende beskyttelsesorganer (gjensidige forsikringsselskaper, forsikringsselskaper og
forsorgsinstitusjoner) og husholdninger.
DCS består av flere elementer:
1. Forbruk av helse- og medisinvarer (CSBM på fransk) som utgjør utgiftene som bidrar til behandlingen av pasienter. Disse utgiftene inkluderer sykehus- og
poliklinisk behandling, refusjoner for medisinsk transport, medisinske varer (medisiner, proteser, etc.). CSBM representerer tre fjerdedeler av dagens helseutgifter.
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2. Langtidsomsorg for funksjonshemmede eller eldre på institusjoner.
3. Dagsgodtgjørelsen som sykeforsikringen betaler til forsikrede som midlertidig måtte slutte å jobbe på grunn av sykdom, barsel eller arbeidsulykke.
4. Individuelle (f.eks. Yrkes- eller skolehelse) og kollektive (f.eks. Helsepedagogiske kampanjer) forebyggende utgifter.
5. Utgifter til helsevesenet består av:
● Tilskudd til helsevesenet (delvis dekning av helsepersonellets bidrag, assistanse med teleoverføring),
● Medisinske og farmasøytiske forskningsutgifter,
● Utgifter til opplæring av helsepersonell.
6. Kostnadene ved å administrere helsevesenet (kostnadene ved de ulike trygdeordningene, supplerende organer, CMU-fondet, driftsbudsjettet til
Helsedepartementet ...).
Inntektene fra General Social Security Scheme i 2012 fordeler seg som følger:
●
●
●
●
●
●

bidrag: 58,4%
Generelt sosialt bidrag (CSG på fransk): 20,4%
Skatt: 13%
Overføringer: 6,3%
Andre produkter: 1,1%
bidrag betalt av staten: 0,8%

⮚ Hvem betaler for helseutgifter?
Flere aktører finansierer helseutgifter: sosial sikkerhet, staten, lokale myndigheter, utfyllende beskyttelsesorganisasjoner (gjensidige forsikringsselskaper,
forsikringsselskaper, forsorgsinstitusjoner) og husholdninger.
Andelen av hver av dem er imidlertid ikke den samme. For eksempel står Social Security alene for tre fjerdedeler av finansieringen av forbruket av medisinsk
behandling og varer (CSBM).
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Videre opererer de ikke innenfor samme omkrets, avhengig av om man vurderer dagens helseutgifter (DCS) eller forbruk av medisinsk behandling og varer.
Samlet sett gir staten mesteparten av finansieringen til DCS til forebygging, opplæring og medisinsk forskning, men også til å gi omsorg for de mest sårbare (via
universell supplerende helsedekning - CMU-C på fransk - eller statlig medisinsk hjelp - AME på fransk).
De andre finansiererne griper inn hovedsakelig innenfor rammen av CSBM. Innenfor CSBM deles finansieringen mellom den "største risikoen", dvs. de dyreste
risikoene (sykehusinnleggelse, langvarig sykdom osv.), Dekket av sosialforsikring og den "mindre risikoen" (optisk, dental, høreapparat) av komplementære
organisasjoner. Husholdninger ser andelen svinge i henhold til mengden av "gjenværende saldo".

⮚ Hva er den "gjenværende saldoen" av husholdninger?
Andelen husholdninger i finansieringen av forbruket av helsevesen og medisinske varer (CSBM) svinger etter flere faktorer.
Hvis regjeringen vedtar tiltak for ikke-refusjon eller redusert refusjon av visse utgifter fra trygden, fører dette automatisk til en økning i andelen som betales av
enkeltpersoner: ikke-refusjon av medisiner med lite gitt medisinsk tjeneste, redusert dekning av optisk eller dental utgifter osv.
Det samme gjelder når det tas kostnadssparende og "ansvarlige" tiltak innen helseforsikring. For eksempel:
● Omsorgsvei med modulering av refusjonssatser,
● Medisinske egenandeler om medisin, paramedisinske prosedyrer eller transport,
● Engangsbidrag på 1 € på legekonsultasjoner, egenandeler på sykehus.
Til slutt dekker ikke trygden de overskytende avgiftene som enkelte helsepersonell krever.
Utfyllende organer (ekstra avgift, optiske eller tannlegeutgifter osv.) Kompenserer for noen av disse tiltakene. På den annen side kompenseres ikke andre tiltak,
selv om de er begrenset. Dette er tilfellet med et fast bidrag på 1 € for hver legekonsultasjon (begrenset til 50 € per år).
Til slutt tilsvarer husholdningenes økonomiske deltakelse den gjenværende saldoen, det vil si det de egentlig må betale etter å ha trukket refusjonene som er
foretatt av de grunnleggende trygdeorganisasjonene og de utfyllende organisasjonene.

Nyheten i 2020 i nullast hvile for briller og proteser:
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Som en del av den såkalte "100% helsereformen", spesifiseres et dokument publisert i EU-tidningen 12. januar 2019 den gradvise innføringen av full refusjon
(ingen gjenværende saldo) av sosialforsikring og supplerende helseforsikring for visse briller, tannlege proteser og høreapparater, særlig ved å sette prislofter.
-

-

For briller,Dette dokumentet angir mengder dekning som varierer i henhold til den korreksjonstypen som er foreskrevet (opptil € 800 for progressive
objektiver) med, for rammer, en maksimal refusjon på € 100 i alle tilfeller. Disse garantiene vil være begrenset til ett par briller per 2-års periode (unntatt i
tilfeller der det kan gis en tidlig fornyelse, spesielt for barn under 16 år og i tilfelle synendringer).
Når det gjelder tannproteser, vil visse proteser som vil bli begrenset fra 2020, få full refusjon til alle forsikrede. Målet er å gjøre det mulig for millioner av
forsikrede å få utført behandling, som de for øyeblikket delvis finansierte eller som de gikk foran på grunn av mangel på ressurser. For dette formål:
3 kurver med omsorg er laget for å tilpasse seg ulike typer situasjoner. Avgiftene vil variere avhengig av arten til materialene som brukes og plasseringen av den
aktuelle tannen. Prinsippet som er valgt er at en synlig tann skal byttes ut med materialer som garanterer estetisk kvalitet, men at dette er mindre nødvendig
for en ikke-synlig tann som en molar (se datagrafikk).

Det gjør det mulig for pasienten å få refundert 100% av den obligatoriske helseforsikringen og det gjensidige forsikringsselskapet (komplementær helseforsikring)
for montering av protese. Det vil gjelde nesten halvparten av omsorgen som tilbys i dag. Det vil bli implementert i to trinn: 1. januar 2020 for kroner og broer og 1.
januar 2021 for proteser.

⮚ Gjenværende balanse ved sykehusinnleggelse: sykehusets faste sats
Sykehusets faste sats tilsvarer pasientens bidrag til kostnadene knyttet til innleggelsen. I noen tilfeller er unntak mulig.
Sykehusets faste sats representerer pasientens økonomiske deltakelse i innkvarterings- og vedlikeholdskostnadene ved sykehusinnleggelsen. Det skyldes for hver
dag på sykehusinnleggelse, inkludert utskrivningsdagen. Mengden av sykehusets engangsbeløp er fastsatt ved ministerordensbestemmelse. Siden 1. januar 2018 har
det vært:
●
●

20 € per dag på sykehus eller klinikk
15 € per dag i en psykiatrisk avdeling eller en helseinstitusjon.

Helseforsikringen godtgjør ikke sykehuspakken. Ditt gjensidige forsikringsselskap eller din utfyllende helseforsikring kan muligens dekke det hvis kontrakten du
har tegnet, sørger for det.
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Kilder:
http://www.securite-sociale.fr/Structure-des-recettes-du-Regime-general-de-la-Securite-sociale-en-2012
Nøkkeltall for trygd i 2017:http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/plfss2017_web.pdf
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Vedlegg 3: Thumnbnails - trinn 3 og 6
3.1.Informasjonskapsul 1: Definere begrepet "helsekapital" - trinn 3
I følge WHOs verdenshelseorganisasjon: "Helse er en tilstand av fullstendig fysisk, mental og sosial velvære og ikke bare fravær av sykdom eller svakhet". Det er
en "fullstendig tilstand" og ikke bare "fravær av sykdom".
God helse defineres av fraværet av aktivitetsbegrensninger (i bevegelsene i det daglige livet) og fraværet av funksjonshemming.
Vår helsekapital avtar mer eller mindre raskt fra vår inngang til voksen alder (18-20 år). Denne reduksjonen er knyttet til:
• Vår genetiske arv
• Vår livsstil og levekår
• Vårt personlige og yrkesmessige miljø

3.2 Informasjonskapsul 2: Søk om en «Carte Vitale» (Frankrike)
Hva er Carte Vitale til?
Carte Vitale inneholder all den informasjonen som er nødvendig for refusjon av helseutgiftene dine. Ved å presentere den for
legen din, kan du få refusjon automatisk innen en uke, uten å måtte sende inn et medisinsk kravskjema.
Carte Vitale er et personlig kort, strengt konfidensielt, sikkert og gyldig på fransk territorium. Carte Vitale utstedes gratis av
helseforsikringen. Hvis noen ber deg om penger for å gi deg en Carte Vitale, er det svindel.
Det lar deg identifisere deg overfor helseforsikringen, få dekket helseutgiftene dine og dra nytte av tredjepartsbetaling hos legen
din og apoteket. Takket være Carte Vitale får du raskere refusjon, og du trenger ikke lenger å sende behandlingsskjemaet med
posten.
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⮚ Hvem er Carte Vitale for?
Å skaffe et Carte Vitale-kort innebærer å ha et personnummer. Carte Vitale utstedes til enhver mottaker av helseforsikringen, fra fylte 16 år, eller fra 12 år på
forespørsel fra den forelderen som barnet er tilknyttet, fra sin ameli.fr-konto. Du kan få det hvis du nettopp har ankommet Frankrike så snart du mottar
personnummeret ditt.
Den bekrefter din registrering og dine rettigheter til helseforsikringen. Det er gyldig overalt i Frankrike. Carte Vitale er ditt trygdekort.
Carte Vitale inneholder all informasjonen som trengs for å refundere helsekostnadene dine og dekke kostnadene dine ved sykehusinnleggelse. Takket være Carte
Vitale vil legen din ha tilgang til følgende informasjon:
●
●
●
●

Din identitet og dine mottakeres *: barn under 16 år, barn til ektefellen din som er avhengige av deg for støtte ...
Personnummeret ditt;
Helseforsikringsordningen du er tilknyttet: generell ordning (for ansatte, 2018 nye studenter og selvstendig næringsdrivende), landbruksordning,
spesialordninger ...
Helseforsikringsfondet ditt, avhengig av hvor du bor;
Videre, hvis du er opptatt av disse rettighetene:

●

Unntak fra medbetaling, dvs. 100% dekning av helseutgifter som kan refunderes av helseforsikringen (langvarig sykdom, barsel, arbeidsulykke og yrkessykdom
osv.),
Det ekstra helsevesenets solidaritetsdekning, som lar deg dra nytte av et gratis, tredjeparts betalende gjensidig forsikringsselskap, gjør at du kan dra nytte av en
reduksjon i kostnaden for det gjensidige forsikringsselskapet.

3.3 Informasjonskapsul 3: Få din første Carte Vitale
Enten bestill Carte Vitale direkte online fra ameli.fr-kontoen din. Det er enkelt, praktisk og gratis, og du mottar Carte Vitale raskere.
I praksis trinn for trinn:
●
●

Koble deg til ameli.fr-kontoen din> seksjonen «Mine trinn»> My Carte Vitale> Bestill min Carte Vitale;
Velg vedkommende;
●
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●
●

Sjekk informasjonen som vises (personopplysninger, postadresse, e-postadresse);
Last opp de nødvendige dokumentene for bestillingen din: et skannet ID-bilde og en skannet ID, og kontroller og valider deretter bestillingen.

Du får din Carte Vitale innen to uker, ledsaget av en papirkopi av informasjonen den inneholder. Dette dokumentet er nyttig hvis du mister Carte Vitale eller hvis
du trenger å rettferdiggjøre dine rettigheter.
Enten gjør forespørselen per post til helseforsikringsfondet du er avhengig av:
Fyll ut skjemaet med den angitte informasjonen og signer den (i tilfelle feil eller mangel på informasjon, ikke rett skjemaet, men kontakt ditt primære
helseforsikringsselskap for å gi dem beskjed);
●
●
●

Lim inn et farge-ID-bilde i gitt rom;
Legg ved kopi av ID-en din med et bilde;
Send alt i returkonvolutten (ferdigfylt konvolutt, vedlagt skjemaet som skal stemples med gjeldende sats, uten å legge ved noe annet dokument).

Du vil motta Carte Vitale innen 3 uker, ledsaget av en papirkopi av informasjonen den inneholder. Dette dokumentet er nyttig hvis du mister Carte Vitale eller
hvis du trenger å rettferdiggjøre dine rettigheter.
I begge tilfeller må du kontrollere nøyaktigheten av informasjonen som er gitt. I tilfelle feil, kontakt helseforsikringsfondet ditt for å rapportere det.
Godt å vite: Når helseforsikringen kontakter deg via telefon, kan det vises to numre: 36 46 eller 05 53 35 62 37. Kontaktpersonen din vil aldri be deg om
bankopplysningene dine (bankkontonummer, kredittkortnummer osv.).

3.4 Informasjonskapsul 4: Få et europeisk helseforsikringskort
Det sertifiserer rettighetene dine til helseforsikring og får deg til å dra nytte av lokal medisinsk behandling, i henhold til lovgivningen og formalitetene som gjelder
i landet du bor.
For å bestille EHIC, gå til Amelie.fr-kontoen din, mellomrom "Mine forespørsler / Bestill et europeisk helseforsikringskort". Planlegg å gjøre forespørselen minst
15 dager før avreise. Kortet kommer innen 10 dager.
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3.5.Informasjonskapsul 5: Velg en fastlege
Dette valget er gratis og individuelt. Hver forsikret person over 16 år må ha sin egen allmennlege. Du må erklære en allmennlege til helseforsikringsfondet ditt.
Dette er det vi kaller den koordinerte omsorgsveien.
⮚ Hvorfor velge din egen allmennlege?
● Du blir bedre behandlet, takket være en oppfølging tilpasset din helsetilstand av en lege som kjenner deg godt;
● Du får bedre refusjon hvis du tar kontakt med ham eller henne som en prioritet før du rådfører deg med en annen helsepersonell.
Allmennlegen gir bedre medisinsk oppfølging fordi han / hun er din første samtalepartner for helsen din. Han tilbyr deg tilpasset pleie og henviser deg til en
spesialist lege om nødvendig.
På denne måten får du bedre refusjon. Hvis du går til en allmennlege som har en sektor 1-avtale, koster konsultasjonen 25 euro. Hvis det er din praktiserende
lege, blir konsultasjonen refundert av helseforsikringen til 70%, dvs. 16,50 euro etter fradrag for 1 euro fast innskudd.
Når det gjelder legen, blir konsultasjonen refundert av helseforsikringen med 30%, dvs. 6,50 euro etter fradrag for 1 euro fast innskudd.

3.6. Informasjonskapsul 6: Legg inn din forespørsel om ytterligere solidaritetshelsedekning.
Jeg har ingen ekstra helsedekning:
Ekstra Solidarity Health Cover erstattet Extra Universal Health Care Cover 1. november 2019. Dette endrer ikke noe for nåværende tilleggsmottakere for
Universal Health Care Cover. Ordningen endrer navn, men er fortsatt gratis for personer med ressurser under grensen for tilleggsutstyret for Universal Health Care
Cover.
Mellom fire måneder og to måneder før utløpet av din rett, kan du be om fornyelse ved å laste ned CERFA-skjemaet (lenke til nettstedet nedenfor):
Hvis du drar nytte av skattefradrag, trenger du ikke be om fornyelse. dette er automatisk.
Det lar deg:
●

Slipper å betale for helseutgiftene dine hos lege, tannlege, apotek, sykehus osv .;
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●

Du drar nytte av ingen ekstra kostnad hos legen;

De fleste briller, proteser og høreapparater er helt dekket. Avhengig av ressursene dine kan det imidlertid være et økonomisk bidrag. Beløpet på dette bidraget
varierer avhengig av alderen på hver person i husstanden 1. januar i tildelingsåret.
Konkret: Først laster du ned et CERFA-skjema nr. 52269 # 02 - Forespørsel om ytterligere helsetjenester solidaritetsdekning - på dette nettstedet:

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/fichier-utilisateur/fichiers/formulaire_s3711_demande_de_complementaire_solidaire_0.pdf
Hvis du har en Ameli.fr-konto, kan du søke direkte på nettet. Denne forespørselen finner du i seksjonen "Mine trinn". Husk å ta med nødvendige
støttedokumenter.
Forespørselen blir sendt til helseforsikringsfondet ditt, avhengig av hvor du bor eller du er tilknyttet for behandling, noe som muligens kan be om ytterligere
informasjon for studiet av din etterspørsel.
På slutten av forespørselen sendes en elektronisk kvittering for mottakelse i e-postadressen til Ameli-kontoen.
Når du har mottatt hele filen, har helseforsikringskontoret to måneder på seg til å studere søknaden din og informere deg om avgjørelsen. Rettighetsbeviset er
tilgjengelig på Ameli.fr-kontoen, etter validering av forespørselen, og sendes også til din postadresse, i papirformat.
I alle fall må du legge ved alle kopier av de etterspurte støttedokumentene. Listen med støttedokumenter avhenger av ressursene dine: Se tabellen nedenfor.
Dine økonomiske
ressurser

For erklærte personer i husstanden (for enhver person i husstanden
uansett alder)

Skattefastsettelse eller varsel om skattestatus

Hvis du har bodd i utlandet de siste 12 månedene

Bevis på skatte- og trygdesituasjonen i det eller de
berørte landene

Hvis du ba om skattefradrag og / eller hvis et av medlemmene i
husstanden din er mer enn 18 og under 25 år og ber om skattefradrag for
unge mennesker eller fordeler med skattefradrag for unge mennesker

Sertifikat for ressursene dine lavere enn den faste
satsen for skattekreditt, utstedt av Family Allowance
Fund
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Send hele filen til helseforsikringsfondet. Du må sende filen til helseforsikringsfondet til familiemedlemmet som er oppført som en "søker" i filen. Du kan sende
filen via post eller sette den inn direkte på helseforsikringskontoret.
Når den ekstra helsevesenets solidaritetsdekning uten økonomisk deltakelse tildeles, trer den i kraft i ett år fra datoen som vises på sertifikatet. Du må oppdatere
Carte Vitale. Vær forsiktig, fornyelsen er ikke automatisk. Du må sende inn en forespørsel om fornyelse mellom fire og to måneder før forfallsdatoen, i de samme
skjemaene som den første forespørselen.
Godt å vite:
Solidaritetstransporttariffer: Transportselskaper kan tilby rabatter på prisen for transportabonnementet til mottakerne av det ekstra helsevesenet uten
økonomisk deltakelse.
Sosiale energitariffer: Energikupongen er et statsstøtte for energikostnadene dine. Det er personlig og hjelper deg med å betale energiregningene for hjemmet
ditt. Den tildeles i ett år, avhengig av ressursene og husholdningenes sammensetning. Du vil automatisk motta den per post hjemme hos deg. Det er ingen prosedyre
å utføre for å motta den. Du trenger bare å ha oppgitt inntekten din til skatteetatene året før.

3.7 Informasjonskapsul 7: Du er utlending i en uregelmessig situasjon
Hvis du er utlending og ikke har oppholdstillatelse eller dokument som viser at du har tatt skritt for å få oppholdstillatelse (mottak av søknad om
oppholdstillatelse, innkalling til prefekturen osv.), Kan du dra fordel av visse forhold, fra statlig medisinsk hjelp.
Statens legehjelp dekker helseutgifter opptil 100% av de maksimale prisene som er angitt av helseforsikring og medisinske resepter: medisiner, medisinske
analyser.
Vilkår for tilgang: For å dra nytte av Statens legehjelp, må tre vilkår være oppfylt:
1. Å bo ulovlig i Frankrike: Det vil si uten å ha oppholdstillatelse, en søknadskvittering eller noe dokument som bekrefter at det tas skritt for å få
oppholdstillatelse.
2. Stabil i Frankrike: Du må bo i storby-Frankrike eller i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Réunion, Saint Barthelemy eller Saint Martin, uten avbrudd i
mer enn tre måneder.
3. Ha ressurser under en grense: Ressursene som er tatt i betraktning er de siste tolv månedene. Ressursgrensen varierer avhengig av bosted og
husholdningssammensetning
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Vedlegg 4: Vær en medspiller i egen helsekapital - trinn 7
4.1.Informasjonskapsul 8: Dra nytte av en helseforebyggende sjekk
Å forvalte sin helsekapital så godt som mulig er en forebyggende tilnærming som alle kan innta. Denne tilnærmingen lar folk forbli ved god helse og unngå
sykdomsutbrudd så mye som mulig.
Den forebyggende helseundersøkelsen eller gratis helsekontroll blir tilbudt personer som omfattes av den generelle ordningen for trygd. Denne kontroller er helt
dekket av helseforsikringsfondet og basert på de nyeste medisinske anbefalingene når det gjelder forebygging og er et supplement til allmennlegen.
Utført av et nettverk av 85 helseundersøkelsessentre, er den forebyggende helseundersøkelsen tilpasset alder, kjønn, risiko og vanlig helseovervåking av
personen som omfattes av trygden. Det tar hensyn til vanskelighetene med tilgang til omsorg og forebygging.
⮚ Hvem er det til?
Det er først og fremst for personer over 16 år som er langt fra helsesystemet og i en prekær situasjon, som ikke drar nytte av regelmessig helseovervåking fra
allmennlegen, og heller ikke fra organiserte forebyggingstjenester som kreftscreening, for eksempel. Denne kontrollen lar deg registrere deg eller registrere deg på
nytt i et helseprogram.
⮚ Hva består den i?
Denne kontrollen inkluderer informasjon om helserettigheter, omsorgsvei og enheter som hjelper deg med å skaffe deg komplementær helsetjenester.
Det inkluderer også tid til utveksling med fagpersoner: administrativt personale, sykepleiere, tannleger og leger, samt gjennomføring av undersøkelser og
screeningaktiviteter.
Tallrike temaer kan tas opp, avhengig av alder og risikofaktorer til personen som dekkes av trygden, så vel som hans eller hennes bekymringer. Temaene
"avhengighet", "velvære", "emosjonelt og seksuelt liv", "fysisk aktivitet" osv. Er en del av kontrollen for unge mennesker mellom 16 og 25. Forebygging av hjerte- og
karsykdommer eller risiko fall og deltakelse i kreftscreening er blant temaene for seniorkontrollen. Til slutt er noen temaer felles for alle, for eksempel tobakk og
screening for overvekt og fedme.
Uansett er kontrollen en mulighet til å få status over helsen sin, stille spørsmål til et medisinsk team i fullstendig konfidensialitet, å bli informert og veiledet, i
samarbeid med allmennlegen, med omsorgsstrukturer, spesielt pedagogiske.
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4.2.Informasjonskapsul 9: Screening for ubeskyttet sex
STI (seksuelt overført infeksjon) screening er en sjekk etter seksuelt overførbare sykdommer. Blant de ti eksisterende STI-ene, forårsaker noen symptomer, andre
ikke. Derfor er det viktig å screening dem for å behandle dem og for noen av dem unngå alvorlige komplikasjoner.
⮚ Hvorfor bli testet?
Du kan få en STI uten å vite det. Å vite statusen din er den beste måten å få behandling raskt og effektivt, og å unngå å spre viruset til andre mennesker.
Bli testet for seksuelt overførbare sykdommer som HIV, regelmessig når du har flere partnere, og hver gang du ønsker å stoppe kondomet med en ny vanlig
partner (spesielt fordi mange sykdommer har lite eller ingen umiddelbare symptomer ...)
⮚ Hvor skal du bli testet?
En allmennlege, gynekolog eller jordmor kan gi deg råd og foreskrive en STI-test. Du kan også gå til:
●
●
●

et gratis informasjons-, screening- og diagnosesenter
et familieplanleggings- og utdanningssenter
Alle adressene til sentrene nærmest deg finner du på sida-info-service.org, kan du også nå dem via telefon på 0800 840 800, eller via en "Live Chat" fra deres
hjemmeside.
Godt å vite: Testen er anonym og gratis.

⮚ Hvordan screeningtesten foregår?
Ulike typer eksamener kan hjelpe til med å diagnostisere STI:
●
●
●

Klinisk undersøkelse av kjønnsorganene
Smertefri lokal prøvetaking eller kultur
Blodprøver
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4.3 Informasjonskapsul 10: Å være oppdatert på de obligatoriske og anbefalte vaksinasjonene i mitt fagfelt
Vaksinasjon består i å injisere et antigen. Det er en brøkdel av en smittsom bakterie som ikke kan forårsake sykdom. Imidlertid vil det tillate minnet av dette
antigenet av immunsystemet. Dermed kan kroppen umiddelbart produsere antistoffer som er i stand til å stoppe den under en påfølgende eksponering for denne
smittsomme sykdommen. Vaksinasjon er et effektivt forebyggingsvåpen mot smittsomme sykdommer. Den har definitivt seiret over kopper, en sykdom som har
desimert millioner av mennesker gjennom århundrene.
Vaksiner som anbefales i yrkessammenheng:
Vaksine
Stivkrampe

Smittekanal
Ved skade

Toleranse

Påfyll av vaksine

Utmerket

2 injeksjoner 1 måned
Booster skutt hvert 10. år

Difteri

Mellom mennesker

Utmerket

2 injeksjoner 1 måned
Booster skutt hvert 10. år

Polio

Oral / fecal (vann, mat)

God

2 injeksjoner 1 måned
Booster skutt hvert 10. år

Andre vaksiner anbefalt i yrkesmiljøer, spesielt i landbruket eller næringsmiddelindustrien:
Vaksine

Smittekanal

Tuberkulose

Luft

Toleranse
Nodale
hudreaksjoner

Påfyll av vaksine
2 injeksjoner i barndommen
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Hepatitt B

Blod, seksuelle
forhold

Utmerket

2 injeksjoner 1 måned
Booster skutt på 6 måneder
Deretter, ifølge serologi

Hepatitt A-virus

Oral / fecal (vann,
mat)

God

2 injeksjoner 1 måned

Influensa

Mellom mennesker

God

1 injeksjon i november

Leptospirose

kontakt med vann
smittet av dyr

God

2 injeksjoner 1 måned

Booster skutt hvert 10. år

Booster skutt på 6 måneder
Booster skutt hvert annet år

Rabies

Dyrbitt eller
håndtering

God

3 injeksjoner på 15 dager

Vaksiner raskt

Booster skutt på 1 år
Booster skutt hvert 5. år

Her er et fullstendig dokument om alle vaksinasjoner:
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_maj_17avril2019.pdf

Her er forenklet dokument for voksne:
https://vaccination-info-service.fr/var/vis/storage/original/application/download/calendrier-vaccinal-2019.pdf
Vaksinasjon er ikke bare for spedbarn og barn: å være oppdatert med vaksinasjoner er også nødvendig for ungdommer og voksne.
Voksne burde huske vaksinasjonene de hadde som barn. Immunforsvaret kan faktisk reduseres over tid og må reaktiveres, for eksempel mot sykdommer som
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stivkrampe, difteri eller polio. Voksne kan bli vaksinert selv om de aldri har blitt vaksinert. Dermed anbefales vaksinasjon mot meslinger, kusma og røde hunder
for alle som ikke har blitt vaksinert og født fra 1980.
Noen vaksiner anbefales spesielt for voksne: for eksempel meningokokk C-vaksinasjon for unge voksne og influensavaksine for de over 65 år, som er mer utsatt
for sykdomskomplikasjoner.
Mange vaksiner anbefales eller obligatoriske i forbindelse med en profesjonell aktivitet når det utsetter deg for risikoen for å få eller overføre en sykdom.
Under visse omstendigheter bør voksne vaksineres for å beskytte de rundt seg. For eksempel hjelper kikhoste vaksinasjon med å beskytte spedbarn under 6
måneder som ennå ikke er fullstendig vaksinert og personer som er svake, ved å unngå å overføre sykdommen til dem.
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Modul 2: Ernæring og helse
Målet med denne modulen er at deltakeren skal forstå prinsippene for et balansert kosthold for å tilpasse dem med tanke på begrensningene knyttet
til hans / hennes yrkesmessige aktivitet.
Denne modulen vil håndtere kroppens behov, men også kunnskap om å balansere kostholdet vårt, definere ulik spiseatferd og til slutt bruke de riktige
prinsippene, med tanke på personlige og yrkesmessige begrensninger. Målet er at deltakeren er i stand til å ta sine egne valg.
Deltakeren vil være i stand til å identifisere ernæringsbehovene og prinsippene for et balansert kosthold. Han vil ha fått opplæring i å spise sunt; han
vil være i stand til å identifisere hyppige feil og foreslå forbedringer. Deltakeren vil være i stand til å forklare konsekvensene av dårlige spisevaner på
helsen og konsekvensene på hans / hennes yrkesmessige aktivitet. Dermed vil deltakeren kunne ta relevante matvalg. Om nødvendig kan han også
beregne og analysere BMI. I tillegg vil deltakeren kunne informere sine bekjente om risikoen forårsaket av dårlig kosthold.
For å gjøre dette vil deltakerene foreslå balanserte måltider, velge riktig mat for å tilpasse matinntaket i henhold til aktivitetene sine, opprettholde en
"ideal" vekt uten å gjøre for mange "ofre" angående maten de liker, analysere menykombinasjoner og diskutere som en gruppere forbedringene som
skal gjøres.
Casestudier vil bli brukt i denne enheten. Deltakerene vil også bli veiledet i levering av praktiske dokumenter. De vil for eksempel tilberede balanserte
måltider i forbindelse med en gitt profesjonell situasjon.

Oppsummering :
Rammeverk for MODUL 2

63

Scenario for MODUL 2

67

Teoretisk innhold

74
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Rammeverk for modul 2

ECVET credit poeng:

Tittel: Ernæring og helse

Læringsutbytte tilsvarende EQF-nivå
¾
Læringsutfall etter fullført kurs:
- kjenne til prinsippene for balansert ernæring for å integrere dem i ens livsstil på en daglig basis (for å kunne imøtekomme behovene i arbeidsmiljøet).
Kunnskap
Deltakeren kjenner til og forstår:

Ferdigheter
Deltakeren er i stand til å:

Kompetanse
Deltakeren kan:

- De forskjellige kroppen har for at den skal
fungere ordentlig: energiske, plastiske og
funksjonelle behov.
- De essensielle komponentene som kostholdet
vårt består av, for å ha en sunn kropp
- Faktorer som påvirker spiseatferd
(sosiokulturelle, økonomiske osv.)

- Identifiser ernæringsbehov i forhold til fysiologisk tilstand

- Oppnå følgende i samsvara med
ernæringsprinsipper:
▪ Være mer effektiv og virksom i byområder og
på jobb
▪ Administrere helsen bedre ved å unngå visse
metabolske forstyrrelser
▪ Administrere overarbeid og unngå å bli
utbrent
▪ Sove bedre og være mer uthvilt

- Næringsstoffer og deres rolle
- Matklassifisering og kjennetegn ved
forskjellige matgrupper
- Sammensetningen av et balansert måltid
- Viktigheten av kostholdsrytme for å holde seg
i form og sunn
- Fordeling av matinntak og anbefalte daglig
inntak
- Konsekvensene av snacking og utskeielser
Vanlige kostholdsmangler og deres virkning på
helse, samt for disse løsninger
Yrkesmessige
begrensninger
(reiser,
skiftplaner, stillesittende arbeid, stående
arbeid, kriser osv.) Og deres konsekvenser for
kostholdet.
Forbindelsen
mellom
overvekt
og
yrkessykdommer
(korsryggsmerter, venøs

- Angi prinsippene for et balansert kosthold
- Utvikle personlige retningslinjer for sunnere spising basert
på medisinske, emosjonelle, praktiske, sosiale og andre
faktorer som påvirker spisevanene.
- Identifise hyppige feil i måltidsammensetninger og
måltidsfordeling og foreslå forbedringer

- Velge riktig ernæring for å unngå tap av
energi i løpet av dagen

- Forklare hvilke konsekvenser feilernæring
hans/hennes helse og yrkesmessige aktivitet

har på

- Tilpass behovene for kalorier i forhold til type arbeid
- Gjør et begrunnet valg av mat blant flere forslag som tar
hensyn til yrkesmessige forhold
- Beregne BMI, analysere den og reflektere over de
oppnådde resultatene
- Varsle de rundt deg om risikoen for dårlig ernæring

- Handler for å opprettholde en balansert
ernæring
(dvs.
sjekke
etiketter
for
næringsinnhold,
velge
etter
ulike
ernæringskriterier ...)
- Innta en bedre livsstil som oppmuntrer til
personlig utvikling
- Øke bevisstheten blant kollegene om deres
trivsel, livsstil og kosthold
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insuffisiens, leddsmerter og smerter).
Viktigheten
av
å
forebygge
ernæringsforstyrrelser på jobb (anoreksi,
bulimi, ...)
- Metabolske sykdommer (diabetes, kolesterol
...)

Kriterier for evaluering av utbytte:
Deltakeren er i stand til å :

Forventede utfall*:

- Tilberede et balansert måltid uansett hvilke faglige begrensninger
han/hun har
- Velge riktig mat for å unngå tap av energi i løpet av dagen
- Tilpasse matinntaket (kvalitative og kvantitative) i henhold til
aktiviteten hans/hennes
- Opprettholde en ideell vekt ved å ikke "si farvel" til alle tingene
han liker
- Analysere sammensetningen av måltider i løpet av en dag, en uke
og diskutere forbedringer som kan gjøres

- Forslag om balanserte måltider tilpasset spesifikke faglige begrensninger
- Forslag til måltider og snacks tilpasset den yrkesmessige aktiviteten for å bevare
energi og konsentrasjon på jobb
- Avvik identifiseres i spesifikke spisevaner, årsaker og virkninger identifiseres og
relevante forslag til forbedring blir laget
- Større grad av bevisshet med hensyn til ferdige matvarer, og avlesning av
næringsinnholdet brukes for å evaluere maten og gjøre beslutninger.

Antall timer : 25
Evalueringsmetoder
Teoretisk del: En kasusstudie med opprettelse av dokumenter
Praktisk del: Sammenstilling av et balansert måltid i en gitt profesjonell situasjon + muntlig evaluering
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Scenario av MODUL 2
EASY HEALTH :
Ernæring og helse – gode spisevanerog et godt kosthold
Mål: Kjenne prinsippene for et balansert kosthold og juster dem deretter med hensyn til yrkesmessige begrensninger.
Syntetisk presentasjon av det pedagogiske scenariet: metode, interesse, målgruppe ...
- Kjenne til kroppens behov
- Ha et balansert kosthold
- Identifiser forskjellige spiseatferdsmønstre
- Følg de riktige prinsippene, og ta hensyn til yrkesmessige begrensninger
Kollektivt og / eller individuelt scenario

Lengde : 25 timer

Lagd av : Sophie FINN
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Målrettet ferdighet (er): på slutten av scenariet vil traineen kunne ...









Identifiser ernæringsbehov i forhold til fysiologisk tilstand
Angi prinsippene for et balansert kosthold
Utvikle personlige retningslinjer for sunnere spising basert på medisinske, følelsesmessige, praktiske, sosiale og andre faktorer som påvirker spisevaner.
Identifiser fra måltidssammensetninger og fordeling av måltider, hyppige feil og foreslå forbedringer
Forklar konsekvensene av et dårlig kosthold på helse og yrkesliv
Gjør et begrunnet valg av mat blant flere alternativer, og ta hensyn til faglige begrensninger
Beregn BMI, analyser det og reflekter over resultatene som er oppnådd
 Varsle de rundt seg om risikoen for dårlig kosthold

Evalueringskriterier og forventede resultater:

Eleven er i stand til å:
● Tilberede et balansert måltid uansett hvilke faglige begrensninger han/hun har
● Velge riktig mat for å unngå tap av energi på dagtid
● Tilpasse matinntak (kvalitativt og kvantitativt) i henhold til hans / hennes aktiviteter
● Opprettholde en idealvekt, samtidig ikke "si farvel" til alle tingene han / hun liker
● Reflektere over sammensetningen av måltider i løpet av en dag, en uke og diskuter forbedringer som kan gjøres
Forventede resultater :
● Forslag til balanserte måltider tilpasset spesifikke faglige begrensninger
● Forslag til måltider og snacks tilpasset den yrkesmessige aktiviteten for å bevare energi og konsentrasjon på jobben
● Avvik identifiseres i spesifikke spiseatferdsmønstre, årsaker og effekter identifiseres og relevante forslag til forbedring kommer
● Vaktsomhet er vist med hensyn til industriprodukter, og det tas hensyn til avkodingen av ernæringsetikettene
Evaluerings- og valideringsprosedyre:

● Teoretisk del: En kasus-tudie med oppretting av dokumenter
● Praktisk del: Sammensetning av et balansert måltid i en gitt profesjonell kasus-studie + muntlig
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Stadie

Tid

Tittel på oppgave

Trenerens oppgaver

Deltakerens oppgaver

Retningslinjer

Dokumenter / materiale

1.S1

20 min

Presentasjon av modul
2

Forklar målene for modulen
Skissere kurset, forventningene og arbeidet
som skal utføres.
Forklar vurdering og validering av
læringsutbytte
Gi informasjonsarkene til kandidatene,
oppfordre dem til å fullføre kursmaterialet ved
å ta notater.
Gi tid til spørsmål

Vær oppmerksom og ta
notater om de ulike punktene
som dekkes.

Respekter reglene for
skriving og notater
Organiser arbeidet ditt
Les faktaarkene
«A. Kjenn hva kroppen vår
trenger»

Informasjonsark
«A. Kjenn hva kroppen vår
trenger»
(sørg for at det er mange nok
eksemplarer for deltaker og
trener)
PC / overheadprojektor

Se om nødvendig over
informasjonsarket
«A. Kjenn hva kroppen vår
trenger»

Informasjonsark
«A. Kjenn hva kroppen vår
trenger»
(sørg for at det er mange nok
eksemplarer for deltaker og
trener)
PC / overheadprojektor

2.S1

2 timer

Å vite hva kroppen vår
trenger

Forklar ulike typer behov (energimessige, etter
kroppsbygning, funksjonelle)
Husk at det er maten vår som dekker disse
behovene ...
Forklar at disse behovene varierer i henhold til
ulike faktorer (alder, kjønn, klima osv.).
Påminn folk om fordøyelsesprinsippet og
transformasjonen av mat til næringsstoffer.
Forklar de forskjellige matvaregruppene og de
forskjellige næringsklærne kroppen vår
trenger.
Gi tid til spørsmål

Les informasjonsarkene

Still spørsmål for bedre
forståelse
Vær oppmerksom, fullfør
kurset på informasjonsarkene
og ta notater om de
forskjellige punktene som
dekkes for å fullføre dem.

Still spørsmål for bedre
forståelse
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3.S1

30 min

Informasjonsark
«A. Kjenn hva kroppen
vår trenger»

Del ut og gi instruksjoner for aktivitetsarkene
Gi tid for deltakerene til å gjøre øvelsene.
Merk aktivitetsarkene
Forklar eventuelle punkter som kanskje ikke
har blitt forstått.

Følg instruksjonene
Fullfør aktivitetsarkene
1) Energikostnader
2) Energibehov
3) Quiz
Korriger aktivitetsarkene 1),
2) et 3)

Organiser arbeidet ditt
Referer om nødvendig til
informasjonsarket
«A. Kjenn hva kroppen vår
trenger»

4.S1

15 min

Slutt på økt 1

Delta i rundbordsdiskusjonen,
og husk de forskjellige
punktene som ble diskutert
under forrige økt.

Elever må lese over notater
hjemme til neste økt.

1.S2

10 min

Sammendrag forrige
økt
Beskrivelse økt 2

Oppsummer økten ved å markere de viktige
punktene som dekkes.
Foreta en rundbordsdiskusjon for å
oppsummere de forskjellige punktene som ble
diskutert under forrige økt. Presenter
programmet for økten.
Se videoene (40 minutter)
Ta deg tid til å oppsummere det som
gjennomgått
Be om et gruppesammendragsark som skal
utarbeides
Svar på spørsmål

2.S2

1 time
40 min

Video
«Vet hva kroppen vår
trenger er»

Se videoene
Arbeid i små grupper for å
syntetisere informasjonen
som er samlet inn.
Still spørsmål for bedre
forståelse
Vær oppmerksom, følg kurset
på informasjonsark "B. lær
hvordan du kan balansere
kostholdet ditt" og ta notater
om de forskjellige punktene
som dekkes for å fullføre
dem.

Aktivitetsark
1) Energikostnader
2) Energibehov
3) Quizz
(sørg for at det er mange nok
eksemplarer for deltakerene
og trener)
Informasjonsark
«A. Kjenn kroppen vår
trenger»
PC / overheadprojektor

pC / overheadprojektor
Internett
Lenker til videoer
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3.S2

1 time
10 min

Dekryptere
produktetiketter

Lag aktivitetsarket med deltakerene på
dekoding av produktetiketter
Svar på spørsmål
Be deltakerene ta ut produktmerket
Be deltakerene analysere merkelappene og
konkludere med produktbalansen
Be hver deltaker om å presentere en av sine
valgmerker for gruppen
Foreslå å diskutere rundt konklusjonene som
er kommet frem.

Opprett aktivitetsarket

Ta med produktetiketter
Analyser etikettene dine

Presentere en merkelapp for
gruppen

Ta notater om analysene og
funnene på etiketten din, slik
at du kan rapportere tilbake
til gruppen
Vær oppmerksom på
presentasjonen av kolleger,
slik at du kan si din mening
til slutt

Gi tilbakemeldinger på
resultatene
4.S2

10 min

Slutt på økt 2

Oppsummer økten ved å minne om viktige
punkter som er diskutert.
Forklar kort programmet for neste økt.

1.S3

10 min

Sammendrag forrige
økt
Beskrivelse økt 3

Oppsummer økten ved å markere de viktige
punktene som dekkes.
Foreta en rundbordsdiskusjon for å
oppsummere de forskjellige punktene som ble
diskutert under forrige økt. Presenter
programmet for økten.

Delta i rundbordsdiskusjonen,
og husk de forskjellige
punktene som ble diskutert
under forrige økt.

2.S3

2 timer

Balansere kostholdet
ditt

Hyppigheten av måltider
Velg variasjon for å lage dine egne menyer
Distribusjon av matinntak og anbefalt daglig
inntak
Konsekvensene av snacks og overspising
Vanlige ernæringsmangel og deres
helseeffekter, løsningene på dette
Gi tid til spørsmål

Vær oppmerksom, følg kurset
på informasjonsark "B. Vit
hvordan du kan balansere
kostholdet ditt" og ta notater
om de forskjellige punktene
som dekkes for å fullføre
dem.

Se informasjonsark "B. Vit
hvordan du kan balansere
kostholdet ditt" om
nødvendig

Mange nok eksemplarer for
deltaker og trener)
PC / overheadprojektor
Aktivitetsark Aktivitetsark
4.1) Dekryptere
ernæringsetiketter
4.2) Dekryptere
ernæringsetiketter
(sørg for at det er
Mat ernæringsetiketter
Lag kopier for hver deltaker
av etikettene som blir
presentert for gruppen

Faktaark "B. Vit hvordan du
kan balansere kostholdet
ditt" (sørg for at du har
mange eksemplarer til
deltaker og trener)
PC / overheadprojektor

69

FR01- 2018-1-FR01-KA204-047743

3.S3

Aktivitetsark
Balansere kostholdet
ditt

Gi instruksjoner for og del ut aktivitetsarket.
Gi tid til deltakerene for å fullføre øvelsene.
Korriger aktivitetsarket
Forklar eventuelle punkter som kanskje ikke
har blitt forstått.

Lytt til instruksjonene
Fullfør aktivitetsarket
5) Balansere kostholdet ditt
Korriger aktivitetsarkene

Organiser arbeidet ditt
Se informasjonsark A. og B.
om nødvendig.

4.S3

10 min

Slutten av økten

Avslutt økten med å huske på viktige punkter
som er diskutert.
Forklar kort agendaen for neste økt.

1.S4

10 min

Sammendrag forrige
økt
Oversikt over økt 4

Foreta en rundbordsdiskusjon for å
oppsummere de forskjellige punktene som ble
diskutert under forrige økt. Presenter
programmet for økten.
Svar på eventuelle spørsmål

Delta i rundbordsdiskusjonen,
og husk de forskjellige
punktene som ble diskutert
under forrige økt.
Still spørsmål for bedre
forståelse

2.S4

2 timer

Identifiser de
forskjellige
spiseatferdene

Faktorer som påvirker kostholdsatferd
(sosiokulturell, økonomisk ...)
Utvikle personlige retningslinjer for å spise
sunnere basert på medisinske, emosjonelle,
praktiske, sosiale og andre faktorer som
påvirker spisevaner.
Gi tid til å svare på spørsmål

Vær oppmerksom, fullfør
kurset på informasjonsarkene
C. Identifiser forskjellige
spiseatferdsmønstre og noter
de forskjellige punktene som
dekkes for å fullføre dem.

Se informasjonsark

Aktivitetsark
Identifisere
forskjellige
spiseatferdsmønstre

Gi instruksjoner for aktivitetsarkene og del ut
aktivitetsarkene

Lytt til instruksjonene
Fullfør aktivitetsarkene 6)
Identifiser forskjellige
spisemønstre
Korriger aktivitetsarkene

Organiser arbeidet ditt og se
informasjonsnotater

3.S4

Informasjonsark C.
Identifiser forskjellige
spiseatferdsmønstre
(sørg for at det er mange
eksemplarer for deltaker og
trener)
PC / overheadprojektor
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4.S4

10 min

Slutt på økt 4

Avslutt økten med å huske på viktige punkter
som er diskutert.
Forklar kort agendaen for neste økt.

1.S5

10 min

Sammendrag forrige
økt
Oversikt over økt 5

Foreta en rundbordsdiskusjon for å
oppsummere de forskjellige punktene som ble
diskutert under forrige økt. Presenter
programmet for økten.
Svar på eventuelle spørsmål

Delta i rundbordsdiskusjonen,
og husk de forskjellige
punktene som ble diskutert
under forrige økt.
Still spørsmål for bedre
forståelse

2.S5

2 timer

Bruk de riktige
prinsippene under
hensyntagen til
yrkesmessige
begrensninger

Yrkesmessige begrensninger (reiser,
forskjøvet arbeidstid, stillesittende arbeid,
arbeid som står opp, nødsituasjoner ...) og
deres konsekvenser for fagpersonenes diett.
Koblingen mellom overvekt og
yrkespatologier (korsryggsmerter, venøs
insuffisiens, leddsmerter, etc.).
Viktigheten av å forebygge
ernæringsforstyrrelser på arbeidsplassen

Vær oppmerksom, følg
leksjonen om informasjonsark
D. Bruk de riktige
prinsippene, ta hensyn til
faglige begrensninger, og
noter deg de forskjellige
punktene som dekkes for å
fullføre dem.

Metabolske forstyrrelser (diabetes, kolesterol
...): forpliktelser og begrensninger
Ta et begrunnet valg av mat blant flere forslag,
og ta hensyn til faglige begrensninger.
Beregn BMI, analyser det og reflekter over
funnene.

Se informasjonsark D. Bruk
de riktige prinsippene, og ta
hensyn til faglige
begrensninger hvis
nødvendig

Aktivitetsark 7. Tilpass
kostholdet ditt til
aktivitetsnivået ditt (sørg for
at det er mange nok
eksemplarer for traineer og
trener)
Informasjonsark D. Bruk de
riktige prinsippene under
hensyn til faglige
begrensninger
PC / overheadprojektor

Advar de rundt deg om risikoen ved dårlig
kosthold.
Gi tid til spørsmål
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3.S5

4.S5

10 min

«Bruk de riktige
prinsippene under
hensyn til
yrkesmessigebegrensni
nger»
Aktivitetsark (del 1)

Gi instruksjoner for evalueringen og del ut
evalueringsarkene.
Gi tid til traineene å fullføre øvelsene.
Korriger evalueringen
Forklar eventuelle punkter som kanskje ikke
har blitt forstått.

Slutt på økt 5

Avslutt økten med å huske på viktige punkter
som er diskutert.

Lytt til instruksjonene
Fullfør aktivitetsarkene 7.
Tilpasse kostholdet ditt til
aktiviteten din
Korriger aktivitetsarkene

Organiser arbeidet ditt
Se informasjonsark D. Bruk
de riktige prinsippene, og ta
hensyn til yrkesmessige
begrensninger hvis
nødvendig
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Teoretisk innhold
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INNHOLD
INFORMASJONSARK A: KJENNE TIL KROPPENS BEHOV FOR ERNÆRING
INFORMASJONSARK B: Vit hvordan du kan balansere kostholdet ditt
INFORMASJONSARK C: identifiser ULIKE spisevaner
INFORMASJONSARK D: APPLIKER PRINSIPPENE I HENHOLD TIL YRKESMESSIGE FORHOLD (s. 98)
-

VEDLEGG 1: BALANSERT KOSTHOLD OG ARBEID - Matpausen min: Jeg spiser på farta
VEDLEGG 2: BALANSERT KOSTHOLD OG ARBEID - Det er mulig å spise bedre på jobben!
VEDLEGG 3: BALANSERT KOSTHOLD OG ARBEID - Arbeidsskift og diett
VEDLEGG 4 - BALANSERT KOSTHOLD OG ARBEID - På jobb: 3 balanserte måltider på menyen
VEDLEGG 5: BALANSERT KOSTHOLD OG ARBEID - Catering på bedriften
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INFORMASJONSARK: A. KJENN KROPPENS BEHOV
INFORMATION SHEET : A. KNOW WHAT OUR BODY
NEEDS ARE


Kroppen er en kompleks "maskin", som trenger en konstant tilførsel av energi
og essensielle næringsstoffer for å fungere skikkelig. Gjennom livet vil kroppen
INFORMATION
SHEET : A. KNOW WHAT OUR BODY
jobbe kontinuerlig.

NEEDS ARE

Kroppen trenger å holde musklene og vitale organene i arbeid og opprettholde sin indre temperatur på 37 ° C: dette kalles kroppens
energibehov.
Kroppen trenger også å bygge,
reparere,
fornyeWHAT
celler: dette
kallesBODY
strukturelle og mekaniske behov eller bygningsbehov.
INFORMATION
SHEET
: A.erstatte,
KNOW
OUR
Det trenger ARE
også å gi næringsstoffer, oppmuntre til opptaket for å fungere for milliarder kroppsceller, og avhende avfallsproduktene:
NEEDS
disse kalles funksjonelle behov.
Det er i vekstperioden at behovene er høyest: bein vokser, muskler utvikler seg, nevrale vev blir raffinert ... I voksen alder stabiliseres
vekten, men kroppen forblir i evig transformasjon. Flere milliarder celler blir således dannet eller fornyet på daglig basis.
For å motstå bakteriell forurensning (bakterier, virus, etc.), ber kroppen hele tiden på sin forsvarsmekanisme: immunforsvaret.
Det er kostholdet vårt som vil oppfylle disse behovene og gi de nødvendige næringsklærne for at kroppen skal fungere.
❑ Kroppens behov varierer med alder, vekt, kjønn, fysisk aktivitet, klima og helse ...
Energibehov varierer sterkt fra individ til person, avhengig av flere faktorer. Hovedfaktorene er alder, kjønn og fysisk aktivitet. Men
andre faktorer spiller også inn, som utetemperatur, fysiologisk tilstand eller genetiske faktorer.
Dette energiinntaket måles i Joule (J) og kiloJoules (kJ). For eksempel, fra en alder av 65 år, er det anbefalte daglige energiinntaket for
en kvinne eller en mann 150 Joule per kilo.
Imidlertid, i diett, brukes ofte en gammel måleenhet: kalorien (kal).
1 kalori = 4185 Joule og 1 Joule = 0, 239 kalorier
Her er en graf som sammenligner energiinntaket som trengs i henhold til personens alder:
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INFORMASJONSARK: A. KJENN KROPPENS BEHOV

Det er under fordøyelsen at mat forvandles til energi.

INFORMATION SHEET : A. KNOW WHAT OUR BODY
Fordøyelse
bidrar til nedbrytning
av matA.tilKNOW
næringsstoffer
NEEDS AREINFORMATION
SHEET:
WHAT som deretter kan absorberes av kroppen. Denne prosessen involverer
mange organer og bruker energi selv.

OUR BODY NEEDS ARE

TRINNVIS fordøyelse

a. Munnen forvandler mat til en matbolus gjennom masticasjon, tunge og
spyttkjertler.
INFORMATION
SHEETav:matbolus
A. KNOW
b. Spiserøret tillater passering
til magen.
c. MagenOUR
skillerBODY
ut magesaft
som bryter
WHAT
NEEDS
AREned matbolusen til protein, fett,
karbohydrater, vitaminer og mineraler. En gang i tynntarmen passerer
disse næringsklærne gjennom cellene i mageveggen og inn i blodkarene.
INFORMATION
SHEET : disse
A. KNOW
WHAT OURtilBODY
d. Blodet fører deretter
næringsklærne
organene og musklene for å
NEEDS
SHEET: A. KNOW WHAT
utvikleAREINFORMATION
og opprettholde helsen.
BODY NEEDS
e. OUR
Tykktarmen
(ellerARE
"kolon") tillater opptak av vann som opprinnelig er
inneholdt i mat og evakuerer avfall.

Det er derfor næringsklærne som gir energien kroppen vår trenger.
INFORMATION
SHEETer:
: A. KNOW
WHAT OURproteiner,
BODY
Disse
næringsklærne
Karbohydrater,
vitaminer, lipider,
mineraler
NEEDS AREINFORMATION
og vann. De har forskjellige
SHEET: A. KNOW
funksjoner
WHAT
som er essensielle for at
menneskekroppen
skal
fungere.
OUR BODY NEEDS
ARE
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� Aktivitetsark 2: ENERGIBEHOV
❑ For å dekke behovene og holde kroppen sunn, må kostholdet gi alle nødvendige næringsstoffer
Mennesker er altetende. De spiser produkterav både animalsk og vegetabilsk opprinnelse. Over tid har hele fordøyelsessystemet
tilpasset seg det varierte dietten.
For å ha et balansert kosthold, er det nødvendig å sikre daglig inntak av en rekke matvarer, i passende mengder, i henhold til
retningslinjene for forbruk i PNNS (National Nutrition Program).
Matgrupper
Maten er klassifisert i syv grupper, i henhold til næringsklærne de gir.
God kunnskap om disse gruppene er viktig for å ta et godt balansert kosthold.
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INFORMASJONSARK A: KJENN KROPPENS BEHOV
Matgruppe
Mat

INFORMATION SHEET : A. KNOW
NEEDS ARE
Melk og meieriprodukter

Kjøtt, fisk, egg

• Melk • Ost • Yoghurt •
Melkepuddinger
• Kjøtt • Fjærfe • Fisk •

Spesifikke
WHAT
OUR BODY
matbestanddeler

• Mineraler: kalsium •
Animaliske proteiner
• Animaliske proteiner

Roller

• Vekst • Utvikling av
tenner og bein
Bygge og vedlikeholde

Saemat • Kokt
muskler, hud og blod
INFORMATION SHEET
: A.kjøtt
KNOW WHAT OUR BODY
NEEDS ARE
• Pasta • Ris • Poteter •
• Karbohydrater •

Mat med stivelse

Frukt og grønnsaker

INFORMATION
NEEDS ARE

Gryn • Pulser

Mineraler

Energi for musklene

• Vitalitet •
• Vitamin C • Mineraler:
• All frukt og grønnsaker
Kampsykdommer •
• Fibre •
SHEET
: ..)
A. KNOWMagnesium
WHAT
OUR
BODY
(eple, gulrot
Bekjempelse av
Vann
forstoppelse

Fett

• Olje • Smør • Kreml •
Margarin

•Lipider

• Bygging av celler •
Energiboost

Sukker og sukkerholdige
preparater

• Sukker • Honning •
Søtsaker • Syltetøy •
Sirup

• Karbohydrater

• Umiddelbar
energiboost

Drikker

• Water • Kaffe • Urtete
• Tea

• Vann • Mineraler

• God kroppsfunksjon

Matvaregrupper kan også klassifiseres i henhold til deres funksjon:
▪ Vekst (meieriprodukter ...)
▪ Vedlikehold (kjøtt ...)
▪ Energi (stivelsesholdig mat, søt mat ...)
Vær oppmerksom på at noen produkter kan tilhøre mer enn én matkategori:
oljefrø, nøtter: valnøtter, hasselnøtter, mandler, pistasjnøtter, peanøtter, cashewnøtter
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tørkede frukter: rosiner, svisker, tørkede bananer, tørkede epler, kokosnøtter, ananas,
papaya, tørkede aprikoser
chips, kjeks, chips
vaniljesaus, pålegg
kjeks, kaker, søte bakverk
brus, fruktjuice
Frokostblandinger
Saucisson (tørrherdede pølser), pølser, rilletter
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INFORMASJONSARK A: KJENN KROPPENS BEHOV

Næringsstoffer
INFORMATION
SHEET : A. KNOW WHAT OUR BODY
NEEDS AREINFORMATION SHEET : A. KNOW WHAT
Næringsstoffer
er de
grunnleggende
OUR
BODY
NEEDS
AREkomponentene i dietten. De er delt inn i forskjellige grupper:

▪ Water, which is vital for bodily functions.
▪ Energinæringsstoffer som gir kroppen kroppen: proteiner, karbohydrater og fett
▪ Næringsstoffer som ikke gir energi, men som er helt nødvendige for at kroppen skal fungere riktig: vitaminer og mineraler.
▪ Fibre som letter tarmtransitt
▪ Vann, som er viktig
for kroppsfunksjoner.
INFORMATION
SHEET
: A. KNOW WHAT OUR BODY

NEEDS ARE
a. Energinæringsstoffer
▪ Sukker (karbohydrater)
De gir mesteparten av energien som trengs for fysiske og intellektuelle aktiviteter.
Det er to typer karbohydrater:
INFORMATION
SHEET
: A. avKNOW
WHAT
OUR
BODY
- enkle karbohydrater,
som består
små kjeder
av molekyler.
De gir
energi umiddelbart og er preget av sin ganske søte smak
(sukker,
søte produkter, frukt ...) SHEET : A. KNOW WHAT
NEEDS
AREINFORMATION
- BODY
komplekse
karbohydrater,
som består av lange kjeder av molekyler. De gir forsinket, men mer langvarig energi. Deres smak
OUR
NEEDS
ARE
er ikke nødvendigvis søt (frokostblandinger og derivater, poteter, boller ...).
- Lipider
-

De sørger for at nervesystemet fungerer godt og gir en del av energien kroppen trenger. Lipider kommer fra både planteog dyrekilder ogSHEET
gir essensielle
fettsyrer
som kroppen
ikkeOUR
kan syntetisere
INFORMATION
: A.
KNOW
WHAT
BODYselv.
Tre hovedkategorier:
NEEDS
AREINFORMATION
SHEET
: A.
- Egenfett.
Deres tilstedeværelse er kjent,
men ikke
alltidKNOW
synlig (frø,WHAT
nøtter, ost, kjøtt, fisk ...)
OUR
NEEDS
ARE
- BODY
Tilført fett.
Ulike varianter
finnes og måles enkelt (rapsolje, solsikkeolje, sesamolje, smør og margarin ...).
- Mettet fett, ofte referert til som "skjult fett". De brukes i sammensetningen av visse produkter (bakverk, sjokoladebarer,
pålegg, quiches, pølser ...).

Proteiner
De sikrer vekst og vedlikehold av celler, hjelper veksten og beskytter mot mikrobiell aggresjon. Proteiner er de viktigste
bestanddelene i celler. Disse store molekylene består av kjeder av forskjellige aminosyrer. Blant de tjue aminosyrene er åtte
uunnværlige (kroppen vet ikke hvordan de skal fremstilles): de må derfor finnes i mat.
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Det er to kilder til proteiner:
- Animalske kilder av proteiner inneholder alle essensielle aminosyrer i balanserte proporsjoner (kjøtt, fisk, sjømat, egg,
melk og meieriprodukter).
- Vegetabilske proteinkilder mangler minst en essensiell aminosyre. Det er derfor nødvendig å finne de rette
kombinasjonene, belgfrukter (linser, delte erter, tørkede bønner ...), frokostblandinger og deres derivater (mel, polenta,
semulegryn, pasta, brød ...) og poteter.
Ikke-energibærende næringsstoffer
- Vitaminer
Kroppene våre trenger dem i veldig små mengder. De har mange viktige funksjoner.
Det finnes tretten viktige vitaminer:
VITAMINER

Vitamin A

B vitaminer
(B1, B2, B3/PP, B5, B6,
B8, B9, B12)

C Vitamin

FUNKSJON

Syn, nattsyn, hudpleie,
immunsystem
Hjerne- og muskelfunksjon (B1,
B2, B3, B5 et B6)
Energiproduksjon,
Opprettholde
kroppsfunksjonene (B8, B9 et
B12)
Jernabsorpsjon og bekjempelse
av betennelse

D Vitamin

Absorpsjon av kalsium

E Vitamin

Cellebeskyttelse og anti-aldring

K Vitamin

Blodfortykkelse

HOVEDKILDER
• I form av vitamin A i dyrekilder: lever,
eggeplomme, helmelk, smør ...
• I form av provitamin A (betakaroten) i
plantekilder: gulrøtter, grønne grønnsaker,
frukt med gult kjøtt (aprikos, melon, mango ...)
• Tripe-produkter (slakteavfall) (spesielt lever),
kjøtt, fisk, eggeplomme
• Vitamin B12 finnes bare i dyrekilder.
Frukt (spesielt sitrusfrukter), grønnsaker, tripeprodukter (slakteavfall) ...
• Produksjon av vitamin D forsterket av sollys
• Lever, fet fisk (sild, makrell, sardin, laks ...),
eggeplomme, smør, fullmelk ...
Vegetabilske oljer, margariner, oljeaktig frukt,
hvetekim ...
Lever, kjøtt, egg, grønne grønnsaker (brokkoli,
kål, spinat, salat ...)
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INFORMATION SHEET : A. KNOW WHAT OUR BODY
NEEDS AREINFORMATION SHEET : A. KNOW WHAT
OUR BODY NEEDS ARE
▪

Mineraler

Det er to typer mineraler som er viktige for kroppsfunksjoner:
- Makronæringsstoffer, til stede i bemerkelsesverdige mengder i kroppen (i størrelsesorden et gram);
- Mikronæringsstoffer, som er tilstede i små mengder i kroppen (i størrelsesorden milligram eller til og med mikrogram).

De viktigste makronæringsstoffer
NAVN

FUNKSJON

HOVEDKILDER

Holder bein sterke,
muskelsammentrekning, blodpropp
Nervøs impulsoverføring,
muskelsammentrekning
Cellular exchange, regulering av
kroppens væskevolum

Melk og meieriprodukter, grønne
bladgrønnsaker, litt vann

Phosphorus

Dannelse av bein

Meieriprodukter, fisk, frokostblandinger

Potassium

Cellular exchange, muskelavslapping

Kjøtt, fisk, frukt, grønnsaker, sjokolade

Calcium
Magnesium
Sodium

Sjokolade, pulser, fullkorn, litt vann
Bordsalt
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INFORMASJONSARK A: KJENN KROPPENS BEHOV
INFORMATION SHEET : A. KNOW WHAT OUR BODY
Hovedspormineraler
NEEDS
AREINFORMATION SHEET : A. KNOW WHAT
OUR BODY NEEDS ARE
NAME

Jern

FUNCTION

Oksygenbærer

HOVEDKILDER

Kjøtt og fisk ("hemejern")
Plantebasert mat, egg, meieriprodukter ("ikke-heme"
jern)

INFORMATION SHEET : A. KNOW WHAT OUR BODY
Sink
Produserer røde blodceller
Kjøtt, fisk, sjømat, meieriprodukter, egg, grønnsaker
NEEDS ARE
Fluor

Mineralisering av tenner, forebygging av
tannråte

På sporingsnivå i de fleste matvarer. Noe drikkevann,
fluorisert bordsalt

Selenium

Øker immunforsvaret, anti-aldrende celler

Kjøtt, turer (ofals), sjømat, egg, meieriprodukter

INFORMATION SHEET : A. KNOW WHAT OUR BODY
Jernet som finnes i kjøtt er desto mer interessant fordi det er hemejern, godt assimilert av kroppen (absorberes med ca. 25%), i
NEEDS
AREINFORMATION
KNOW
WHAT
motsetning til
ikke-hemejernet i korn, grønneSHEET
grønnsaker :ogA.
pulser
(som absorpsjonskoeffisienten
ofte er mye lavere enn 10%).
OUR
NEEDS AREINFORMATION SHEET : A.
▪ BODY
Fiber
Til stedeWHAT
i planter i forskjellige
proporsjoner,
har de en
rolle i reguleringen av fordøyelsesfunksjoner.
KNOW
OUR BODY
NEEDS
ARE

Fullkornsblandinger og frukt og grønnsaker er spesielt rike på dem
 Vann
The body is mostly composed of water (75% in babies - 60% in children and adults). Every day, we eliminate water through urine,
breathing, perspiration…
These losses are highly
variable, depending
mainly on
physical OUR
activity, BODY
physiological state and weather conditions.
INFORMATION
SHEET
: A. KNOW
WHAT
compensate for these losses, it is therefore necessary to be hydrated sufficiently, by drinking and eating foods rich in
NEEDSTo
AREINFORMATION
SHEET : A. KNOW WHAT
water (fruits, vegetables...).
OUR BODY
ARE av vann (75% hos babyer - 60% hos barn og voksne). Hver dag eliminerer vi vann gjennom
Kroppen NEEDS
består hovedsakelig
urin, pust, svette ...
Disse tapene er svært varierende, avhengig hovedsakelig av fysisk aktivitet, fysiologisk tilstand og værforhold.
For å kompensere for disse tapene, er det derfor nødvendig å bli hydrert tilstrekkelig ved å drikke og spise mat rik på vann
(frukt, grønnsaker ...)
Mer informasjon :
https://www.youtube.com/watch?v=LgHgOxtonmM
https://www.youtube.com/watch?v=YQFEz64C39c
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INFORMASJONSARK B: BALANSERT KOSTHOLD

Å føle seg sulten indikerer vanligvis at det er på tide å "lade opp". Imidlertid gjør kroppens reserver det mulig å faste trygt i ganske
INFORMATION SHEET : A. KNOW WHAT OUR BODY NEEDS
lang tid. Tørst indikerer starten på dehydrering, som kroppen synes er vanskelig å tåle. Det er derfor nødvendig å være mer
AREINFORMATION
oppmerksom
på tørsten. SHEET : B. KNOWING HOW TO BALANCE YOUR

DIET

Det er ingen "typisk" rett som tilsvarer et bestemt måltid. Menyen avhenger faktisk av de kulturelle vanene i det aktuelle landet. På
den annen side bør hvert måltid dekke kroppens energibehov de kommende timene og aktivitetene.
For å være i form hele dagen og gi kroppen de essensielle næringsklærne den trenger for å bygge, vedlikeholde og beskytte seg selv,

INFORMATION
: A.
KNOW
WHAT
OUR
må kostholdet varieres ogSHEET
tilpasses ved
å dyppe
i de forskjellige
matvaregruppene
og følge retningslinjene for forbruk av PNNS *
(Nasjonalt NEEDS
Helseprogram)
BODY
ARE

❑ Hvert måltid er viktig
Ernæringseksperter anbefaler tre eller fire måltider om dagen: frokost, lunsj, snacks (spesielt for barn, tenåringer og gravide) og
middag.

INFORMATION SHEET : A. KNOW WHAT OUR BODY NEEDS
AREINFORMATION SHEET : A. KNOW WHAT OUR BODY NEEDS
AREINFORMATION SHEET : B. KNOWING HOW TO BALANCE YOUR
DIET

INFORMATION SHEET : A. KNOW WHAT OUR BODY NEEDS
AREINFORMATION SHEET : B. KNOWING HOW TO BALANCE YOUR
DIET
❑ Godt balansert kosthold: den ukentlige referansen
Det er vanskelig å spise et balansert kosthold hver dag, ved hvert måltid ... Men det er ikke noe å føle seg skyldig i! Det viktigste er å
balansere matinntaket gjennom hele uken. På den annen side er det å foretrekke å spise hver dag på samme tid, for å respektere
kroppens rytme.
❑ Variert mat
Ingen mat inneholder alle næringsklærne kroppen trenger. Bare et balansert og tilpasset kosthold, inkludert de syv
matvaregruppene i henhold til NSP-retningslinjene, kan garantere det nødvendige daglige inntaket.
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Noen få referansepunkter for å bedre komponere menyene dine
ERNÆRINGSRETNINGSLINJER
Minst 5 om dagen, ved hvert måltid og når du føler deg peckish
Frukt og grønnsaker
Rå, kokt, vanlig eller tilberedt, fersk, frossen eller hermetisert
Til hvert måltid og i henhold til appetitten
Korn og biprodukter
Foretrekk en rekke valg
derav, poteter og pulser
Foretrekk frokostblandinger med lite sukker, og begrense veldig søte eller
spesielt fete og søte former for frokostblandinger
. 3 til 4 om dagen (avhengig av størrelse og kalsiuminnhold)
Spill på variasjon
Melk og meieriprodukter
Foretrekk naturlige produkter og produkter som er rikere på kalsium, mindre
fete og mindre salte.
MATGRUPPER

Tilsatt fett

Søtsaker

Drikker

Begrens forbruket
Foretrekk vegetabilsk fett (olivenolje, rapsolje, etc.).
Favoritt variasjon
Begrens fett av animalsk opprinnelse (smør, krem ...)
Begrens forbruket
Vokt dere for sukkerholdige drikker og søtsaker
Vokt dere for både fet og søt mat (bakverk, dessertkremer, sjokolade, iskrem
...).
Ubegrenset mengde vann
Vann er den eneste anbefalte drikken under og utenfor måltidene.
Begrens søtede drikker (hjertesyrer, brus, fruktbaserte søte brus)
Spis søte drikker innimellom.

Retningslinjer for kildeforbruk som tilsvarer ernæringsmålene til det nasjonale ernærings- og helseprogrammet. (PNNS) for barn fra 3
år og tenåringer - INPES guide
* Nasjonalt ernærings- og helseprogram
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INFORMASJONSARK B: BALANSERT KOSTHOLD
PNNS * anbefaler å begrense saltforbruket:
• Foretrekk iodisert
og muligens
fluorisertHOW
salt. TO
INFORMATION
SHEET:
B. KNOWING

❑Eksempel
på balanserte
menyer (porsjoner må tilpasses individuelle behov).Begrens forbruket av fete og salte produkter:
BALANCE
YOUR
DIET
det salteste delikjøttet og de salte aperitiffproduktene.

Salt forbedrer smaken av mat og hjelper kroppen til å fungere skikkelig. Imidlertid kan for mye salt føre til utvikling av sykdommer
INFORMATION
SHEET: B. KNOWING
HOW
(hovedsakelig kardiovaskulære
tilstander).
Det TO
er viktig å begrense forbruket, spesielt ettersom vi allerede bruker mye av det uten å
innse det: 75%
av DIET
saltet vi spiser kommer fra næringsmiddelmat og 15% inneholder naturlig mat. Bare de resterende 10% skal komme
BALANCE
YOUR
ut av en salt shaker!

❑Eksempel på balanserte menyer (porsjoner må tilpasses individuelle behov).
Meny 1
- forrett: agurk med vinaigrette (grønne, gule grupper)
- hovedrett: spaghetti bolognaise med revet gruyère (røde, brune, blå grupper)
- pudding: eplepai (rosa, grønne, brune, gule grupper)
- drikke: et stort glass vann (grå gruppe)
Meny 2
- forrett: taboulé (brune, grønne grupper)
- hovedrett: stekt svinekjøtt, erter, gulrøtter (røde, grønne grupper)
- ost: fromage blanc, (bleu-gruppen)
- pudding: pære (grønn gruppe)
- drikke: et stort glass vann (grå gruppe)
- en brødskive (brunt brød)

❑ Ivareta smak og næringsstoffer
Utover deres innflytelse på næringsegenskapene til mat, spiller tilberedning og matlaging også en avgjørende organoleptisk rolle.
Mangfoldet deres fremmer variasjon og unngår risikoen for slapphet og samtidig risikoen for underforbruk av visse matvarer.
Ikke alle tilberedningsmetoder er de samme. For å begrense tapet av vitaminer og sporstoffer fra maten under tilberedningen, er det
viktig å være oppmerksom på typen matlaging, temperaturen og varigheten på tilberedningen.
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INFORMASJONSBLAD: B. Å VETE HVORDAN DU BALANZERER DIN DIETT

INFORMASJONSBLAD:
TILBEREDNINGSME B. Å VETE HVORDAN DU BALANZERER DIN DIET
KOMMENTARER
TODE
Stekeovn
Matlaging
i tørr varme,
100 og 250 ° C.
INFORMASJONSBLAD:
B.
Å VETE HVORDAN
DUtemperaturer
BALANZERERmellom
DIN DIET
Ved elektromagnetisk stråling, som varmer opp vannmolekylene i maten.
Mikrobølgeovn
Tillater
å bevare
en viktig
del av næringsverdien
INFORMASJONSBLAD: B.
Å VETE
HVORDAN
DU BALANZERER
DIN DIET til maten.
Stekepanne, grill,
wok

Steke

Ved kontakt med en varm overflate sprer varmen seg gjennom ledning i maten.
Lite fett kreves hvis du bruker non-stick panne.
Tar maten og karamelliserer overflaten, men genererer absorpsjon av en betydelig
mengde fett.
Reduserer eller undertrykker bruken av fett.

Grille
Samler opp matfett og forhindrer forbruk.
Ingen tilsatt fett.
Kokt (vann, melk,
lager)

Vitaminene som er vannløselige og følsomme for varme, finnes i kokevannet, så det er
lurt å konsumere buljongen for å dra nytte av det.
Ingen tilsatt fett.

Damp

Kortere koketid enn vann.
Siden maten ikke er nedsenket i vann, er dette matlagingsmetoden som best bevarer
næringsklærne.

Hvorfor lage kjøttet?

Matlaging av kjøtt kan oppfylle flere krav:
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- skape kjemiske reaksjoner som øker matvarens smakverdier.
- ømme kjøttet
- drepe mulige bakterier

Tradisjonelt var den kraftige tilberedningen av visse kjøtt også ment å eliminere mulige parasitter. I dag gir kjøtt som konsumeres i
Frankrike nesten ingen risiko for forurensning takket være forebyggende og sanitære kontrolltiltak.
Kjøttdeig bestemt til små barn må imidlertid tilberedes for å sikre ødeleggelse av mikroorganismer.
Merk: For hundre år siden utgjorde forbruk av svinekjøtt betydelig risiko i noen hete land. Det er et skjørt kjøtt som krever strenge
bevaringsbetingelser, som åpenbart ikke lett kunne implementeres da. Disse helsemessige årsakene er årsaken til mange religiøse
forbud mot svinekonsum.

❑ Ordene "sult", "appetitt", "metning" og "metthet" har hver sin spesifikke betydning.
▪

▪
▪
▪

Sult gjenspeiler et fysiologisk behov for glukoseinntak. Sensasjonen er skapt av hjernen, selv varslet av en reduksjon i
glykogenbeholdningen (formen av glukoselagring i kroppen).
Appetitt er knyttet til sensoriske stimuli indusert av mat (lukt, utseende, berøring, lyd, smak) og også til minne, projiserte bilder,
tidligere erfaringer. Man kan ha en appetitt uten å være veldig sulten, men å være sulten styrker appetitten.
Metning setter inn under svelging, ettersom maten mister sin stimulerende kraft. Det er på slutten av måltidet at sult forsvinner
helt og den som spiser blir mett. Det er viktig å spise sakte for å gi deg tid til å oppfatte utviklingen av denne følelsen.
Metthetforlenger metningen. Denne tilstanden, som oppstår mellom to måltider, opprettholdes så lenge energireservene som
ble bygd opp av det siste måltidet, forblir tilgjengelige.

❑ Slutt å nippe!
Føler litt peckish? Understreke ? Kjeder deg? Stresset? Noen ganger har du lyst til å spise mellom måltidene.
Dessverre er snacks en dårlig spiseadferd, en kilde til potensielle ubalanser.
Den beste løsningen er å finne et triks tilpasset din personlighet, å ta tankene fra deg mens du venter på neste måltid.
Noen tips:
▪

▪

Chat med en venn
▪ Gå ut, trene
Finn noe spennende å gjøre
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❑ Ikke se på TV og gå for mye på andre skjermer!
TV er en passiv aktivitet som spesielt oppmuntrer deg til å bite. I tillegg kan de mange annonseringsmeldingene som sendes føre til
forbruk av søte eller salte produkter (chips, brus, kjeks, søtsaker ...)! Kostholdsutdanning innebærer også utvikling av kritiske
tenkningskunnskaper i forhold til disse meldingene. Å nitte foran TV-en eller andre skjermer hjemme gjøres ofte på en mekanisk måte
som slør oppfatningen av mengdene som er absorbert. Uten å forby skjermene er det viktig å gi tilstrekkelig rom for fysisk aktivitet og
lesing også!

❑ Mangler: De 5 vanligste ernæringsmessige manglene


Magnesiummangel

Magnesium er et av mineralelementene som er avgjørende for at kroppen vår fungerer. Det samhandler tett med natrium, kalium
og kalsium, som en balanse må opprettholdes i kroppen med. Mangel på magnesium kan manifestere seg ved:
- av hyperemotivitet;
- angst;
- irritabilitet;
- rister;
- en tilstand av depresjon;
- en følelse av tetthet i brystet;
- hodepine og svimmelhet
- søvnløshet;
konsentrasjonsvansker
- kramper;
- muskelspasmer (for eksempel øyelokkekramper);
- kontrakturer.


D-vitaminmangel

I følge en rapport fra det franske medisinakademiet kan nesten 80% av den vestlige befolkningen og nesten alle eldre ha mangel på
vitamin D, fordi kroppen etter en viss alder ikke lenger syntetiserer vitamin D like lett. Veganere er også utsatt for mangel på vitamin
D.
D-vitamin spiller en rolle i absorpsjonen av kalsium og fosfor i tarmene og deretter i dets resorpsjon av nyrene. Avgjørende
for vekst i spedbarnsalderen, det sørger for å opprettholde sunne
beini voksen alder. 80% av våre behov syntetiseres under påvirkning av solens UVB-stråler, og resten må leveres av mat.
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Symptomene på vitamin D-mangel er:
- tretthet;

- muskelsvakhet;
- tørr hud;
- smerter i bein;
- kramper.
Hos barn forårsaker vitamin D-mangel rakitt, som er preget av forsinket motorisk utvikling og vekst, svikt i fontanellene å
lukkes og slås sammen, og dårlig beindannelse. På 1800-tallet ble mer enn 80% av barna fra de fattigste klassene i
industribyer rammet. Fra slutten av 1800-tallet fikk barn drikke tran, veldig rik på vitamin D, for å bekjempe denne
mangelen.
Hos voksne forårsaker vitamin D-mangel osteoporose, osteomalacia og tannråte.
Hva skal vi spise?
Om vinteren eller i det minste når du ikke kan bli utsatt for solen, bør du velge en diett rik på vitamin D. Matvarer rik på vitamin D
inkluderer tran, soya, ørret, kalvlever og laks.


Sinkmangel
Kroppen trenger veldig lite sink, men dette inntaket er viktig, og mange mennesker vil uten å vite lider av sinkmangel. Sink
spiller en viktig rolle i vekst, immunsystem, nevrologiske og reproduktive funksjoner. Det spiller en rolle i syntesen av DNA og
proteiner. Det spiller også en rolle i å kontrollere humør og læring, så vel som syn, smak og lukt. Til slutt spiller det en rolle i
prosessen med blodpropp, i funksjonene til skjoldbruskkjertelhormonet og i metabolismen av insulin. En sinkmangel kan derfor
ha reelle konsekvenser for helsen vår.
Noen symptomer på sinkmangel:
- Tretthet;
- Ofte forkjølelse;
- Mangel på appetitt;
- depresjon;
- Hjernedøvhetsfølelse;
- Kviser;
- Små hvite flekker på neglene;
- Skjørt, kjedelig hår som faller ut i større mengder enn vanlig.
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Sink finnes i store mengderi østers, rødt kjøtt og sesamfrø. Det finnes også i belgfrukter og nøtter. Imidlertid absorberes sink
fra matvarer av animalsk opprinnelse dobbelt så mye som sink fra plantekilder.
Alkoholikere, diabetikere, mennesker med nyre- eller fordøyelsesforstyrrelser og personer med HIV har større sannsynlighet
for sinkmangel.
Alkoholikere, diabetikere, mennesker med nyre- eller fordøyelsesforstyrrelser og personer med HIV har større sannsynlighet
for sinkmangel.
▪

Jernmangel

Jern er et essensielt mineral for kroppens gode funksjon. Det har en nøkkelrolle i dannelsen av hemoglobin, i dannelsen av
myoglobin i musklene og i dannelsen av mange enzymer som er essensielle for kroppens funksjon. Det er tilstede i veldig små
mengder i kroppen, og noe av dette jernet elimineres hver dag. For å opprettholde en tilstrekkelig mengde jern er det
nødvendig å erstatte tapene med kosttilskudd for å unngå mangel.
Jernmangel kan manifestere seg ved:
- tretthet;
- hårtap
- en reduksjon i fysisk og intellektuell kapasitet;
- redusert motstand mot infeksjon;
- problemer med termisk regulering;
Ved alvorlig mangel kalles det jernmangelanemi, hvis symptomer er som følger:
- tretthet;
- intoleranse mot innsats;
dyspné;
- hjertebank, takykardi;
- hodepine;
- blekhet i huden og slimhinnene;
- ødem i underbena.
De som har størst risiko for jernmangelanemi er voksne, ikke-menopausale kvinner, tenåringer og babyer som ikke ammer.
Mennesker som ikke spiser nok kjøtt og alternativer, folk som trener intenst og regelmessig, og de som er i dialyse, er også i
fare for anemi.
De beste kildene til jern er rødt kjøtt og slakteavfall, skalldyr, grønne grønnsaker, belgfrukter, fullkornsbrød og
frokostblandinger, og mel.
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▪

Kalsiummangel

Kalsium er det rikeste mineral i kroppen . Nesten 99% av kalsium er konsentrert i bein og tenner. Resten spiller en viktig
rolle i riktig funksjon av alle celler i kroppen, inkludert muskel- og nerveceller. Kalsium er også involvert i nyrefunksjon,
blodproppsmekanismen og flere enzymprosesser.
Noen eksperter mener at det nordamerikanske dietten generelt gir mindre kalsium enn det anbefalte inntaket. Dette skyldes
den økte andelen tomme kalorier og bearbeidet mat i det moderne kostholdet, samt utilstrekkelig forbruk av fersk frukt og
grønnsaker. Kalsiummangel kan bare diagnostiseres ved en laboratorietest. De synlige tegnene kommer først til syne på
veldig lang sikt:
- osteoporose;
- tann- og tannkjøttproblemer;
- nyresvikt ...
I tillegg kan kalsiummangel hos barn og ungdommer som utvikler seg, forhindre utvikling av optimal beinmasse.
Maten som er rik på kalsium er meieriprodukter, fisk, oljefrø (solsikke eller sesam for eksempel), belgfrukter, nøtter, grønne
grønnsaker og mange frukter.
Merk :
Vitamin C-mangel fører til en alvorlig sykdom: skjørbuk. I århundrer var skjørbuk den viktigste dødsårsaken
blant mannskap på langdistanseskip som ikke kunne spise fersk frukt og grønnsaker. I 1593 slapp mannskapet på et engelsk skip som
seilte til India fra sykdommen fordi kapteinen fikk sjømennene sine til å drikke noen dråper sitronsaft hver dag.
Aktivitetsark 4: KRAV AV NÆRINGSETIKETTER
Aktivitetsark 5: TILRETTELEGG FOR ET BALANSERT KOSTHOLD
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INFORMASJONSBLAD: C. IDENTIFISERING AV FORSKJELLIGE SPISEOPPFØRINGER

Spiseatferd
refererer til all atferd
hos et individ med
til matforbruk.
INFORMASJONSBLAD:
C. IDENTIFISERING
AV hensyn
FORSKJELLIGE
SPISEOPPFØRINGER
Spiseatferd er preget av diskontinuerlige episoder av matinntak. Hos mennesker påvirkes fordelingen av matinntak av sosiale normer
som kodifiserer antallet og noen ganger sammensetningen av matinntaket: nemlig måltider.
Måltid består av tre trinn:
● En fase preget av sultfølelsen,
INFORMASJONSBLAD:
C. IDENTIFISERING AV FORSKJELLIGE SPISEOPPFØRINGER
● En fase som tilsvarer perioden med matinntak og den gradvise mettingsprosessen,
● En fase preget av en metthetsstatus, hvis varighet er variabel.
ORDLISTE
INFORMASJONSBLAD:
IDENTIFISERING
AV maten
FORSKJELLIGE
SPISEOPPFØRINGER
Energibalanse:
en situasjonC.der
energiinntaket fra
er lik kroppens
energiforbruk. En likevektssituasjon resulterer i et stabilt
nivå av energireserver, og derfor en stabil fettmasse og vekt.
Sult: En tilstand eller sensasjon bevisst oppfattet som en indre nødvendighet som resulterer i en økt motivasjon for å søke mat og
starte matinntak.
Føler meg mett: en gradvis prosess som avslutter en episode av matinntak.
Måltid: Standardisert matinntak. Spisingen av et måltid reagerer på sosiokulturelle faktorer som påvirker fordelingen av matinntak
gjennom dagen.
Metthet: en tilstand av hemming av følelsen av sult.
Spiseatferd påvirkes av flere faktorer: sosiokulturell, psyko-affektiv og kognitiv. Humør, følelser, en tilstand av angst eller

stress, minne om tidligere erfaringer eller pedagogisk, familie- eller sosial kondisjonering kan ha en betydelig innvirkning
på spiseatferd ved å forsterke eller undertrykke signaler knyttet til energistatus.
❑ Sosiokulturelle og familiefaktorer
De griper særlig inn ved å regulere måltidets tidspunkter og standarder. For eksempel er tiden mellom to måltider ikke bare regulert
av metthetsperioden, men også av sosiale regler (måltider) eller av begrensningene i rutetabellen som kan føre til et tidligere eller
senere inntak av mat. Tidlig barndoms diett og familiens spisevaner påvirker også fremtidig spiseadferd på en betydelig måte. På
samme måte kan kulturelle oppfatninger av kroppsidealet (slankhet eller tvert imot rundhet eller til og med fedme avhengig av kultur)
påvirke spiseatferd.
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●

Den kulinariske gleden, en kulturarv

Mat praksiser sterkt påvirket av religion, historie, kultur og ressurser. Over tid blir disse praksisene tradisjoner. Hver familie har
"bestemoroppskrifter". Å videreformidle dem bidrar til å styrke familiebåndene og øker bevisstheten om matens betydning og
mangfold.
Måltidet er et øyeblikk av diskusjon, deling og læring. Det oppnås med bevegelser som varierer i henhold til sivilisasjoner: I India
spiser vi med fingrene på høyre hånd, i Kina eller Japan med spisepinner, hjemme, med en kniv og en gaffel.
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INFORMASJONSBLAD: C. IDENTIFISERING AV FORSKJELLIGE SPISETRADISJONER

Det finnes et uendelig utvalg av retter og oppskrifter fra hele verden. Noen er typiske for ett land eller region, andre er helt
internasjonale.
Voksne
skal formidle livsferdigheter
og grunnleggende
ernæringskonsepter
som gjør det mulig for unge mennesker å bli klar over
INFORMASJONSBLAD:
C. IDENTIFISERING
AV FORSKJELLIGE
SPISEOPPFØRINGER
fordelene med et variert og balansert kosthold
●

Religion og kosthold

Hver religion har sine egne kostholdsegenskaper. Siden kyr er hellige i India, spiser ikke hinduer biff. Buddhister tror på reinkarnasjon
C. IDENTIFISERING
AVreligionen
FORSKJELLIGE
De INFORMASJONSBLAD:
er derfor generelt vegetarianere.
I den islamske
må dyrSPISEOPPFØRINGER
til slakt slaktes i henhold til Koranens regler for å være "halal",
og inntak av svinekjøtt er forbudt. I jødedommen finnes det mange diettforbud (ingen svinekjøtt, kanin, hester, krepsdyr, bløtdyr, noe
fisk eller alkohol). Dyrene må også avlives og kuttes opp av en kvalifisert slakter i nærvær av en rabbiner for å gjøre dem "kosher".
Eksempel: De forskjellige måltidene over hele verden gjennom dagen.

INFORMASJONSBLAD: C. IDENTIFISERING AV FORSKJELLIGE SPISEOPPFØRINGER
1. Frokost i India
Indianere starter dagen med dosas (eller dhosais). Disse pannekakene laget av linser og rismel er fylt med krydret grønnsaker
og servert med en vegetabilsk karri. (sambar). Drikken som følger med hvert måltid på dagen er Tchai, te kokt i melk med
sukker, kardemomme, ingefær, nellik, muskat og kanel.
2. Lunsj i Argentina
Den argentinske lunsj, eller almuerzo, inkluderer vanligvis kjøtt og grønnsaker, ledsaget av yarba maté, lokal te. Oksekjøtt er
det valgte kjøttet for argentinere, som spiser mye av det og tilbereder det på mange forskjellige måter: bife a caballo (biff
med et egg på toppen), parrillada (blanding av svartpudding, ribbeina og annet kjøtt tilberedt på grillen) ), churrasco (grillet
biff), milanesa (stekt panert oksekjøtt), for ikke å nevne den imponerende asado con cuer, grillet biff med hår og hud.
3. Ettermiddagste i England
Te tid er et spørsmål om tradisjon. Denne britiske versjonen av ettermiddagste er organisert rundt en tekanne, melk og
sukker. Elskere av velsmakende mat vil følge den med forskjellige smørbrød, eggerøre, skinke eller røkt laks. Søte elskere
foretrukket bakverk, kaker eller scones toppet med smør (eller blodpropp) og syltetøy.
4. Te i Polynesia
Ma'a er en tradisjonell tahitisk ovn, gravd i bakken og drevet med brennende steiner. Ofte brukt på festdager, blir maten
plassert i bananblader som skal tilberedes i timevis. Denne dampende prosessen gir en unik smak til tradisjonelle retter:
kyllingfafa, dampet svinekjøtt, curried gigantisk kamille, uru (brødfrukt), bananer ...
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❑ Psyko-emosjonelle faktorer
Psyko-emosjonelle faktorer (humør, følelser, angst, stress ...) påvirker tydelig spiseatferd. De kan samhandle spesielt med sensoriske
signaler knyttet til matinntak (utseende, lukt, smak av mat).
Sensoriske signaler blir ofte oppført som viktige avgjørende faktorer i spiseatferd fordi de påvirker valg av mat. Når vi spiser,
stimuleres våre fem sanser. Vi setter pris på for eksempel fargen på en frukt og dens tekstur under fingrene. Aromaen gjenoppliver
minnet vårt og lyden av en bit kunngjør den behagelige smaken som kommer. Lukten får munnen til å vanne, selv før du har smakt på
den.
Noen foretrukket søte produkter, noen foretrukket smakfulle produkter, noen foretrukket kjøtt, noen foretrukket grønnsaker eller
frukt, noen foretrukket myke teksturer, noen foretrukket sprø teksturer. Vi er alle forskjellige, og vår smak utvikler seg med tid,
opplevelser og til og med humør ...
Så hvis vi er i godt humør, vil retten vi spiser virke hyggelig, og vil stimulere en forventet glede, et ønske ... På den annen side kan en
dårlig opplevelse med retten føre til følelser av skyld, frustrasjon, avsky...
"Smak" er ikke en iboende egenskap ved mat, men en mental og subjektiv fremstilling av stimuli som sansene våre sender oss.
Sensoriske reseptorer til den som spiser sender en melding til hjernen og induserer en ubevisst respons av glede (eller misnøye).
Så per definisjon er ingenting bra eller dårlig. Kvaliteten på maten varierer avhengig av hver person og hans eller hennes erfaring.
Smak er en personlig ting, med sterk innflytelse fra utdanning og kultur.
Visse stressende hendelserkan føre til angst eller andre negative følelser som individet naturlig vil prøve å frigjøre seg fra. Til tross for
personens evne til å løse problemer, kan han eller hun bli møtt med situasjoner som ikke har umiddelbare svar og krever tid til å løse
dem. I dette tilfellet kan den enkelte bli fristet til å ty til "palliative" løsninger. Dette er uspesifikke svar som ikke får problemet til å
forsvinne eller frigjøre individet fra negative følelser for godt. Selv om de lar problemet være som det er, kan de likevel gi litt lettelse
og redusere angst ved å gi en forventet følelse av komfort. Hvert individ har et repertoar av trøstende strategier som han eller hun
kan velge mellom: å drikke, spise, røyke, samle på frimerker, bruke penger, gå ut i helgen osv.
Det er innenfor denne sammenhengen mat finner sin plass og kan sees på som "en diettrespons på et ikke-diettproblem". På dette
tidspunktet, mens man spiser, forventer individet å oppleve en behagelig følelse som han kaller glede, forsoning, lettelse, avslapning,
dekompresjon .... Denne holdningen gjenspeiler en av de mest naturlige og lykkelige funksjonene til maten: å gi komfort.
Denne holdningen kan føre til vektøkning og for diabetikere forstyrre blodsukkerreguleringen. Konstant stress fører til en tilbøyelighet
til å spise mer. Imidlertid er det motsatte noen ganger tilfelle, og stress kan også utløse tap av appetitt og spisevilje.
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Intern fysisk stress kan også påvirke kostinntaket. Bakterielle eller virusinfeksjoner eller andre sykdommer som kreft eller
betennelsessyndrom har innflytelse på matinntaket (generelt en nedgang).
❑ Kognitiv kontroll av matinntak
Selv om det er et svar på indre energibehov, er spising fortsatt en ren bevisst oppførsel, som følger individets selvbevisste beslutning.
Derfor, hvis indre behov fører til en følelse av sult og en økt motivasjon for å spise, individet har fortsatt viljestyrken til å avstå fra å
konsumere mat.
Denne kognitive kontrollen kan ha en viktig innvirkning på kostholdsatferd. I visse spesifikke situasjoner kan for eksempel
nødsituasjoner eller hastetiltak (står overfor en fare, oppfyller en sosial eller profesjonell forpliktelse osv.) Være favorisert og kan føre
til å undertrykke eller forsinke matinntaket. Ønsket om å gå ned i vekt kan også føre til frivillig begrensning av matinntaket. I
sistnevnte situasjon, kalt kognitiv begrensning, er det ikke lenger sult og metthetsfølelse som regulerer matinntaket, men den
bevisste beslutningen om å tillate eller ikke tillate seg å spise. Viljestyrke kan imidlertid påvirkes av eksterne og / eller psyko-affektive
faktorer (for eksempel synet av mat som utløser følelser som craving, stress eller stressende situasjoner), som blir viktigere enn de
interne behovene som styrer sult og metthet. Som et resultat…
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●

Spiseforstyrrelser

INFORMASJONSBLAD: C. IDENTIFISERING AV FORSKJELLIGE SPISEOPPFØRINGER
Kostholdssykdommer, også kjent som spiseforstyrrelser eller spiseforstyrrelser (spiseforstyrrelser), refererer til alvorlige unormale
spisevaner. Atferden betraktes som "unormal" fordi den er forskjellig fra normal spisepraksis, men hovedsakelig fordi den har en
negativ innvirkning på individets fysiske og mentale helse. Diagnosen spiseforstyrrelser blir gitt til flere kvinner enn menn og begynner
ofte i ungdomsårene eller tidlig voksen alder.

INFORMASJONSBLAD: C. IDENTIFISERING AV FORSKJELLIGE SPISEOPPFØRINGER
Anoreksier den første spiseforstyrrelsen som er blitt beskrevet og anerkjent. Det kalles anorexia nervosa, eller anorexia. Det er preget
av en intens frykt for å være eller bli overvektig, og derfor et sterkt ønske om å gå ned i vekt, overdreven restriktive spisevaner (til og
med en nektelse av å spise) og et forvrengt kroppsbilde. Det er en psykiatrisk lidelse som hovedsakelig rammer kvinner (90%) og
vanligvis oppstår i ungdomsårene. Anoreksi antas å påvirke 0,3% til 1% av unge kvinner. I noen tilfeller er anoreksi assosiert med
episoder med overspising, dvs. uforholdsmessig matinntak. Personen må da "rense" seg for overflødig kalorier, for eksempel ved å
INFORMASJONSBLAD: C. IDENTIFISERING AV FORSKJELLIGE SPISEOPPFØRINGER
kaste opp eller bruke avføringsmidler eller vanndrivende midler.
Underernæring forårsaket av anoreksikan være ansvarlig for mange symptomer. Hos unge kvinner forsvinner menstruasjon vanligvis
under en viss vekt (amenoré). Fordøyelsesproblemer (forstoppelse), sløvhet, tretthet eller skjelving, hjertearytmier, kognitive vansker
og nedsatt nyrefunksjon. Hvis den blir ubehandlet, kan anoreksi føre til død.
Bulimi er en spiseforstyrrelse preget av overdreven eller tvangsmessig matforbruk (hyperfagi) assosiert med utrensingsepisoder (et
forsøk på å eliminere inntatt mat, ofte ved indusert oppkast). Bulimi rammer hovedsakelig kvinner (ca. 90% av tilfellene). Det anslås at
1% til 3% av kvinnene vil oppleve bulimia nervosa i løpet av livet (dette kan være en isolert episode).
Mesteparten av tiden har personer med bulimia nervosa en normal vekt og skjuler sine "angrep", noe som kan gjøre diagnosen
vanskelig.
Binge spiseforstyrrelseeller "tvangsspising" ligner på bulimia nervosa (uforholdsmessig inntak av mat og en følelse av tap av kontroll),
men ledsages ikke av kompenserende atferd som oppkast eller tar avføringsmidler. Hyperfagi er forbundet med fedme i de aller fleste
tilfeller. Metthetsfølelsen er endret, eller til og med ikke-eksisterende.
Overspiseforstyrrelser antas å være den vanligste spiseforstyrrelsen. I løpet av livet antas 3,5% av kvinnene og 2% av mennene å bli
berørt. Å spise avvikende oppførsel er ofte en måte å "håndtere" følelser på, som stress, angst, jobbpress. Oppførselen gir en følelse
av komfort og lettelse, selv om det noen ganger er forbundet med sterk skyld (spesielt i tilfelle hyperfagi).
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❑ Miljøfaktor
Overflod av mat tilgjengelighar en betydelig innvirkning på mengden mat inntatt av et individ og på spiseadferd Etter 2. verdenskrig
økte masseforbruket og flere endringer førte til en modifisering av spiseadferd. Derfor har det for befolkninger som har endret seg
raskt blitt tydelig bevist at overgangen fra en tradisjonell livsstil (mat oppnådd ved jakt, høsting eller tradisjonelt jordbruk og
husdyrhold) til en vestlig urbane livsstil (mat som er lett tilgjengelig, rikelig og billig) har resultert i overforbruk ., en økning i mengden
energi som inntas og ved en økning i kroppsfett. Faktisk stimulerer forbruket til større tilgjengelighet til mat ved å utvide butikkens
åpningstider og øke antall utsalgssteder som er åpne 7 dager i uken.
Allestedsnærværende reklame forsterker denne tendensen til å konsumere mer ved å formulere motstridende meldinger som på den
ene siden fremmer fordelene knyttet til å nyte denne eller den andre maten og fremme slankhet på den andre.

"Ferdige" måltider og "ferdige" bearbeidede matvarerer en viktig innovasjon i næringsmiddelindustrien på slutten av 1900tallet. Det markerer kulminasjonen av en lang trend med industrialisering til skade for råprodukter. Gjort mulig gjennom mange
teknologiske innovasjoner, har det vist seg å møte og generere etterspørsel. Faktisk sparer ferdige måltider og ferdige produkter mye
tid på å tilberede måltider, noe som er en relativ fordel når lønnet arbeid er mer innbringende enn husarbeid. I tillegg har utvalget av
ferdigretter blitt så mangfoldig at disse produktene lar forbrukerne variere menyene uten å måtte lære seg matlagingsteknikker.
CNIB-undersøkelser (National Individual Food Consumption Surveys) antyder at denne trenden godt kan vedvare, med den yngre
generasjonen som oppmuntrer til det. Det var en betydelig økning mellom 1999 og 2007,

❑ Sosioøkonomiske faktorer
Felleskompetansen til INSERM (National Institute for Health and Medical Research) antyder at et høyt sosioøkonomisk miljø
oppmuntrer til små matbutikker, mens et lavt sosioøkonomisk miljø favoriserer "rabatt" hypermarkeder. Denne forskjellen skyldes for
det første forbrukerens kjøpekraft og for det andre den interessen individet viser for kilden til maten. Når det gjelder kostinntak, viste
SU.VI.MAX (Supplementing with VItamines and Antioxidant Minerals) -studien av INSERM at voksne fra en høyere sosioprofesjonell
kategori bedre overholder ernæringsmessige anbefalinger. I følge denne studien er et lavt utdanningsnivå assosiert med høyere
forbruk av alkohol og kjøttprodukter og lavt forbruk av frukt, grønnsaker, fisk og olivenolje.
�

Aktivitetsark 6: IDENTIFISERING AV FORSKJELLIGE SPISEOPPFØRINGER

99 / 343

INFORMASJONSBLAD: C. IDENTIFISERING AV FORSKJELLIGE SPISEOPPFØRINGER

INFORMASJONSBLAD: C. IDENTIFISERING AV FORSKJELLIGE SPISEOPPFØRINGER

Spiseatferd

INFORMASJONSBLAD: C. IDENTIFISERING AV FORSKJELLIGE SPISEOPPFØRINGER

Miljø- og
mattilgjengeligh
et
INFORMASJONSBLAD: C. IDENTIFISERING
AV FORSKJELLIGE SPISEOPPFØRINGER

Matforsyning

Delstørrelser

Stillesittethet

Matinntak
steder

Kognitiv

Kunnskap og
oppfatninger av
mat

Psykologisk

Kunnskap og tro
på sosiale
verdier

Spisevaner

Måltidskonstruks
joner

Kvaliteten på
maten

Negativ

Sosioøkonomisk

Følelser

Levestandard

Utdanningsnivå

Positivt

Kulturell
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INFORMASJONSBLAD: D. ANVEND DE RIKTIGE PRINSIPPENE
SOM TAR I BETRAKTNING FAGLIGE HENSYN
I.

Faglige begrensninger (reise, forskjøvet arbeidstid, stillesittende arbeid, stående arbeid, kriser, etc.) og deres konsekvenser
for den yrkesmessige dietten.

INFORMASJONSBLAD:
D. ANVEND
DEhovedmåltid
RIKTIGE
De
fleste arbeidere spiser omtrent halvparten
av sitt vanlige
på PRINSIPPENE
jobb på arbeidsdager, på grunn av avstanden
hjemmefra
og Ipraksis
med kontinuerlig
arbeidsdag.
Et sunt kosthold på arbeidsplassen må være en bekymring for
SOM
TAR
KONTO
FAGLIGE
KONTRAKTER
arbeidsgivere, arbeidsmedisin og CHSCT (komiteen for helse, sikkerhet og arbeidsforhold), da det påvirker arbeidsforholdene
og følgelig helsen, sikkerheten og produktiviteten til arbeidstakerne.
❑ Forebygging
av spiseforstyrrelser
på arbeidsplassen
INFORMASJONSBLAD:
D. ANVEND
DE RIKTIGE
PRINSIPPENE
SOM TAR I KONTO FAGLIGE KONTRAKTER

De fleste arbeidere spiser halvparten av hovedmåltidet på jobb på arbeidsdager på grunn av avstanden hjemmefra og
utøvelsen av den kontinuerlige dagen. Av denne grunn er mathygiene på arbeidsplassen, rytme, mengde og kvalitet på
matinntaket, spising under spesielle arbeidsforhold (skift- og / eller nattarbeid, varme eller kalde omgivelser, kjøring av
kjøretøy, forretningsreiser og forretningsmåltider ...) , må få særlig oppmerksomhet for å unngå ubalanser i kosten som fører
til:
INFORMASJONSBLAD: D. ANVEND DE RIKTIGE PRINSIPPENE

SOM
I KONTO
FAGLIGE
KONTRAKTER
● TAR
en betydelig
innvirkning
på gastrointestinale
lidelser,
●
●
●

forekomsten av lipidavvik og risikoen for hjertesykdom,
Potensielle feil under fysiske aktiviteter som fører til potensielle risikoer for operasjonens sikkerhet.
til vektøkning blant arbeidere ..

Arbeidshelse og sikkerhet må ta hensyn til viktigheten av å fremme god ernæringspraksis på samme måte som andre
yrkesmessige risikoer: Et sunt kosthold på arbeidsplassen må være på dagsorden for arbeidsgivere, arbeidsmedisin og helse- og
sikkerhetskomiteene (CHSCT), da det påvirker arbeidsforholdene og følgelig helsen, sikkerheten og produktiviteten til
arbeidstakerne.

❑ Generelle arbeidsforhold og kosthold
Fordøyelsesproblemer forbundet med dårlige spisevaner på jobben er veldig vanlige. Dyspepsi, epi-gastralgi, magesmerter og
tarmproblemer, risiko for magesår og fedme på grunn av uregelmessige og ubalanserte måltider, økt kolesterol og
triglyseridnivåer, noe som på lang sikt fører til økt risiko for kardiovaskulære lidelser (hypertensjon, koronar iskemi, etc.).
Arbeidsforholdene og arbeidsmiljøene påvirker måten arbeidstakere spiser. Arbeidsmiljøene varierer mye: kontorer, fabrikker,
utendørs arbeidsplasser, på farten, med forskjøvet arbeidstid, om natten, i varme eller kalde termiske omgivelser, med eller
uten fysisk anstrengelse ... Sunne matvaner på arbeidsplassen må inkludere kurs om både spesifikke ernæringsbehov og stedet
der ansatte spiser måltidene.
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INFORMASJONSBLAD: D. ANVEND DE RIKTIGE PRINSIPPENE SOM TAR I BETRAKTNING FAGLIGE
HENSYN
Følgende generelle prinsipper må respekteres:

INFORMASJONSBLAD: D. ANVEND DE RIKTIGE PRINSIPPENE SOM TAR I KONTO FAGLIGE
● FordelingenINFORMASJONSBLAD:
av måltider gjennom dagen,
tiden som
og PRINSIPPENE
strukturen på måltidene,
påvirkes minst mulig av
KONTRAKTER
D. ANVEND
DEbrukes
RIKTIGE
SOM TAR bør
I KONTO
tempoet
i
arbeidet,
enten
det
er
for
forenkling
eller
mangel
på
tid.
FAGLIGE KONTRAINTER
●

Spiseområder må være atskilt fra arbeidsområdene, og selvfølgelig rene og komfortable bedriftrestauranter ... og i
det minste fasiliteter som tillater bevaring (kjøleskap, salgsautomater) og oppvarming (mikrobølgeovner) av mat og
drikke. spising mens du arbeider må være forbudt, både av hygieniske årsaker (forurensning av mat med smuss,
giftige produkter, menneskeskapt
...) ogDE
psykologiske
(avslapping)
årsaker.
INFORMASJONSBLAD:
D.forurensning
ANVEND
RIKTIGE
PRINSIPPENE
● Det anbefales ikke å spise i pauser (smørbrød, bakverk, søtsaker, ...). Karbohydrat- og proteininntak mellom

SOM TAR I KONTO FAGLIGE KONTRAKTER
måltidene er bare nødvendig ved tungt fysisk arbeid.

●

Forbudet mot alle alkoholholdige drikkevarer bør være den systematiske anbefalingen som er nedfelt i forskriften.
Drikke bør oppmuntres med forfriskende vannfontener, og forbruket av brus eller te / kaffe bør være begrenset.
● Lengden på middagspausen bør være tilstrekkelig (minst en halvtime slik at du kan spise sakte) for å unngå smerter
etter måltid og dårligD.
fordøyelse.
INFORMASJONSBLAD:
ANVEND DE RIKTIGE PRINSIPPENE SOM TAR I KONTO FAGLIGE
●
Diettreglene
anbefaler
en
balansert D.
fordeling
av de
hovedtypene
av næringsstoffer
proteiner,
KONTRAKTER INFORMASJONSBLAD:
ANVEND
DEtre
RIKTIGE
PRINSIPPENE
SOM TAR(karbohydrater,
I KONTO
lipider), og unngår overdreven inntak av fett og raske karbohydrater (stekt mat, bakverk, søte drikker), med et variert
FAGLIGE KONTRAINTER
kosthold inkludert kjøtt, grønnsaker, frukt og meieriprodukter.
● Postprandial døsighet på grunn av overdreven inntak av mat (spesielt etter høyt karbohydratinntak) og alkohol eller
tvert imot redusert årvåkenhet på slutten av morgenen på grunn av mangel på morgenkalorier (hypoglykemisk
ubehag) kan føre til helseog sikkerhetsrisiko
operatøren og
hansTAR
medarbeidere.
Arbeid som krever høy
INFORMASJONSBLAD:
D. ANVEND
DE RIKTIGEfor
PRINSIPPENE
SOM
I KONTO FAGLIGE
årvåkenhet
(kvalitetskontroll,
prosessovervåking)
påvirkes
spesielt
og
de
blir
mer
og
mer
vanlig i bransjen.
KONTRAKTER INFORMASJONSBLAD: D. ANVEND DE RIKTIGE PRINSIPPENE SOM TAR I KONTO

FAGLIGE KONTRAINTER
❑ Spesielle arbeidsforhold og ernæringsdepisjoner

● Skift og nattarbeid
Uavbrutt arbeid i et stort antall bransjer og tjenester krever arbeid i skift (skift forskjøvet på tre skift eller to skift) og /
eller om natten (mellom kl. 21.00 og 06.00): det anslås at minst 20% av de ansatte jobbe om natten eller på skift.
Forstyrrelser i tidsplaner og kostholdsinntak, sammen med overforbruk av te eller kaffe for å holde seg våken,
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genererer somatiske lidelser hos arbeidstakere med forskjøvet arbeidstid: skiftarbeid endrer lipidmetabolismen og er
INFORMASJONSBLAD: D. ANVEND DE RIKTIGE PRINSIPPENE SOM TAR I BETRAKTNING FAGLIGE
en risikofaktor for økt kolesterol- og triglyseridnivå.

HENSYN

Tilby balanserte snacks - vil sannsynligvis kompensere for manglene ved disse spesifikke arbeidsforholdene.
Spisevaner
blir forstyrret ved
måltiderPRINSIPPENE
og regelmessige
pausetider
som erFAGLIGE
lange nok, bør respekteres
INFORMASJONSBLAD:
D.omfordeling
ANVEND DEavRIKTIGE
SOM
TAR I KONTO
(minst 45 minutter midt på natten) for å unngå matbit, forbedre fordøyelsen og spise et varmt, balansert
KONTRAKTER
kostholdsmåltid.

Jobber
i et kaldt miljø
INFORMASJONSBLAD: D. ANVEND DE●RIKTIGE
PRINSIPPENE
SOM TAR I KONTO FAGLIGE
Et stort
antall
mennesker
jobber
i
kalde
omgivelser
(temperaturer
under 5 ° C), enten utendørs (naturlig kulde) eller
KONTRAKTER
innendørs (kunstig kulde), hovedsakelig i frigrig utstyr i næringsmiddelindustrien, hvor eksponering for overdreven
kulde (-25 °) kan noen ganger være betydningsfulle. For utendørs arbeid øker risikoen ved eksponering for vind
(vindkjøling) og fuktighet.

INFORMASJONSBLAD: D. ANVEND DE RIKTIGE PRINSIPPENE SOM TAR I KONTO FAGLIGE
HvisKONTRAKTER
du bruker riktig individuell beskyttelse mot kulde (kjeledress eller jakke og bukser, sklisikre pelsstøvler, tykke
hansker, tykke sokker, lue osv.), Er ikke energibehovet mye høyere enn i et normalt arbeidsmiljø og matrasjoner
trenger ikke å være annerledes og / eller øke betydelig. Å tilby et oppvarmet rom hvor varme drikker kan konsumeres
er det mest anbefalte kostforebyggende tiltaket.
●

Jobb i et varmt miljø

Eksponering for varme finnes i jobber som utføres utendørs (spesielt i byggebransjen eller landbruket osv.)
Eller i jobber som utføres i nærheten av ovner eller ovner (smelting av metall eller glass, bakerier osv.)
Som i arbeid i kalde omgivelser, har ikke reguleringen av kroppstemperaturen på grunn av varme noen energiske
konsekvenser, og det er ikke behov for å tilpasse energiinntaket i disse situasjonene. Imidlertid genererer
helseproblemer på grunn av varme risiko for generelt ubehag, muskelkramper, tap av bevissthet på grunn av
oversvetting og påfølgende dehydrering og tap av elektrolytter.
Prosedyrer for å arbeide i et varmt miljø må fastsettes og følges for å redusere termisk stress: å drikke tilstrekkelige
mengder vann og ferske drikker (ikke kaldt, og absolutt ikke iset) som inneholder mineralsalter (men ikke sukker),
arbeids- hvile rytme i tempererte soner, lett tilgang til og tilstrekkelig antall vannpunkter eller drikkedispensere,
kompensere for ioniske tap ved å tilsette litt mer salt i maten, og ikke konsumere drikkevarer som inneholder alkohol
eller koffein som er dehydratiserende. , på byggeplasser osv ..., er arbeidsgivere pålagt å gi arbeidstakere minst 3 liter
vann, minst per dag og per arbeider (artikkel R. 4534-143 i den franske arbeidsloven).
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● Intens fysisk arbeid
Noen jobber er fysisk krevende, for eksempel skogbruk, lastebilkjøring, sportsinstruktører eller idrettsutøvere ..., og
mer energibehov må dekkes med ekstra kalorier i kostholdet.
● Lastebilsjåfører
Mange fordøyelsesforstyrrelser er forårsaket av førerens (lastebilførere, bussjåfører, etc.) arbeidsforhold: gastritt,
kolopatier, dyspepsi, sår. Ofte skyldes dette dårlige kostvaner skapt av reiser og forstyrrelse av måltider på grunn av
forskjøvet arbeidstid og / eller nattevakt. Hypertensjon, hyperglykemi, hyperlipidemi og overvekt er svært vanlig blant
yrkessjåfører, noe som øker sannsynligheten for hjerteinfarkt.
● Forretningsreiser og forretningsmåltider
Et kosthold som ofte er uregelmessig, ubalansert, tungt og / eller med alkohol under hyppige reiser, er en faktor for
fedme og kardiovaskulær risiko for ledere, forretningsagenter .... Alkoholisme på jobben sparer ikke noen sosioprofesjonell kategori, og ledere pleier å drikke på jobben: å drikke med kunder, leverandører osv. er en sosial vane i
Frankrike, spesielt under forretningsmåltider, utstillinger og mottakelser. Overdreven og regelmessig drikking kan føre
til avhengighet som forårsaker mer eller mindre reversibel helsetilstand.
Ikke bruk en alkoholholdig aperitiff eller fordøyelse under forretningsmåltider, mer enn to glass vin, ha bare en forrett
og en hovedrett, eller en hovedrett og en dessert, du trenger ikke nødvendigvis å fullføre drinkene og å fullføre
tallerkenen din.
�

Vedlegg 1 til 5: BALANSERT KOST OG ARBEID
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VEDLEGG 1: BALANSERT KOST OG ARBEID - Min lunsjpause:
Jeg spiser i farta
Kilder: Matutstilling - Harmonie Mutuelle / Forfatter (e): La rédaction d'harmonie-prevention.fr
Oppdatert torsdag 3. august 2017

Min lunsjpause: Jeg spiser på farta

VEDLEGG 1: BALANSERT KOSE OG ARBEID - Min lunsjpause:
Jeg spiser på farta
Kilder: Matutstilling - Harmonie Mutuelle / Forfatter (e): La rédaction d'harmonie-prevention.fr
Oppdatert torsdag 3. august 2017

VEDLEGG 1: BALANSERT KOSE OG ARBEID - Min lunsjpause:
Jeg spiser på farta
Kilder: Matutstilling - Harmonie Mutuelle / Forfatter (e): La rédaction d'harmonie-prevention.fr
Oppdatert torsdag 3. august 2017

Noen ganger krever din daglige rutine å være oppmerksom og organisert hvis du vil ha et balansert
kosthold. Det er ofte vanskelig å finne tid og energi til å tilberede hjemmelagde måltider hver dag. Men
ikke bekymre deg, det er alternative løsninger som kan hjelpe deg med et balansert måltid.

VEDLEGG 1: BALANSERT KOSE OG ARBEID - Min lunsjpause:
Jegspiser
spiser
på farta
Jeg
på hurtigmat
Kilder: Matutstilling - Harmonie Mutuelle / Forfatter (e): La rédaction d'harmonie-prevention.fr
Oppdatert torsdag 3. august 2017

Hurtigmat tilfredsstiller behovet for å spise raskt fordi maten serveres veldig raskt med muligheten til å ta
maten med deg. Maten inneholder imidlertid ofte for mye fett, sukker eller salt og lite vitamin og fiber. Så
her er noen tips for å minimere skaden hvis du tyr til det veldig ofte.
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VEDLEGG 1: BALANSERT KOST OG ARBEID - Min lunsjpause: Jeg spiser på farta
Kilder: Matutstilling - Harmonie Mutuelle / Forfatter (e): La rédaction d'harmonie-prevention.fr
Oppdatert torsdag 3. august 2017

Foretrukket :
● en enkelt burger med salat,
● fullkorns- eller fullkornsbrød,
● Mustardo
eller ketchup,
VEDLEGG
1: BALANSERT
KOSE OG ARBEID - Min lunsjpause: Jeg spiser på farten APPENDIKS 1:
BALANSERT
● salat, KOST OG ARBEID - Min lunsjpause: Jeg spiser på farta
● drikker yoghurt,
Kilder: Matutstilling - Harmonie Mutuelle / Forfatter (e): La rédaction d'harmonie-prevention.fr
● fruktsalat,
Oppdatert
torsdag 3. august 2017
● vann eller fruktjuice "100% ren juice".

Unngå :
●

XXL-menyer,

VEDLEGG
1:med
BALANSERT
KOSE
ARBEID
- Min lunsjpause:
● en burger
ost eller med en
dobbelOG
burger
eller
Jeg spiser
bacon, på farta
Kilder: Matutstilling - Harmonie Mutuelle / Forfatter (e): La rédaction d'harmonie-prevention.fr
● mat i brødsmuler (f.eks. kyllingnuggets),
Oppdatert torsdag 3. august 2017

●
●
●

1.

frites,
majones,
brus.

Jeg spiser på restauranten eller i kantina

VEDLEGG 1: BALANSERT KOSE OG ARBEID - Min lunsjpause: Jeg spiser på farten APPENDIKS 1:
BALANSERT KOST
OG fristende
ARBEID - Min
lunsjpause:
Jegde
spiser
farta
På restauranten
er det
å prøve
noen av
mestpåappetittvekkende
rettene. Så hva kan du gjøre?
Kilder: Matutstilling - Harmonie Mutuelle / Forfatter (e): La rédaction d'harmonie-prevention.fr
Oppdatert torsdag 3. august 2017

VEDLEGG 1: BALANSERT KOSE OG ARBEID - Min lunsjpause: Jeg spiser på farten APPENDIKS 1:
BALANSERT KOST OG ARBEID - Min lunsjpause: Jeg spiser på farta
Kilder: Matutstilling - Harmonie Mutuelle / Forfatter (e): La rédaction d'harmonie-prevention.fr
Oppdatert torsdag 3. august 2017
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Foretrukket :
●
●
●
●
●

en "forrett + hovedrett" eller "hovedrett + dessert" formel,
til forrett: salater eller vanlig sjømat,
til hovedrett: kjøtt eller fisk med grønnsaker og / eller karbohydrater,
ost med et stykke brød
frukt eller fruktsalat eller en fruktig dessert.

Unngå :
●
●
●
●

en full meny (forrett, hovedrett, dessert),
saus av retter og stekt mat,
kaker,
vin: 1 til 2 glass (er) maksimalt.

Godt å vite : For å balansere kostholdet ditt gjennom dagen, må du tilberede middagen i henhold til hva
du spiste til lunsj.
Tips: Jo mer fargerikt måltidet ditt er, jo mer variert blir kostholdet ditt.

2.

Jeg har en sandwich

Enten "hjemmelaget" eller "ferdig", en sandwich kan betraktes som en
komplett rett så lenge du respekterer noen få regler.
Foretrukket :
●
●
●

kylling, skinke, egg, tunfisk, laks,
salat, tomater, agurk,
sennep, sylteagurk,
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●
●
●

fullkorns- eller fullkornsbrød,
en frukt eller en kompott,
meieriprodukter hvis sandwichen ikke inneholder ost.

Unngå :
●
●
●

3.

majones,
stekt kjøtt,
hvitt brød, skiver eller wienerbrød.

Jeg går til en nærbutikk

Nærbutikken er flott for å kjøpe en ferdig lunsj raskt. Vær imidlertid forsiktig så du ikke gir etter for
fristelsen til å kjøpe en industriell tilberedt tallerken du varmes opp igjen, som ofte er rik på sukker og
fett. Her er noen få alternativer.
Foretrukket:
●
●
●
●

en blandet salat med ris eller pasta,
en rundstykker,
en drikkeyoghurt,
en frukt.

Unngå :
●
●
●

ferdigretter som quiche, pai, pølseruller,
kaker, kjeks, bakverk,
brus.
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Hvis du fremdeles velger et ferdigmåltid, er det bedre om det inneholder mellom 120 og 150 kcals per
100 g. Så for en gjennomsnittlig porsjon på 300 til 350 g vil den gi:
●
●
●

4.

mindre enn 15 g lipider (fett);
mer enn 30 g komplekse karbohydrater (for å holde deg i gang til kvelden);
minst 10 g protein (animalsk eller plantebasert).

Jeg tar med matboksen min, eller spiser lunsj hjemme ...

Enten det er en del av måltidet tilberedt til middag kvelden før eller et spesielt tilberedt måltid til lunsj
neste dag, er dette fortsatt det mest balanserte alternativet så lenge de riktige matkombinasjonene
brukes.
Foretrukket :
●
●
●
●
●
●

salater eller kokte grønnsaker,
magert kjøtt (escalope, filet, fjærfe ...), fisk, egg,
grønnsaker (vanlig, grateng, flan),
karbohydrater (vanlig, most, gratinert),
et meieriprodukt (som en dessert eller en del av en oppskrift),
en frukt (kokt, rå, kompott, clafoutis)

Unngå :
●
●
●

fett,
søte produkter,
Begrens saltinntaket til 4 g per dag.
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Det er mulig å spise bedre på jobben!

Et balansert kosthold er en diett rik på frukt, fisk og grønne grønnsaker, med lite animalsk fett, som favoriserer vegetabilsk fett
(som rapsolje eller olivenolje). Det er derfor en faktor i forebygging av hjerte- og karsykdommer, noen typer kreft, diabetes,
hypertensjon, hyperkolesterolemi, etc.
Ikke nøl med å spise matvarer med høy energi (pasta, ris, poteter ...) hvis aktiviteten din er fysisk krevende, og for å holde deg i
gang til middag. For å jobbe under optimale forhold med konsentrasjon, effektivitet, ytelse og sikkerhet, anbefales det å spise
en lett og balansert lunsj. Døsighetsfasen etter et måltid, kalt døsighet postprandial, øker risikoen for ulykker og påvirker den
generelle ytelsen. Det er best å unngå måltider som er for fete (retter i saus, stekt mat, kjøttpålegg), for søte eller
alkoholholdige og forårsaker et fall i årvåkenhet. Ikke nøl med å spise matvarer med høy energi (pasta, ris, poteter ...) hvis
aktiviteten din er fysisk krevende, og for å holde deg i gang til middag.
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VEDLEGG 2: BALANSERT KOST OG ARBEID - Det er mulig å spise bedre på jobben!
Kilder: Veiledning «Capital santé comment le préserver» - Harmonie Mutuelle, Guide «Zoom prévention
alimentation» - Harmonie Mutuelle / Forfattere: Anne-Sophie PREVOST og Emmanuelle BILLONBERNHEIM, journalister
Oppdatert 1. mars 2018

Snacking eller selvbetjening?
Den gjennomsnittlige lengden på måltider borte fra hjemmet var over 90 minutter for tretti år siden.
VEDLEGG
KOSTNAD
OG 30
ARBEID
- Det erFor
mulig
å spise
bedre
Dette
tallet2:erBALANSERT
for tiden mindre
enn
minutter!
å spise
godt,
tilpå
ogjobben!
med raskt, er det nødvendig å
bruke
minst
20
minutter
på
lunsj
og
å
respektere
balansen
mellom
de
karbohydratene,
Kilder: Veiledning «Capital santé comment le préserver» - Harmonie Mutuelle, Guidelangsomme
«Zoom prévention
lipidene
alimentation»
og proteinene.
- Harmonie Mutuelle / Forfattere: Anne-Sophie PREVOST og Emmanuelle BILLONBERNHEIM, journalister
Oppdatert 1. mars 2018

Franskmennene spiser stadig flere smørbrød, ifølge en studie av Gira Conseil ble det kjøpt 2,19 milliarder
smørbrød i 2015 til en gjennomsnittlig kostnad på 3,40 euro), en best mulig tid / pengeavtale. De er
ernæringsmessig interessante så lenge de er:
● rik på salater,
● ikke fettete
(smør, majones osv.),
VEDLEGG
2: BALANSERT
KOST OG ARBEID - Det er mulig å
●
inneholder
proteiner
(Soyaprodukter,
belgfrukter kjøtt, fisk, egg),
spise bedre på jobben!
● laget
med
fullkornsbrød
hvis mulig.
Kilder:
Guide
"Capital
santé comment
le préserver" - Harmonie Mutuelle, Guide "Zoom prévention

alimentation" - Harmonie Mutuelle / Forfattere: Anne-Sophie PREVOST og Emmanuelle BILLON-

PåBERNHEIM,
daglig basis,
unngå croque-monsieur og andre quiches, som er for rike på animalsk fett, fratatt fiber og
journalister
vitaminer.
Sist oppdatert torsdag 1. mars 2018

Også i meg selv kan ernæringsbalansen bevares ved å utnytte de tilgjengelige ingrediensene best:
Forrett: noen form for salater
Hovedrett: kjøtt eller fisk eller gode vegetarretter ledsaget av karbohydrater og så mye
VEDLEGG 2: BALANSERT KOSTNAD OG ARBEID - Det er mulig å spise bedre på jobben!
grønnsaker du vil.
Kilder:
Veiledning
«Capital santéog
comment
préserver» - Harmonie Mutuelle, Guide «Zoom prévention
● Dessert:
meieriprodukt
/ eller le
frukt
alimentation» - Harmonie Mutuelle / Forfattere: Anne-Sophie PREVOST og Emmanuelle BILLONHvis du
ikke lenger er sulten, kan du lagre frukten til en matbit.
BERNHEIM,
journalister
●
●

Oppdatert 1. mars 2018
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●

Drikke: Drikk vann, den eneste drikken som er viktig for livet.

Til slutt, drikk vann, den eneste drikken som er viktig for livet. Drikk vann fra springen helst (kontakt
rådhuset for detaljer om kvaliteten på vannet i kommunen din). Flaskevann, rik på kalsium, anbefales
spesielt hvis du ikke bruker mye melkeprodukter.
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VEDLEGG 3: BALANSERT KOSTNAD OG ARBEID - Arbeidsskift og diett
Kilder: "Zoom-forebyggende diett" -guide - Harmonie Mutuelle / Chaîne Harmonie Mutuelle www.youtube.com/ Forfattere: Anne-Sophie PREVOST og Emmanuelle BILLON-BERNHEIM, journalister Oppdatert torsdag 3. august 2017

Skift og kosthold
VEDLEGG 3: BALANSERT KOSTNAD OG ARBEID - Arbeidsskift og diett
Kilder: "Zoom-forebyggende diett" -guide - Harmonie Mutuelle / Chaîne Harmonie Mutuelle www.youtube.com/ Forfattere: Anne-Sophie PREVOST og Emmanuelle BILLON-BERNHEIM, journalister Oppdatert torsdag 3. august 2017

VEDLEGG 3: BALANSERT KOSTNAD OG ARBEID - Arbeidsskift og diett
Kilder: "Zoom-forebyggende diett" -guide - Harmonie Mutuelle / Chaîne Harmonie Mutuelle www.youtube.com/ Forfattere: Anne-Sophie PREVOST og Emmanuelle BILLON-BERNHEIM, journalister Oppdatert torsdag 3. august 2017

VEDLEGG 3: BALANSERT KOSTNAD OG ARBEID - Arbeidsskift og diett
Kilder: "Zoom-forebyggende diett" -guide - Harmonie Mutuelle / Chaîne Harmonie Mutuelle www.youtube.com/ Forfattere: Anne-Sophie PREVOST og Emmanuelle BILLON-BERNHEIM, journalister Uregelmessig
eller forskjøvet arbeidstid er ofte synonymt med et ubalansert kosthold og dårlig
Oppdatert torsdag 3. august 2017

fordøyelse: Skiftarbeidernes helse kan påvirkes.

Arbeidere med uregelmessig eller forskjøvet arbeidstid har en tendens til å lide mer av
gastrointestinale problemer enn de med faste dagtid Etter søvnproblemer er symptomene som ofte
beskrives av skiftarbeidere:
●
●

fordøyelsesproblemer,
halsbrann,
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●
●
●

diaré,
forstoppelse,
magesmerter.

Vektøkning blir ofte observert helt fra starten av vekslende skiftarbeid. Disse helseproblemene skyldes
delvis spredte måltider og utilstrekkelig kosthold.

Å klandre: nattmåltidet
Ofte kaldt og høyt på fett, den blir spist for raskt og konsumert i tillegg til dagens to andre
hovedmåltider. Selv om menn kan jobbe om natten, er de pattedyr på dagtid. Den interne biologiske
klokken regulerer kroppens funksjoner (temperatur, hormonsekresjoner, hjertefrekvens osv.) I henhold til
dag / natt-veksling. Om natten er kroppen programmert til å hvile og ikke til å assimilere mat. Et
nattmåltid tatt på tidspunktet for fordøyelsesaktivitet kan forårsake fordøyelsesproblemer.

Spis riktig mat til rett tid
For å unngå vektøkning eller fordøyelsesproblemer, må matinntaket tildeles regelmessig. Nattarbeidere
rådes til å spise lett mellom 1 og 3 for å opprettholde et korrekt årvåkenhetsnivå. Det er bedre å spise
mer komplekst protein og komplekse karbohydrater som "vekker deg" enn enkelt fett og karbohydrater
som "gjør deg søvnig". For eksempel er det bedre å spise en kjøttsandwich enn smørbrød og syltetøy.
https://www.youtube.com/watch?list=PLa122UQ3CgY2YxeoflFS5ZIb4PY8KiBKb&time_continue=1&v=
ApBuYgYXBWI&feature=emb_logo
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VEDLEGG 4 - BALANSERT KOST OG ARBEID - På jobben: 3
balanserte måltider på menyen ...
Kilder: - Ettervirkninger av arbeidsrytmer på helse, Institut Universitaire de Rennes, 1999 / E. Garçon,
Balansert kosthold og skiftarbeid, ASMI Annecy / Ernæring og skiftarbeid, Inter-entreprises
Association of Occupational Medicine of the Bas-Rhin / Guide " Helsekapital hvordan man kan bevare
det "- Harmonie Mutuelle / Veiledning" Fokus på kostholdsforebygging "- Harmonie Mutuelle /
Forfattere: Anne-Sophie PREVOST og Emmanuelle BILLON-BERNHEIM, journalister - Oppdatert
torsdag 1. mars 2018»

På jobben: 3 balanserte måltider på menyen ...
VEDLEGG 4 - BALANSERT KOSE OG ARBEID - På jobben: 3
balanserte måltider på menyen ...
Kilder: - Ettervirkninger av arbeidsrytmer på helse, Institut Universitaire de Rennes, 1999 / E. Garçon,
Balansert kosthold og skiftarbeid, ASMI Annecy / Ernæring og skiftarbeid, Inter-entreprises
Association of Occupational Medicine of the Bas-Rhin / Guide " Helsekapital hvordan man kan bevare
det "- Harmonie Mutuelle / Veiledning" Fokus på kostholdsforebygging "- Harmonie Mutuelle /
Forfattere: Anne-Sophie PREVOST og Emmanuelle BILLON-BERNHEIM, journalister - Oppdatert
torsdag 1. mars 2018»
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Balansert kosthold og skiftarbeid, ASMI Annecy / Ernæring og skiftarbeid, Inter-entreprises
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VEDLEGG 4 - BALANSERT KOSE OG ARBEID - På jobben: 3
balanserte måltider på menyen ...
Kilder: - Ettervirkninger av arbeidsrytmer på helse, Institut Universitaire de Rennes, 1999 / E. Garçon,
Travle
dager, hektisk og livlig hverdag ... det er viktig å sørge for at du fyller på vitaminer og balanserer
Balansert kosthold og skiftarbeid, ASMI Annecy / Ernæring og skiftarbeid, Inter-entreprises
kostholdet
i henhold til
hva kroppen
og sinnet
ditt" Helsekapital
trenger. Ethvordan
godt balansert
kosthold og gode
Associationditt
of Occupational
Medicine
of the Bas-Rhin
/ Guide
man kan bevare
det "- Harmoniekan
Mutuelle
/ Veiledning"
Fokus
på kostholdsforebygging "- Harmonie Mutuelle /
ernæringsvaner
lett påvirke
dagtid og
søvnmønster.
Forfattere: Anne-Sophie PREVOST og Emmanuelle BILLON-BERNHEIM, journalister - Oppdatert
torsdag 1. mars 2018»
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For en godt balansert frokost
Foretrukket :
en varm drikke å rehydrere kroppen etter natten (te, kaffe, urtete ...),
grovt brød (rik på fibre, nyttig for tarmfunksjon) og smør (rik på vitamin A), eller
frokostblandinger, nyttig for kardiovasulært system (grøt),
● en frukt eller en fersk fruktjuice, rik på vitamin C og B som stimulerer hukommelse og motstand
mot stress, rik på fiber, nyttig for tarmfunksjon,
● et meieriprodukt, rik på kalsium, gir organer strukturelle elementer og hjelper til med å
opprettholde muskler og beinmasse.
●
●
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VEDLEGG 4: BALANSERT KOSE OG ARBEID - På jobb: 3 balanserte måltider på menyen ...
Kilder: - Ettervirkninger av arbeidsrytmer på helse, Institut Universitaire de Rennes, 1999 / E. Garçon,
Balansert kosthold og skiftarbeid, ASMI Annecy / Ernæring og skiftarbeid, Inter-entreprises
Association of Occupational Medicine of the Bas-Rhin / Guide " Helsekapital hvordan man kan bevare
det "- Harmonie Mutuelle / Veiledning" Fokus på kostholdsforebygging "- Harmonie Mutuelle /
Forfattere: Anne-Sophie PREVOST og Emmanuelle BILLON-BERNHEIM, journalister - Oppdatert
torsdag 1. mars 2018

For en godt balansert frokost
VEDLEGG 4 - BALANSERT KOSE OG ARBEID - På jobben: 3 balanserte måltider på menyen ...

Foretrukket
VEDLEGG 4::BALANSERT KOST OG ARBEID - På jobb: 3 balanserte måltider på menyen ...

Kilder: - Ettervirkninger av arbeidsrytmer på helse, Institut Universitaire de Rennes, 1999 / E. Garçon,
● grovt brød, som inneholder dobbelt så mye mineraler, 6 ganger flere vitaminer og 3 ganger flere
Balansert kosthold og skiftarbeid, ASMI Annecy / Ernæring og skiftarbeid, Inter-entreprises
fibre/ enn
brød,
Association of Occupational Medicine of the Bas-Rhin
Guidehvitt
" Helsekapital
hvordan man kan bevare
det "- ●Harmonie
Mutuelle
/
Veiledning"
Fokus
på
kostholdsforebygging
"- kreftformer,
Harmonie Mutuelle
grønn salat, tomater, kål, brokkoli ...som beskytter mot visse
gir en /følelse av
Forfattere: Anne-Sophie PREVOST og Emmanuelle BILLON-BERNHEIM, journalister - Oppdatert
metthet (for rå grønnsaker), gir fiber for avføring osv.
torsdag 1. mars 2018

● raps og olivenolje, rik på vitamin A og E,
oljete fisk (sardiner, laks ...), som reduserer triglyserider og beskytter hjertet,
VEDLEGG 4 - BALANSERT
KOSEgulrøtter,
OG ARBEID
- På jobben:
● grønne grønnsaker,
rik på vitaminer,
fiber og3mineraler,
balanserte måltider
på(linser,
menyen
... ...), som er rike på fiber og beskytter mot kolesterol,
● pulser
bønner
Kilder: - Ettervirkninger av arbeidsrytmer på helse, Institut Universitaire de Rennes, 1999 / E. Garçon,
● fjærfe, høyt i protein og lite fett.
Balansert kosthold og skiftarbeid, ASMI Annecy / Ernæring og skiftarbeid, Inter-entreprises
● Medicine
yoghurt,
somBas-Rhin
inneholder
kalsium
og beskytter
tarmen,
Association of Occupational
of the
/ Guide
" Helsekapital
hvordan
man kan bevare
det "- Harmonie Mutuelle
/
Veiledning"
Fokus
på
kostholdsforebygging
"Harmonie
Mutuelle /
● fersk og tørket frukt, som inneholder fiber, vitaminer og magnesium,
Forfattere: Anne-Sophie PREVOST og Emmanuelle BILLON-BERNHEIM, journalister - Oppdatert
● og husk å drikke minst 1,5 liter vann om dagen.
torsdag 1. mars 2018»
●

VEDLEGG 4 - BALANSERT KOSE OG ARBEID - På jobben: 3 balanserte måltider på menyen ...
VEDLEGG 4: BALANSERT KOST OG ARBEID - På jobb: 3 balanserte måltider på menyen ...
eksempel: av arbeidsrytmer på helse, Institut Universitaire de Rennes, 1999 / E. Garçon,
Kilder:For
- Ettervirkninger
Balansert kosthold og skiftarbeid, ASMI Annecy / Ernæring og skiftarbeid, Inter-entreprises
Association
Blandet
salat of Occupational Medicine of the Bas-Rhin / Guide " Helsekapital hvordan man kan bevare
det "- Harmonie Mutuelle / Veiledning" Fokus på kostholdsforebygging "- Harmonie Mutuelle /
Forfattere: Anne-Sophie PREVOST og Emmanuelle BILLON-BERNHEIM, journalister - Oppdatert
torsdag
mars pasta
2018 eller linser eller poteter),
● ris1.(eller
●

tomater,

VEDLEGG 4 - BALANSERT KOSE OG ARBEID - På jobben: 3 balanserte måltider på menyen ...
VEDLEGG 4: BALANSERT KOST OG ARBEID - På jobb: 3 balanserte måltider på menyen ...
Kilder: - Ettervirkninger av arbeidsrytmer på helse, Institut Universitaire de Rennes, 1999 / E. Garçon,
Balansert kosthold og skiftarbeid, ASMI Annecy / Ernæring og skiftarbeid, Inter-entreprises
Association of Occupational Medicine of the Bas-Rhin / Guide " Helsekapital hvordan man kan bevare
det "- Harmonie Mutuelle / Veiledning" Fokus på kostholdsforebygging "- Harmonie Mutuelle /
Forfattere: Anne-Sophie PREVOST og Emmanuelle BILLON-BERNHEIM, journalister - Oppdatert
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●
●

tunfisk eller kylling eller gulost,
1 ss dressing

+ 1 vanlig yoghurt + 1 sesongfrukt.
Eller
Smørbrød
●
●
●

grovt brød,
fjærfe eller tunfisk,
noen salatblader og tomateskiver

+ 1 vanlig yoghurt eller 1 fromage blanc + 1 sesongfrukt.

For en balansert middag
Foretrukket :
●

komplekse karbohydrater: pasta, ris, polenta, semulegryn, om mulig fullkorn.

Dette måltidet hjelper ofte til å balansere det daglige inntaket når det gjelder alle kategorier mat.
Spis lett og sove bedre.
For eksempel :
2 skiver skinke + 4 ss gratengpasta (1 ss revet ost) + 4 halvertomater i provençalsk stil.
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Eller
100 til 200 g fisk tilberedt i hov-buljong eller i mikrobølgeovn + 2 mellomstore poteter med en teskje smør
+ 100 g grønnsaker + 3 til 4 ss cottage cheese med 1 frisk frukt.

Et balansert kosthold for hvert skift
Desynkronisering av måltider oppfordrer snacks, som ofte er forbundet med et fall i kostholdskvaliteten,
vanskeligheter med å delta i fysisk aktivitet ... og mulige konsekvenser for helsen.
I normal arbeidstid, du bør derfor bare prøve å unngå å skifte eller eliminere lunsjpauser så mye som
mulig. I skiftarbeid er det derimot viktig å tilpasse dietten:
sammen med søvn er det en av de to biologiske funksjonene
som er mest forstyrret av denne typen arbeidsrytme.
Hvis du er på morgenskift, kan du prøve noen balanserte
spisetips.
Hvis du jobber ettermiddags- / kveldsvakt,
anbefalingene våre for balanserte måltider.

sjekk

ut

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ZcNZ_4vGh4&feature=emb_logo
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VEDLEGG 5: BALANSERT KOST OG ARBEID - Catering på bedriften
Kilder: Arbeidshelse- og sikkerhetsloven, Gualino-utgiver, 2003 / Yrkesmedisin, Masson, 1999 / Yrkesmessig
helse og risiko, Masson, 2002 / Administrere arbeidshelse på arbeidsplassen, 2, Carrefour-forebyggende
utgaver, 2000 / Forfatter: Dr Daniel GLOAGUEN, journalist - Oppdatert torsdag 3. august 2017

VEDLEGG
5: BALANSERT KOSE OG ARBEID - Catering på selskapet
Bedriftscatering

Kilder: Arbeidshelse- og sikkerhetsloven, Gualino-utgiver, 2003 / Yrkesmedisin, Masson, 1999 / Yrkesmessig
helse og risiko, Masson, 2002 / Administrere arbeidshelse på arbeidsplassen, 2, Carrefour-forebyggende
utgaver, 2000 / Forfatter: Dr Daniel GLOAGUEN, journalist - Oppdatert torsdag 3. august 2017

VEDLEGG 5: BALANSERT KOSE OG ARBEID - Catering på selskapet
Kilder: Arbeidshelse- og sikkerhetsloven, Gualino-utgiver, 2003 / Yrkesmedisin, Masson, 1999 / Yrkesmessig
helse og risiko, Masson, 2002 / Administrere arbeidshelse på arbeidsplassen, 2, Carrefour-forebyggende
utgaver, 2000 / Forfatter: Dr Daniel GLOAGUEN, journalist - Oppdatert torsdag 3. august 2017

VEDLEGG 5: BALANSERT KOSE OG ARBEID - Catering på selskapet
Kilder: Arbeidshelse- og sikkerhetsloven, Gualino-utgiver, 2003 / Yrkesmedisin, Masson, 1999 / Yrkesmessig
helse og risiko, Masson, 2002 / Administrere arbeidshelse på arbeidsplassen, 2, Carrefour-forebyggende
utgaver, 2000 / Forfatter: Dr Daniel GLOAGUEN, journalist - Oppdatert torsdag 3. august 2017

Firmacatering er underlagt meget strenge regler, spesielt med hensyn til hygiene og overholdelse av den
berømte kjølekjeden. Disse reglene er fremfor alt ment for å unngå av kollektiv matforgiftning.
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Kaldkjede
Respekt for kjølekjeden må være hovedoppgaven til ansatte som arbeider på kjøkkenet eller er involvert i
VEDLEGGav
5: BALANSERT
KOSE kan
OG ARBEID
- Catering på selskapet
transport
mat. Dermed
den permanente
pausen i kuldekjeden, dvs. bringe maten til
romtemperatur,
Kilder: Arbeidshelse- og sikkerhetsloven, Gualino-utgiver, 2003 / Yrkesmedisin, Masson, 1999 / Yrkesmessig
helse og risiko, Masson, 2002 / Administrere arbeidshelse på arbeidsplassen, 2, Carrefour-forebyggende utgaver,
2000 / Forfatter: Dr Daniel GLOAGUEN, journalist - Oppdatert torsdag 3. august 2017

bare finne sted under tilberedningen av maten, enten rett før matlaging eller like før servering. Derfor bør
maten
bare5:fjernes
fra KOSTNAD
kjølerommet
i siste- Bedriftsrestaurant
øyeblikk. Husk at
temperaturen
de såkalte
"positive"
VEDLEGG
BALANSERT
OG ARBEID
BILAG
5: BALANSERTi KOST
OG ARBEID
kjølerommene
må holdes mellom 0 og 3 ° C, og temperaturen til de såkalte "negative" kjølerommene må
Catering på selskapet
holdes under -18 ° C. Tilberedte ferdige måltider må holdes ved en temperatur på minst 65 ° C før de
Kilder: Arbeidshelse- og sikkerhetsloven, Gualino-utgiver, 2003 / Yrkesmedisin, Masson, 1999 / Yrkesmessig
tilbys
til og
konsum.
helse
risiko, Masson, 2002 / Administrere arbeidshelse på arbeidsplassen, 2, Carrefour-forebyggende utgaver,
2000 / Forfatter: Dr Daniel GLOAGUEN, journalist - Oppdatert torsdag 3. august 2017

Lokaler
Enten på kjøkkenet
eller i spisestuen,KOSE
er sanitæranlegg
selvfølgelig
et must. Selskapet
må derfor sørge for
VEDLEGG
5: BALANSERT
OG ARBEID
- Catering
på selskapet
at ikke
bare
gulvene holdes
rene til enhverGualino-utgiver,
tid ved hjelp av
egnede
produkter,
men også
og
Kilder:
Arbeidshelseog sikkerhetsloven,
2003
/ Yrkesmedisin,
Masson,
1999kjøkkenet
/ Yrkesmessig
helse
og risiko, Masson,
Administrere
arbeidshelse
på arbeidsplassen,
2, Carrefour-forebyggende
selve
spisestuen.
Et eget 2002
rom /fra
området der
det tilberedes
måltider, bør
også tilveiebringes forutgaver,
2000 / Forfatter: Dr Daniel GLOAGUEN, journalist - Oppdatert torsdag 3. august 2017
rengjøring av kjøkkenutstyr og servise og for innsamling av avfall (skrell, måltidskrap osv.). Til slutt,
uansett hvilke tiltak selskapet tar for å redusere risikoen for forurensning, husk håndvask spesielt før du
VEDLEGG
5: BALANSERT
BILAG
5: BALANSERT KOST OG ARBEID spiser
og etter
å ha gått påKOSTNAD
do da erOG
detARBEID
viktig -åBedriftsrestaurant
forebygge smittsom
gastroenteritt.
Catering på selskapet

Matbårne
sykdommerutbrudd
(FIAO)
Kilder: Arbeidshelseog sikkerhetsloven,
Gualino-utgiver,

2003 / Yrkesmedisin, Masson, 1999 / Yrkesmessig
helse og risiko, Masson, 2002 / Administrere arbeidshelse på arbeidsplassen, 2, Carrefour-forebyggende utgaver,
2000 / Forfatter: Dr Daniel GLOAGUEN, journalist - Oppdatert torsdag 3. august 2017

Matbårne sykdommerutbrudd, eller FIAOs, er den viktigste helserisikoen som alle cateringansvarlige
frykter. FIAOs er knyttet til inntak av mat (egg, kokt kjøtt, meieriprodukter, skalldyr, ...) forurenset av
bakterier (shigella, salmonella, stafylokokker ...) og manifesterer seg i de 18 timene etter måltidet ved
VEDLEGG
5: BALANSERT
KOSTNAD OG ARBEID - som
Bedriftsrestaurant
BILAG
5: BALANSERT
alvorlig
utmattelse
og fordøyelsessymptomer
magesmerter,
feber
eller diaré. KOST
FIAOsOGerARBEID
når minst
to
Catering
på
selskapet
personer som har spist den samme maten viser de samme symptomene samtidig. I dette tilfellet bør du
Kilder: Arbeidshelse- og sikkerhetsloven, Gualino-utgiver, 2003 / Yrkesmedisin, Masson, 1999 / Yrkesmessig
helse og risiko, Masson, 2002 / Administrere arbeidshelse på arbeidsplassen, 2, Carrefour-forebyggende utgaver,
2000 / Forfatter: Dr Daniel GLOAGUEN, journalist - Oppdatert torsdag 3. august 2017
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oppsøke lege umiddelbart og informere avdelingsdirektoratene for sosial samhold og
befolkningsbeskyttelse eller Sosial- og helsedirektoratet (DDASS) i avdelingen din. Faktisk må alle FIAOs
erklæres
offisielt,
i samsvar
med
dekret-av
10. juni 1986,
VEDLEGG
5: BALANSERT
KOSE
OGetARBEID
Restauration
collectiv d'entreprise
Kilder: Arbeidshelse- og sikkerhetsloven, Gualino-utgiver, 2003 / Yrkesmedisin, Masson, 1999 / Yrkesmessig
helse og risiko, Masson, 2002 / Administrere arbeidshelse på arbeidsplassen, 2, Carrefour-forebyggende utgaver,
2000 / Forfatter: Dr Daniel GLOAGUEN, journalist - Oppdatert torsdag 3. august 2017

Hva loven sier
VEDLEGG 5: BALANSERT KOSE OG ARBEID - Restauration collectiv d'entreprise

Hygiene i serveringsbransjen styres av:

Kilder: Arbeidshelse- og sikkerhetsloven, Gualino-utgiver, 2003 / Yrkesmedisin, Masson, 1999 / Yrkesmessig
og risiko, Masson, 2002 / Administrere arbeidshelse på arbeidsplassen, 2, Carrefour-forebyggende utgaver,
1. helse
Artikkel
L. 232-1 i arbeidsloven, som sier at:
2000 / Forfatter: Dr Daniel GLOAGUEN, journalist - Oppdatert torsdag 3. august 2017

lokalene må holdes i en konstant tilstand av renslighet og presentere hygiene og sanitærforhold
som er nødvendige for personalets helse;
VEDLEGG
5: BALANSERT KOSEer
OGrådgiver
ARBEID for
- Restauration
collectiv
d'entrepriseog personalrepresentanter
● bedriftshelsepersonell
leder, ansatte,
sosialtjenester
hensyn til og
serveringstjenester;
Kilder:med
Arbeidshelsesikkerhetsloven, Gualino-utgiver, 2003 / Yrkesmedisin, Masson, 1999 / Yrkesmessig
helse
og
risiko,
Masson,
2002
arbeidshelse
påalkohol
arbeidsplassen,
2, Carrefour-forebyggende
utgaver,
● ingen personer har lov/ Administrere
til å bringe eller
levere til
eller annen
drikke enn vin, øl, cider,
perry
2000 / Forfatter: Dr Daniel GLOAGUEN, journalist - Oppdatert torsdag 3. august 2017
eller mjød.
●

5: 232-10
BALANSERT
KOSE OG ARBEID
- Restauration
collectiv d'entreprise
2. VEDLEGG
Artikkel R.
i arbeidsloven,
som sier
at:
Kilder: Arbeidshelse- og sikkerhetsloven, Gualino-utgiver, 2003 / Yrkesmedisin, Masson, 1999 / Yrkesmessig
helse
og risiko, Masson,
Administrere
arbeidshelse
på arbeidsplassen,
2, Carrefour-forebyggende
utgaver,
● arbeidstakere
må2002
ikke/ spise
måltidene
på lokalene
som er tilordnet
arbeidet, med unntak
av
2000 / Forfatter: Dr Daniel GLOAGUEN, journalist - Oppdatert torsdag 3. august 2017

snacks som er tatt i pausene. Under 25 ansatte er det unntak med samtykke fra
bedriftshelseinspektøren og uttalelse fra bedriftshelsepersonell hvis aktiviteten ikke innebærer
bruk av farlige stoffer eller preparater. Bedriftshelsepersonell er rådgiver for selskapets leder, de
ansatte, sosialtjenesten og personalrepresentantene med hensyn til serveringstjenester;
● fra 25 ansatte og utover er selskapets leder pålagt å gi personalet et spesifikt serveringsanlegg
(utstyrt med nødvendige møbler), med varsel fra personalrepresentantene eller CHSCT (helse,
sikkerhet og arbeid betingelser komite) Dette stedet må muliggjøre konservering av drikke eller
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mat på et kjølig sted og varme dem opp igjen. Dette området må ha en kilde til drikkevann (frisk
og varm) som er tilstrekkelig for minst 10 personer.

Drikkevannsdispensere
Det er en forpliktelse til å gi de ansatte et eller flere drikkevannspunkter i selskapet og i
fellesserveringslokalene (artikkel R. 232-3 i arbeidsloven). Disse velfungerende vannpunktene må være
plassert nær arbeidsstasjonene, på steder som oppfyller alle sanitære krav. Hvis arbeidsforholdene
innebærer en risiko for dehydrering og derfor plikten til å drikke ofte, må arbeidsgiveren gi
arbeidstakerne en ekstra (alkoholfri) drink, hvis valg er overlatt til de ansatte, men uttalelsen fra
bedriftshelsepersonell (R. 232-3-1).

Motindikasjoner for håndtering av maten
Generelt sett er et sår på hendene en motindikasjon for mathåndtering. Imidlertid kan beskyttelse
(hansker) overveies. Panaris (abscess på en finger) er fortsatt en absolutt motindikasjon.

Helsesjekk
Det er obligatorisk (årlig dyktighetstest) for serveringspersonale. Det er ment å sikre at ingen av dem
utgjør en risiko for å forurense de håndterte produktene, og at vaksineringene som er anbefalt for
stillingen er utført. Om nødvendig kan bedriftshelsepersonell utføre visse screeningtester når han
ansetter personale (undersøkelse av avføring for snikende bakteriell eller parasittisk "bæring".
Viktigheten av å forhindre spiseforstyrrelser på arbeidsplassen
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Den årlige medisinske kontrollen av arbeidsmedisinen må være anledningen til å informere overvektige
ansatte om de sunne kostholdene og livsstilsvanene som skal følges: I lys av denne medisinske kontrollen
må yrkesutøveren minne kostholdstiltakene for arbeidstakere som lider av høyt blodtrykk, overvekt ...,
For de ansatte som er berørt av arbeidsforhold som disponerer for ernæringsforstyrrelser, anbefales en
helsesjekk på det sterkeste like før fylte 50 år med et elektrokardiogram, blod- og urinbiologiske tester for
å oppdage spesielt hyperlipidemi, diabetiker og leveravvik.
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INFORMASJONSBLAD: D. ANVEND GYLDENE REGLER FOR PASSENDE KONTROLL PÅ JOBB

❑ Bevissthetskampanjer om sunn kosthold på arbeidsplassen
Kampen
mot fedme og fremme
god diettpraksis
er REGLER
tiltak skreddersydd
for arbeidslivet,
og kanI DIN
fremmes av ledere og HRINFORMASJONSBLAD:
D. ANVEND
GULLENDE
FOR PASSENDE
KONTROLLENE
representanter, arbeidskomiteer, CHSCTs (helse-, sikkerhets- og arbeidsforholdskomiteer) og yrkeshelsetjenester.
FAGLIGE AKTIVITET
Arbeidsplassen er virkelig et viktig miljø for primær forebygging, spesielt innen ernæring, med sikte på å øke bevisstheten om
viktigheten av sunn mat i den yrkesmessige verden for å forbedre arbeidsforhold, personalets helse og produktiviteten til
selskapet. Implementeringen av ernæringsmessige helseprogrammer kan samle et stort antall mennesker, selvfølgelig frivillige,
i en stimulerende arbeidsgruppe: vektstabilisering er et effektivt tema for å oppmuntre ansatte til å interessere seg for det og
følge anbefalingene. Yngre generasjoner kan være bekymret for å forhindre overvekt,
INFORMASJONSBLAD:
D. ANVEND
GULLENDE
KONTROLLENE
Kontrollen
av ernæringsmessige
risikoer, akkurat
somREGLER
veirisiko,FOR
kan PASSENDE
ikke skje uten
å ta hensyn tilI DIN
oppfatningen til de direkte
berørte
menneskene.
Selv
om
kostholdsreglene
"intellektuelt"
ofte
er
mer
eller
mindre
kjente,
er det ikke i det hele tatt
FAGLIGE AKTIVITET
åpenbart å vedta passende oppførsel fordi vanskeligheten med å forhindre atferdsrisiko er stor. Av denne grunn er det i det
hele tatt ikke tilstrekkelig å vise ernæringsråd i restauranter og pauserom, brosjyrer, innredning av spise- og drikkeområder,
menyer eller drikke i salgsautomater.
Utvikling av bevissthet i selskapetgjennomgår en prosess med tilegnelse i arbeidsgruppen: Gjensidig observasjon av atferd fra
GULLENDE
REGLER
KONTROLLENE
alleINFORMASJONSBLAD:
arbeidskollegaer, ledet D.
avANVEND
en ekstern
diettist eller
en FOR
internPASSENDE
tilrettelegger
(yrkesutøverI DIN
eller sykepleier) under et
FAGLIGE AKTIVITET
bevisstgjøringsmøte,
muliggjør kollektiv fremvekst av trygg og risikabel oppførsel. Enighet om risikoen og dens konsekvenser er
nådd, dvs. en kollektiv oppfatning som ikke er så mye partisk av personlige vurderinger. Denne endringen i oppfatningen av
risiko fører til en bevissthet om behovet for å endre personlig atferd.
CHSCT (helse-, sikkerhets- og arbeidsforholdskomiteer) kan bidra til å sette i gang disse ernæringsforebyggende kampanjene,
med avtale og støtte fra HR-avdelingen og selskapets ledelse: disse forebyggende tiltakene som er foreslått for ansatte, beviser
også at selskapet bryr seg om dem og deres arbeidsforhold, noe som forbedrer følelsen av tilhørighet.
Disse en-to-timers bevisstgjøringsmøtene, med maksimalt ti deltakere som tillater samhandling, må tilpasses deltakernes
profil: avdeling, fagkategorier osv. Dette kan suppleres med organisering av tematiske uker eller måneder, med spesifikke
ernæringsretningslinjer ... disse ernæringsforebyggende møtene kan inneholde følgende temaer for diskusjon:
●
●
●
●
●
●

Administrer vekten og selvbildet ditt,
Informer om dietter og farene deres,
Husk de grunnleggende sanitære og diettiske reglene for en god diettbalanse,
ffekt av fett og kolesterol og triglyserider, sukker og diabetes, salt og høyt blodtrykk ..,
Informer om hvordan du kan tilpasse kostholdet ditt i tilfelle atypisk arbeidstid (nattarbeid, forskjøvet arbeidstid osv.)
Eller spesifikke arbeidsforhold (byggeplasser, kjøring osv.),
Ernæring og spesifikke helseproblemer (diabetes, hjertesykdom, etc.)
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INFORMASJONSBLAD: D. ANVEND GYLDENE REGLER FOR PASSENDE KONTROLL PÅ JOBB

II.
Koblingen mellomD.overvekt
fedme og yrkespatologier
(lumbago,
kronisk venøsI DIN
insuffisiens,
INFORMASJONSBLAD:
ANVEND/GULLENDE
REGLER FOR PASSENDE
KONTROLLENE
FAGLIGE
leddsmerter,
etc.)
AKTIVITET
Sykdommer forbundet med tilpasning til nylige endringer i livsstil, overvekt / fedme er resultatet av en ubalanse mellom
energiinntak og forbruk. Denne ubalansen fører til en opphopning av reserver lagret i fettvev, noe som igjen fører til mange
komplikasjoner og kan redusere forventet levealder.

INFORMASJONSBLAD: D. ANVEND GULLENDE REGLER FOR PASSENDE KONTROLLENE I DIN FAGLIGE
AKTIVITET
Overvekter
en risikofaktor for å utvikle visse patologier som korsryggsmerter, venøs insuffisiens, leddsmerter (knær). Noen

ansatte kan være mer utsatt for disse patologiene på grunn av jobben sin:
● Smerte i korsryggen er den første årsaken til arbeidsuførhet før fylte 45 år, og rammer bygningsarbeidere,
sykepleiere, omsorgsassistenter osv. Men også drosjesjåfører, lastebilsjåfører og selgere på grunn av sittende stilling i
lange perioder.
●
Venøs insuffisiens kan
påvirke ansatte
som må
stå i lange
for eksempel
frisører,I selgere,
sykepleiere,
INFORMASJONSBLAD:
D. ANVEND
GULLENDE
REGLER
FORperioder,
PASSENDE
KONTROLLENE
DIN FAGLIGE
omsorgsassistenter ...

AKTIVITET

Et mer alvorlig problem er at fedme fører til helseproblemer, inkludert type 2 diabetes. Når en person er overvektig, fungerer
ikke insulin ordentlig lenger, og bruken av glukose i cellene forstyrres (insulinresistens), noe som forårsaker en økning i
blodsukkerkonsentrasjonen og hyperglykemi (unormalt høye nivåer av glukose (sukker) i blodet).
Fedme øker også risikoen for høyt blodtrykk, aterosklerose, spesielt på grunn av betennelse i arteriene, men også dyslipidemi
(kolesterol), leversykdom og kronisk nyresykdom. Det er også forbundet med mange kreftformer, spesielt bryst-, livmor- og
leverkreft.
Komplikasjoner inkluderer også luftveissykdommer: søvnapnésyndrom, hypoventilasjon, så vel som hormonelle lidelser
(forstyrrelse av menstruasjonssykluser hos kvinner) eller leddsykdommer, som slitasjegikt, på grunn av overbelastning på bein
og ledd som er svekket. Fedme er også assosiert med økt risiko for gastroøsofageal refluks, dermatologiske problemer som
mykose eller psoriasis, og kutan venøs insuffisiens.
Det er også nødvendig å understreke de psykologiske og sosiale følgene av sykdommen i et samfunn som er veldig fokusert på
kulten av slankhet.
Selv en liten mengde vekttap er gunstig fra et metabolsk, kardiovaskulært, respiratorisk og muskuloskeletalt perspektiv. Videre
er medisinering ofte nødvendig på individuell basis for å redusere symptomene på disse forskjellige komorbiditetene
(Sykdommer forbundet med en hovedpatologi).
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INFORMASJONSBLAD: D. ANVEND GYLDENE REGLER FOR PASSENDE KONTROLL PÅ JOBB

Fedme rammer nå nesten hele planeten, inkludert mange nye land. I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) er 39% av voksne
INFORMASJONSBLAD: D. ANVEND GULLENDE REGLER FOR PASSENDE KONTROLLENE I DIN FAGLIGE
overvektige over hele verden og 13% overvektige. Antall personer som har fedme har nesten tredoblet seg siden 1975. De
AKTIVITET
tilknyttede
komplikasjonene, spesielt type 2-diabetes (44% av tilfellene som kan tilskrives overvekt / fedme), hjertesykdom
(23% av tilskrivbare tilfeller) og kreft (mellom 7% og 41% av tilfellene som kan tilskrives overvekt / fedme avhengig av sted)
forårsaker at minst 2,8 millioner mennesker dør hvert år. For eksempel er overdreven vekt og fedme anerkjent som den femte
viktigste dødsårsaken av WHO.
I Frankrike
påvirker fedme 17%
av voksne,
og blant barn
er 16%
gutter
og 18% jenter:
tall som har
holdt
seg mer eller mindre
INFORMASJONSBLAD:
D. ANVEND
GULLENDE
REGLER
FOR
PASSENDE
KONTROLLENE
I DIN
FAGLIGE
stabile
de
siste
ti
årene.
AKTIVITET

❑ Ulike årsaker

INFORMASJONSBLAD:
ANVENDknyttet
GULLENDE
PASSENDEerKONTROLLENE
I DIN FAGLIGE
Røttene
til fedme er flere, ogD.faktorene
til densREGLER
utviklingFOR
og progresjon
ikke alle blitt identifisert.
Kostholdsendringer
og
økt
fysisk
inaktivitet
spiller
en
unektelig
rolle
i
den
nylige
fremveksten
av fedme. En økning i
AKTIVITET
porsjonsstørrelse, større energitetthet, for mye industriell mat, tilgjengeligheten av mat og utviklingen av matvareprisene er
elementer som favoriserer overdreven kaloriforbruk. Fysisk inaktivitet og fritidsaktiviteter som TV eller videospill, bruk av bilen
og offentlig transport til hverdagsreiser fører til en reduksjon i fysisk aktivitet og energiforbruk.
Men disse faktorene som påvirker energibalansen, og derfor ernæringsstatus, kan ikke forklare økningen i hyppigheten av
fedme, og heller ikke "ulikheten" hos individer med hensyn til vektøkning: noen mennesker får mer vekt enn andre, selv om de
har samme livsstil .

En genetisk disposisjon for vektøkning kan forklare disse forskjellene i individuell sannsynlighet for fedme. Et individ er to til
åtte ganger mer sannsynlig å være overvektig hvis familiemedlemmer er overvektige selv. Flere franske lag, fra Inserm og
CNRS, har identifisert mange gener involvert i vektøkning, alvorlig fedme og / eller fedme komplikasjoner. Det er verdt å merke
seg at mens hvert enkelt gen bare spiller en liten rolle i kroppsmasse og kroppssammensetning, blir bidraget til disse genene
betydelig når de samhandler med eksterne faktorer som for eksempel energibalanse.
I tillegg er det monogene fedmer knyttet til en enkelt genfeil, slik det er tilfelle i sjeldne, veldig tidlige og alvorlige former for
fedme hos barn. Identifiseringen av mutasjoner i leptin / melanokortin-banen har gjort det mulig å forbedre diagnosen og
behandlingen.
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Virkningen av miljøet, utover kosthold og fysisk aktivitet, ser ut til å være like viktig. Den biologiske klokken pekes på. Det
regulerer kroppens forskjellige funksjoner og forbrenning over omtrent 24 timer. Mangel på søvn, uregelmessige måltider eller
nattarbeid forstyrrer denne klokken og øker risikoen for overvekt. Men stress, visse medikamenter, virus, sammensetningen av
tarmmikrobiota og eksponering for forurensende stoffer vil sannsynligvis også være medvirkende faktorer Tidlig
livseksponering og hendelser er også viktig, inkludert de som oppstår før fødselen og til og med før svangerskapet. Seks
prenatale risikofaktorer for fedme er identifisert: mors røyking, mors diabetes eller overvekt, overdreven vektøkning under
graviditet, fostervekstmangel eller overskudd, og lavere sosioøkonomisk bakgrunn.
I tillegg kan fedme knyttes til å spise lidelser med bulimi og hyperfagi, årsakene til dem er også multifaktorielle.

❑ For å redusere disse risikoene, gå ned i vekt!
Regelmessig fysisk aktivitet og vekttap anbefales hos alle pasienter som er overvektige eller overvektige.
●
●

Minimum 150 minutter med moderat aktivitet per uke (eller 75 minutter med intens aktivitet) er målet.
Det anbefalte vekttapet er 5% av startvekten per år, med vedlikehold av dette vekttapet over tid. Dette vekttapet kan
bare lykkes på lang sikt: Reduksjonen i kroppsfett er da viktigere.

Noen personlige attester :
●
●

En pasient som tilbringer åtte timer foran skjermen, sier: "Siden jeg begynte å svømme, har jeg ingen ryggsmerter
lenger."
En sykepleier sier: "Jeg har gått ned 20 kilo og knærne mine gjør ikke vondt lenger."

Noen få tips for å begrense vektøkning
● Vær glad,
● Gå tilbake til din måte å tenke på og leve med beroligende mat,
● Ikke slanking for livet,
● Beveg deg mer: gå 30 min / dag og koble til kroppen din igjen
● Prøv å ikke snack mellom måltidene,
● Spis en rekke ting, spesielt grønnsaker, frukt, fisk, magert kjøtt,
● Drikk vann regelmessig hele dagen: 1,5 liter / dag
● Vær så snill og kompenser ved å gjøre neste måltid lettere,
● Les etikettene: se opp for sukker i brus, saltinnhold i ferdigmat og fett.
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●

Spis måltidet ditt i et rolig miljø uten distraksjoner (TV, videospill ...)

❑ Ideell vekt, overvekt, fedme? La oss finne det ut
Den kliniske diagnosen fedme innebærer beregning av kroppsmasseindeks (BMI), en metode som frem til i dag er en enkel
måte å estimere individets fettmasse på. BMI er vekten (i kg) delt på høyden i kvadratmeter. I henhold til klassifiseringen av
WHO (Verdens helseorganisasjon), snakker vi om en overvekt når BMI er større enn 25 og fedme når den overstiger 30. Hos
barn bør du referere til vekstkartene i medisinske journaler.

Man må imidlertid være forsiktig når man leser denne tabellen: for samme BMI kan kroppssammensetningen og
fordelingen av fettvev virkelig variere fra individ til person med varierende risiko for komplikasjoner. Noen individer, som
eliteidrettsutøvere, kan også ha høyt BMI uten å ha overflødig fett.
Et annet kriterium blir også tatt i betraktning for å vurdere om en pasient er overvektig: midjeomkrets. Overflødig
fettmasse i bukområdet (fett rundt innvollene) er faktisk assosiert med økt risiko for diabetes og kardiovaskulære
problemer, men også for visse kreftformer, uavhengig av BMI. Når midjeomkretsen er større enn 100 cm hos menn og 88
cm hos kvinner (utenfor graviditet), kalles det overvekt i buken.
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III. Metabolisk sykdom (diabetes, kolesterol ...): forpliktelser og begrensninger
Spørsmålet om metabolsk sykdom er sentralt i våre dager. Det er også viktig å merke seg at koronar hjertesykdom, hjerneslag
og diabetes er nært beslektet. Det har faktisk dukket opp et nytt konsept de siste årene: metabolsk syndrom.
❑

Insulinresistens og diabetes

Det finnes forskjellige typer diabetes.
● Type 1 diabetes er en autoimmun type diabetes preget av progressiv ødeleggelse av insulinproduserende celler i
bukspyttkjertelen. Det forekommer oftest i barndommen. Kroppen lager ikke lenger insulin, så pasienten vil trenge
regelmessige insulininjeksjoner for å kompensere.
● Type 2 diabetes er en indusert diabetes som utvikler seg som et resultat av utviklingen av insulinresistens. Det er en type
diabetes som for det meste rammer voksne og som oftest er forårsaket av en dårlig livsstil. Den eksponensielle utviklingen
av søppelmat de siste tiårene, kombinert med en nedgang i fysisk aktivitetsnivå, har i stor grad bidratt til utviklingen av
denne patologien, selv blant barn de siste årene. Denne typen diabetes kan kureres med medisiner og bedre livsstilsvaner.

Insulinresistensprosessen
Etter å ha inntatt et måltid som inneholder karbohydrater, skiller bukspyttkjertelen ut insulin i blodet. Insulin oppfører
seg som en nøkkel som binder seg til cellereseptoren (lås) og lar glukose komme inn i cellen. Glukose i blodet kan
deretter komme inn i muskelen eller leveren for energiproduksjon. eller fettvevet for lagring (omdannelse av glukose
til triglyserider).
Men når insulinresistens utvikler seg på grunn av et ubalansert kosthold, mangel på fysisk aktivitet, stress eller
genetiske faktorer, akkumuleres sukker i blodet og forårsaker hyperglykemi (blodsukker over 1,10 g / l). Som et
resultat stimuleres insulinproduksjonen. Siden låser ikke fungerer eller er mettet med overflødig insulin, observeres
hyperinsulinisme (insulinnivåer over 5 µIU / ml). Gradvis tømmes insulinproduksjonen og diabetes begynner.

❑ Diabetes og yrkesliv
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En person diagnostisert med diabetes står overfor mange omveltninger i hans eller hennes daglige liv. De må tilpasse
kostholdet, aktivitetene og behandlingen og omorganisere hverdagen. I tillegg til dette personlige aspektet, må personen med
diabetes også lære å lære om hvordan han eller hun skal håndtere sitt liv og yrkesmessige miljø.

●

Risikoen for hypoglykemi

Hypoglykemi kan forekomme i visse situasjoner når du er under hypoglykemisk antidiabetisk behandling (behandling som
senker blodsukkernivået) på grunn av:
●
●
●
●

hoppe over et måltid eller spise et lettere måltid enn vanlig;
mer intens fysisk aktivitet;
understreke ;
eller tretthet.

Det kan vanligvis korrigeres så snart de første symptomene dukker opp ved å "sukker opp".
På den annen side kan alvorlig hypoglykemi føre til mer alvorlige symptomer som redusert årvåkenhet. Av denne grunn er
noen stillinger motindikerte i noen typer diabetes. Dette er tilfelle for:
●
●
●

bygging;
arbeider på farlige maskiner eller i høyder;
alene.

●

Den delen som andre mennesker på arbeidsplassen spiller

Det er ingen plikt til å informere arbeidsgiveren eller medarbeiderne om at du har diabetes. Det er imidlertid en god ide å
snakke med noen du jobber med og stoler på. Forklar hvordan de kan hjelpe deg hvis du trenger det:
●
●
●

berolige deg;
hjelpe deg «sukker opp»;
ta kontakt med helsepersonell om nødvendig; fortell ham eller henne hvor du enkelt kan finne legens telefonnummer
og nødnummer.
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I tilfelle alvorlig hypoglykemi på arbeidsplassen, kan denne personen for eksempel handle i henhold til forklaringene du gir. Det
anbefales også å ha en liste over behandlingene du til enhver tid tar med deg.

Personer med diabetes kan søke om anerkjennelse av funksjonshemmede arbeidstakere. Denne statusen gjelder ikke bare
synlig funksjonshemming, men også alle kroniske sykdommer som forårsaker tretthet, bivirkninger knyttet til behandling eller
gjentatt sykefravær. Disse situasjonene kan hindre arbeidslivet eller jobbsøkingen.

❑ Kolesterol og dyslipidemi
KolesteroJeg er en veldig nyttig lipid, siden den er en komponent i membranene våre og er forløperen til forskjellige viktige
elementer som vitamin D. Vi bør derfor ikke være redd for det. Og til og med det vi vant til å kalle feil kolesterol, LDLkolesterol, er uunnværlig for livet.
Triglyserider er også ekstremt viktige fordi de lar fettsyrene som utgjør dem komme inn i energimetabolismen og lagring av
lipider.
De klassiske blodprøvene fokuserer på fordelingen av de forskjellige lipidnivåene i blodet. Dyslipidemi er en anomali i denne
fordelingen.
Flere faktorer kan føre til dyslipidemi som dårlig livsstil, genetiske faktorer, stress ...
Dyslipidemi er også ofte et tegn på forstyrrede reguleringsmekanismer. For eksempel er diettkolesterol ofte bare en liten del
av det overskytende kolesterolet. Faktisk produserer vi mesteparten av det, og når mekanismene svikter, øker nivåene, selv
uten matinntak.
Faktisk, det vi må gripe er dannelsen av ateromatøse plakk (lipidplakk på arteriene), som er årsaken til aterosklerose, noe som
fører til at plakkene løsnes til hjerteinfarkt og hjerneslag.
I motsetning til hva mange tror er dyslipidemi ikke forårsaket av denne prosessen alene. Faktisk, hvis blodlipider kan
akkumuleres i veggene i karene våre, er det fordi de aktuelle karene blir skadet av oksidativt stress: stress, frie radikaler,
tobakk, hypertensjon ...

Ved å bruke en kolesterolsenkende behandling vil du redusere risikoen for koronar hjertesykdom, hjerteinfarkt, hjerneslag og
mange andre lidelser.
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En sunn livsstil er fortsatt den beste beskyttelsen mot høyt kolesterol. Det er en måte å bevæpne deg mot andre risikofaktorer
som kan øke risikoen for å utvikle hjerte- og blodkarssykdom. Følgende forslag kan hjelpe deg med å lede dine første skritt mot
å starte en høyt kolesterolbehandlingL:
●
●
●
●
●
●

har en diett med lite mettet fett og kolesterol;
spis et bredt utvalg av grønnsaker, fullkorn, frukt, nøtter og frø;
har et sunt kosthold
gjøre flere fysiske aktiviteter (trene i minst 150 minutter i uken med moderat til høy intensitetsaktivitet);
opprettholde en sunn vekt;
begrense votre alkoholforbruk

❑ Det metabolske syndromet eller det polymetabolske syndromet
De siste årene har begrepet polymetabolisk syndrom dukket opp. Faktisk har diabetes, dyslipidemi og fedme ofte felles trekk
og diagnostiske kriterier for metabolsk syndrom er etablert, inkludert biologiske markører og kliniske data: blodsukker,
blodtrykk, HDL-kolesterol, triglyseridnivåer, midjeomkrets.

❑ Støtte tilgjengelig når det gjelder metabolske sykdommer
Hygienisk og ernæringsmessig pleie basert på den nyeste vitenskapelige kunnskapen er viktig, uansett om man blir behandlet
med medisiner eller ikke.
Videre, når de behandles med medisiner, kan visse bivirkninger begrenses ved hjelp av målrettet mikronæringsstøtte.

�

Aktivitetsark 7: TILPASSER DIN KOSE TIL DIN AKTIVITET
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AKTIVITETSARK: 1. ENERGIKOSTNADER

AKTIVITETSARK: 1. ENERGIKOSTNADER
1. Angi under hvert scenario under aktiviteten eller tilstanden som resulterer i energikostnad. (kilde Nathan)
Forslag: Innenlandske oppgaver, kamp mot forkjølelse, sykdom, sport, organfunksjon ...
AKTIVITETSARK: 1. ENERGIKOSTNADER

AKTIVITETSARK: 1. ENERGIKOSTNADER
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2. Skriv inn bokstavene for de ovennevnte situasjonene som samsvarer med dem, ved siden av hver
energitype. kilde Nathan)
Elektrisk energi som….. muliggjør kroppsfunksjoner:
Mekanisk energi :
Termisk energi :
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AKTIVITETSARK: 1. ENERGIKOSTNADER

AKTIVITETSARK: 1. ENERGIKOSTNADER
3. Koble hvert plastbehov nedenfor med det tilsvarende faktum .. (kilde Nathan)
AKTIVITETSARK: 1. ENERGIKOSTNADER
AKTIVITETSARK: 1. ENERGIKOSTNADER 
Reparasjonsbeh 
FAKTA 1
ov
Kroppen til et 2 år gammelt barn består av 30.000
milliarder celler (60.000 milliarder celler i tilfelle en
AKTIVITETSARK: 1. ENERGIKOSTNADER
voksen). Fram til voksenlivet må han fortsatt bygge
30000 milliarder celler.

AKTIVITETSARK: 1.
ENERGIKOSTNADER  FAKTA 2
Bygningsbehov
Huden leges etter et sår. Nye beinceller hjelper til
med å reparere bein etter et brudd ..

Regenereringsb
ehov



 FAKTA 3
De røde blodcellene fornyes kontinuerlig, deres
levetid er omtrent 120 dager. Hudceller fornyes
hver 3. til 4. uke, tarmceller hver 3. til 5. dag. Håret
vokser ca 1 cm i måneden
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SVAR ARK - AKTIVITETSARK: 1. ENERGIKOSTNADER
1. Angi under hvert scenario under aktiviteten eller tilstanden som resulterer i energikostnad. (kilde
Nathan)
SVAR ARK - AKTIVITETSARK: 1. ENERGIKOSTNADER
Forslag: Innenlandske oppgaver, kamp mot forkjølelse, sykdom, sport, organfunksjon ...

SVAR ARK - AKTIVITETSARK: 1. ENERGIKOSTNADER

SVAR ARK - AKTIVITETSARK: 1. ENERGIKOSTNADER

Sport

Innendørs oppgaver

Sport

Innenlandske
oppgaver

Sport
Innenlandske
oppgaver

Sport

Innenlandske
oppgaver
Kjemper mot kulde

Sykdom
Sykdom
Sykdom

Kjemper

kulde
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Organfunksjon
Kjemper

Sykdom

mot

Organfunksjon

mot

kulde

2. Skriv inn bokstavene for de ovennevnte situasjonene som samsvarer med dem, ved siden av hver
energitype. (kilde Nathan)

Elektrisk energi som muliggjør kroppsfunksjoner: E
Mekanisk energi : A og B
Termisk energi : D og C
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SVAR ARK - AKTIVITETSARK: 1. ENERGIKOSTNADER

3. Koble hvert plastbehov nedenfor med det tilsvarende faktum .. (kilde Nathan)
SVAR ARK - AKTIVITETSARK: 1. ENERGIKOSTNADER
SVAR ARK - AKTIVITETSARK: 1. ENERGIKOSTNADER
 FAKTA 1
Reparasjonsbeh 
ov
Kroppen til et 2 år gammelt barn består av 30.000
SVAR ARK - AKTIVITETSARK: 1. ENERGIKOSTNADER
milliarder celler (60.000 milliarder celler i tilfelle en
voksen). Fram til voksenlivet må han fortsatt bygge
30000 milliarder celler.
SVAR ARK - AKTIVITETSARK: 1. ENERGIKOSTNADER
SVAR ARK - AKTIVITETSARK: 1. ENERGIKOSTNADER

 FAKTA 2
Bygningsbehov
Huden leges etter et sår. Nye beinceller hjelper til
med å reparere bein etter et brudd.
SVAR ARK - AKTIVITETSARK: 1. ENERGIKOSTNADER
Regenereringsb
ehov



 FAKTA 3
Blødninger eller røde blodlegemer fornyes
kontinuerlig, deres levetid er omtrent 120 dager.
Hudceller fornyes hver 3. til 4. uke, tarmceller hver
3. til 5. dag. Håret vokser ca 1 cm i måneden
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AKTIVITETSBLAD: 2. ENERGIBEHOV

AKTIVITETSBLAD: 2. ENERGIBEHOV

AKTIVITETSBLAD: 2. ENERGIBEHOV

AKTIVITETSBLAD: 2. ENERGIBEHOV

1. Basert på grafen ovenfor, list tre faktorer som påvirker det daglige energibehovet (kilde Nathan)
a.
b.
c.

2.

Beregn energibehovet
ditt i henhold til tabellen nedenfor. (kilde Nathan):

Energibehovet mitt
jeg er

år gammel.

Jeg er en kvinne ❑Jeg er en mann ❑
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Jeg veier :
Jeg trenger :

kilo.
kJ / kg / dag.

Mitt gjennomsnittlige døgnåpne energibehov er: x=

kilojoules.

3. I morgen har du planlagt å løpe i en time. Vil energibehovene dine være de samme som i dag? (kilde
Nathan)

SVAR ARK - AKTIVITETSARK: 2. ENERGIBEHOV

SVAR ARK - AKTIVITETSARK: 2. ENERGIBEHOV

SVAR ARK - AKTIVITETSARK: 2. ENERGIBEHOV

SVAR ARK - AKTIVITETSARK: 2. ENERGIBEHOV

1) Basert på grafen ovenfor, list tre faktorer som påvirker det daglige energibehovet (kilde Nathan)
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1. Kjønn
2. Alder
3. Vekt

2) Beregn energibehovet ditt i henhold til tabellen nedenfor. (kilde Nathan)

Energibehovet mitt
jeg er

år gammel.

Jeg er en kvinne ❑Jeg er en mann ❑
Jeg veier :
Jeg trenger :

kilo.
kJ / kg / dag.

Mitt gjennomsnittlige døgnåpne energibehov er: x=

kilojoules.

3) I morgen har du planlagt å løpe i en time. Vil energibehovene dine være de samme som i dag? (kilde
Nathan)
Nei, det vil de ikke fordi fysisk aktivitet krever ekstra energi

144

AKTIVITETSBLAD: 3. QUIZZ
AKTIVITETSBLAD: 3.1 QUIZZ
1)

I hvor mange grupper faller maten vi spiser hver dag i?
❑ 10 grupper
AKTIVITETSBLAD:
❑ 7 grupper 3. QUIZZ

AKTIVITETSBLAD: 3.1 QUIZZ
Hva er navnet på næringsklærne som fungerer som en varmeregulator for kroppen?
❑ Lipider

AKTIVITETSBLAD:
3. QUIZZ
❑ Karbohydrater
AKTIVITETSBLAD: 3.1 QUIZZ
Hvilken matgruppe består hovedsakelig av kjøtt?
❑ Karbohydrater
❑ Proteiner

AKTIVITETSBLAD: 3. QUIZZ
AKTIVITETSBLAD: 3.1 QUIZZ
Oftere referert til som sukker, hva er denne matvaregruppen?
❑ Karbohydrater
❑ Fibre

Hvilken gruppe regulerer tarmtransitt?
❑ Fibre
❑ Vitaminer

De fungerer som en "booster" for kroppen vår. Det er gruppen av ...
❑ Vitaminer
❑ Mineraler

De er essensielle for konstruksjon og reparasjon av bein, de er ...
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❑ Lipider
❑ Mineraler

Hva er det viktige diettelementet for livet?
❑ Vann
❑ Luft
De er nødvendige for konstruksjon og reparasjon av bein, de er ...

❑ Lipider
❑ Mineraler
Hva er denARK
ernæringsmessige
komponenten som er viktig for livet?
SVAR
AKTIVITETSARK: 3. QUIZ

❑ Vann
❑ Luft

AKTIVITETSARK:
3.
2) I hvor mange grupper faller maten vi spiser hver dag i?
QUIZSVAR ARK ❑ 10 grupper
AKTIVITETSARK:
3. QUIZ
❑ 7 grupper

AKTIVITETSBLAD: 3. QUIZZ
AKTIVITETSBLAD: 3.1 QUIZZ

Hva er navnet på næringsklærne som fungerer som en varmeregulator for kroppen?

❑ Lipider
❑ Karbohydrater
AKTIVITETSARK:

3.

QUIZSVAR ARK AKTIVITETSARK: 3. QUIZ
AKTIVITETSARK: 3.
QUIZSVAR ARK AKTIVITETSARK: 3. QUIZ
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Hvilken matgruppe består hovedsakelig av kjøtt?

❑ Karbohydrater
❑ Proteiner

Oftere referert til som sukker, hva er denne matvaregruppen?

❑ Karbohydrater
❑ Fibre

Hvilken gruppe regulerer tarmtransitt?

❑ Fibre
❑ Vitaminer

De fungerer som en "booster" for kroppen vår. Det er gruppen av ...

❑ Vitaminer
❑ Mineraler

De er essensielle for konstruksjon og reparasjon av bein, de er ...
❑ Lipider
❑ Mineraler
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4.1 FORSTÅ
NÆRINGSETIKETTER
Nathan)
HvaAKTIVITETSARK:
er den ernæringsmessige
komponenten
som er viktig(kilde
for livet?
❑ Vann
❑ Luft

5.

Se på faktamerket for frokostblandinger (DOKUMENT 6) og angi:

Kildene til energi:
De strukturelle eller mekaniske kildene:
Energiinntak per 100 g:
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6.

Beregn energiinntaket per 100 ml melk ved å referere til de viktigste begrepene og DOKUMENT 6.

7.

Beregn energiinntaket for denne frokosten ved hjelp av DOKUMENT 6.

Frokost

Energiinntak

250 ml melk
60 g frokostblandinger
10 g sukker
150 g appelsin
TOTAL
8.

Nevn frokostvarer som også er vannkilder.

9.

Frokosten skal gi en fjerdedel av det daglige energiinntaket, som i gjennomsnitt er 12.000 kJ for en tenåring.
Beregn om denne frokosten gir tilstrekkelig energi. Begrunn svaret ditt.
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SVARBLAD: 4.1 FORSTÅ NÆRINGSETIKETTER (kilde Nathan)

SVARBLAD: 4.1 KREPTERING AV NÆRINGSETIKETTER (kilde Nathan)

SVARBLAD: 4.1 KREPTERING AV NÆRINGSETIKETTER (kilde Nathan)

SVARBLAD: 4.1 KREPTERING AV NÆRINGSETIKETTER (kilde Nathan)

6. Se på faktamerket for frokostblandinger (DOKUMENT 6) og angi:
-

Kildene til energi: karbohydrater og fett.

-

Strukturelle eller mekaniske kilder: proteiner, kalsium og fosfor.

-

Energiinntak per 100 g: 1600 kJ.

7. Beregn energiinntaket per 100 ml melk med henvisning til de viktigste begrepene og DOKUMENT 6.
(3,2 x 17) + (4,8 x 17) + (3,6 x 38) = 272,8 kJ.
. 8. Beregn energiinntaket for denne frokosten ved hjelp av DOKUMENT 6.
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Frokost

Energiinntak

250 ml melk

1400 kJ

60 g frokostblandinger
10 g sukker

167,2 kJ

150 g appelsin

250 kJ
TOTAL 1817,2 kJ

. 9. Nevn frokostvarer som også er vannkilder.
Kilder til vanninntak er melk og appelsinjuice.

10. Frokosten skal gi en fjerdedel av det daglige energiinntaket, som i gjennomsnitt er 12 000 kJ for en tenåring.
Beregn om denne
frokosten
gir tilstrekkelig energi. Begrunn svaret ditt.
AKTIVITETSARK:
4.2 FORSTÅ
NÆRINGSETIKETTER
12 000/4 = 3000 kJ. Nei, frokosten gir ikke nok energi.

AKTIVITETSARK: 4.2 FORSTÅ AV
NÆRINGSETIKETTER
På forhånd : Be deltakerne ta med minst 2 etiketter med matvarer (ferdige måltider, hermetiske, frosne, ferske produkter ...).
Be hver deltaker analysere to forskjellige matnæringsetiketter:
● Identifiser de4.2
forskjellige
AKTIVITETSARK:
FORSTÅmatvaregruppene
AV
NÆRINGSETIKETTER
●

Skille mellom animalsk og vegetabilsk fett, animalsk og vegetabilsk protein, vitaminer og mineraler ...

Trekk en konklusjon om balansen mellom disse produktene.
AKTIVITETSARK: 4.2 FORSTÅ AV
NÆRINGSETIKETTER
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AKTIVITETSBLAD: 5. ETABLER EN BALANSERT DIETT

AKTIVITETSBLAD: 6. IDENTIFISERING AV FORSKJELLIG
SPISEADFED
La kandidatene reflektere over ukens menyer
▪
▪

i kantinen: hvordan ukens måltider utfyller hverandre for å oppnå en ernæringsmessig balansert uke.
Fortsett diskusjonen om måltider hjemme og få dem til å tenke på å lage ekstra menyer.

AKTIVITETSARK: 6. IDENTIFISERING
AV FORSKJELLIGE
SPISEOPPFØRINGER
AKTIVITETSBLAD: 6. IDENTIFISERING AV FORSKJELLIG
SPISEADFED

AKTIVITETSBLAD: 6. IDENTIFISERING AV FORSKJELLIG
SPISEADFED
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AKTIVITETSARK: 6. IDENTIFISERING AV FORSKJELLIGE
SPISEOPPFØRINGER
SPISEHUS OGAV
OPPFORDRINGER
AKTIVITETSARK: 6. IDENTIFISERING
FORSKJELLIGE
SPISEOPPFØRINGER

Objektiv: liste opp faktorene som påvirker spiseatferd og vaner.

Utviklingen av matforbruket har gått veldig raskt de siste 30 årene. I dag består mat av industrielt bearbeidet mat, mens det
AKTIVITETSARK:
6. IDENTIFISERING AV FORSKJELLIGE
tidligere hovedsakelig var kornprodukter, landbruksprodukter. Ikke bare typen mat har endret seg, men også mengdene som
SPISEOPPFØRINGER
forbrukes. Hva er konsekvensene?
1) Bruk listen nedenfor, vedlegg 1 og din erfaring, og fyll ut tabellen nedenfor med eksempler på faktorer som påvirker

AKTIVITETSARK:
6. IDENTIFISERING AV FORSKJELLIGE
spiseatferd.
SPISEOPPFØRINGER

Familievaner, hurtigmat, skikk, valg (vegetarisk ...), galskapasykdom, svineinfluensa, fugleinfluensa, utvikling av ferdigretter,
flere mikrobølgeovner, flere bakverk og søte produkter, hurtigmat, alder, kostholdssykdommer , snacks, dietter, religioner,
hjemland, geografisk opprinnelse, ferdiglagde måltider, koffeinfri kaffe, produkter med søtningsmidler, etc.

FAKTORER

EKSEMPLER

Industriell
utvikling
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Kulturelle faktorer

Sosiologiske faktorer

Økonomiske faktorer
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AKTIVITETSARK: 6. IDENTIFISERING AV FORSKJELLIGE SPISEOPPFØRINGER
2) Forklar de positive og negative sidene ved de nye vanene til franskmennene ved å svare på et eget ark. Du vil

AKTIVITETSARK: 6. IDENTIFISERING AV FORSKJELLIGE SPISEOPPFØRINGER
bruke teksten nedenfor for å hjelpe deg:

De nye spisevanene til franskmennene

AKTIVITETSARK: 6. IDENTIFISERING
FORSKJELLIGE
SPISEOPPFØRINGER
Ifop Survey- AV
Dimanche
Ouest Frankrike
• 20. oktober 2000
Markedet går fortsatt sterkt

AKTIVITETSARK: 6. IDENTIFISERING AV FORSKJELLIGE SPISEOPPFØRINGER

Når de blir bedt om å uttrykke sin preferanse mellom matvarer fra markedet og frosne retter, sier
76% av franskmennene at de foretrukket å handle på markedet, hvor du kan finne produkter av
bedre kvalitet og et større utvalg. Bare 22% av franskmennene foretrukket å kjøpe frosne retter,
tiltrukket av holdbarhet eller brukervennlighet.
Blant franskmennene som svarte at de foretrukket markedsprodukter fremfor frosne produkter, er det
mest enstemmige kvinner (79% mot 71% for menn) og eldre (79% av de over 65 år sammenlignet
med 71% av de under 35 år gammel). Vi kan også merke et veldig sterkt skille i henhold til den
sosio-yrkesmessige kategorien: mens 80% av arbeidstakerne foretrukket markedsprodukter, er det
bare 58% av selvstendig næringsdrivende og ledere som gjør det. I tillegg ser Sør-Øst og Parisregionen ut til å være de regionene som er mest kjent med frosne retter (29% av svarene for Parisregionen og 25% for Sør-Øst).
Utviklingen av spiseatferd: forskjeller mer eller mindre uttalt
Stadig flere liker å lage sin egen mat. Når franskmenn blir spurt om de lager mat mer eller mindre
ofte enn før, sier 57% at de gjør det mer og mer, sammenlignet med 24% som sier at de ikke gjør
det og 18% som ikke ser noen endring.
Franskmennene vet også hvordan de skal sette pris på det festlige aspektet av måltidet.
Når det gjelder å måle hvor ofte de inviterer vennene sine til middag, er franskmennene delt: 42%
føler at de inviterer vennene sine til middag oftere enn de pleide, sammenlignet med 41% som tenker
annerledes. Der igjen er generasjonsskillet sterkest. Dette er spesielt påfallende når man
sammenligner resultatene for de yngste (72% blant 18-24-åringene) med de for de eldste (14% blant
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de over 65). Det er også et sosio-profesjonelt skille: 48% av selvstendig næringsdrivende og
seniorledere og 56% av mellomliggende yrker innrømmer oftere å ha venner til middag.
Vanen med å ha store familiemåltider forsvinner tydeligvis: 51% av franskmennene innrømmer å ha
dem sjeldnere enn før, 27% oftere og 22% ser ingen endring. Det skal bemerkes at 44% av 18-24åringene sier at de har flere store familiemåltider, noe som bekrefter den sterke tilknytningen til
familieverdier som ofte uttrykkes av denne generasjonen.
Hurtigmat har ikke lenger den samme appellen for de fleste franskmenn.
Besøkene på hurtigmatrestauranter forble uendret for 29% av befolkningen undersøkte, økte
for bare 22% og reduserte for 44% av dem. De yngste deltakerne skiller seg ut ved å være flere enn
de eldste for å anslå at de går sjeldnere på hurtigmatrestauranter (47% av 18-24-åringene, 58% av
25-34-åringene). Har moten til eksotisk mat gått ut av stil?
Selv om 36% av franskmennene føler at de ikke har endret hyppigheten de går til "eksotiske"
restauranter, opplever 40% at de ikke går så ofte, i motsetning til bare 18% som tror at de går oftere
. Dette overraskende funnet masker markerte forskjeller i henhold til alder og sosio-profesjonell
kategori. Mens 18-24-åringer blir stadig mer nysgjerrige på eksotisk mat (35%), er de over 65 stadig
motvillige (5%).
Rettene vi foretrukket å lage
83% av franskmennene foretrukket å lage tradisjonelle franske retter, mot 14% som foretrukket å
tilberede eksotiske retter. De som foretrukket å lage eksotiske retter er ganske unge (18% blant de
under 35-årene), velstående (24% blant selvstendig næringsdrivende og seniorledere) og har høyt
utdannelsesnivå (18% blant de under 35-årene).
Kjøpe "økologisk" mat
56% av franskmennene har allerede hatt muligheten til å kjøpe "økologisk" mat mot 44% som aldri
har gjort dette før. Blant disse 56% er det bare 8% av franskmenn som kjøper økologisk mat veldig
ofte, mens 25% innrømmer å ha kjøpt den av og til og 23% sjelden. Det er derfor en veldig klar skille
mellom på den ene siden forbrukere som er mer eller mindre vant til å kjøpe "økologisk" mat, og på
den andre siden forbrukere som fremdeles er motstandsdyktige mot denne nye trenden.
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SVAR ARK - AKTIVITETSBLAD: 6. IDENTIFISERING AV
FORSKJELLIGE SPISEOPPFØRINGER
AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER DIN KOSTNAD TIL DIN
SVAR
AKTIVITETSVAR
ARK - AKTIVITETSBLAD: 6. IDENTIFISERING
AV FAKTORER
FORSKJELLIGE SPISEOPPFØRINGER
EKSEMPLER
AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER DIN KOSTNAD TIL DIN
Matindustri: ferdigmat, flere mikrobølgeovner, mer søte bakverk,
AKTIVITET
Industriell utvikling

ferdiglagde måltider, koffeinfri kaffe, produkter med søtningsmidler osv.

AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER DIETTEN TIL DIN
AKTIVITETSAKTIVITET: 7. TILPASSER DIN DIETT TIL DIN
AKTIVITETSVAR ARK - AKTIVITETSBLAD: 6. IDENTIFISERING
AV
FORSKJELLIGE
SPISEOPPFØRINGER
Kulturelle
faktorer
Religioner,
hjemland, geografisk opprinnelse, skikk, valg (vegetarisk)
AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER DIN KOSTNAD TIL DIN
AKTIVITETSVAR ARK - AKTIVITETSBLAD: 6. IDENTIFISERING
AV FORSKJELLIGE SPISEOPPFØRINGER
Sosiologiske
faktorer

Familievaner, hurtigmat, alder, kostholdssykdommer, snacks, dietter,
ernæringssykdommer, slanking

Økonomiske
faktorer

Økonomisk krise, arbeidsledighet, ledere og arbeidere, gal ku-krise,
svineinfluensa, fugleinfluensa, tørke, distribusjonskraft i detaljhandel.
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AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASS DITT KOSTHOLD TIL
DIN AKTIVITET
Viktigheten av kosthold. 7. TILPASSER DIETTEN TIL DIN
AKTIVITETSBLAD:
AKTIVITETSAKTIVITET:
7. TILPASSER DIN DIETT
Aurélie, 15 år, 1,68 m, 73 kg er i estetisk trening. I løpet av en fire ukers periode med arbeidsopplæring, sa hun ja til å flytte
TIL
DIN Det
AKTIVITET
hjemmefra.
er ingen restaurant i selskapet, og det er for dyrt å spise på kafeteriaen. Så hun valgte piknik og sandwich eller
hamburger. I sitt siste besøk advarte legen henne om risikoen for å være overvektig, som diabetes, høyt blodtrykk og høyt
kolesterol.

AKTIVITETSBLAD:
7. TILPASSER DIN KOSTNAD TIL
Aktivitet 1: Analyser situasjonen
DIN AKTIVITET
Hva er problemet? Kryss av for problemet Aurelie uel est le problème posé?

❑ Hvordan organisere lunsjpausen?
❑ Hvordan bli akseptert av andre hvis du er overvektig?
AKTIVITETSBLAD:
7.treningsstedet
TILPASSER
DIN
KOSE
TIL med overvekt?
❑ Hvordan kan du spise på
ditt uten
å forverre
problemet

DITT AKTIVITETSAKTIVITETSARK: 7. TILPASSER
Hva er situasjonen?
DIN
KOSTNAD TIL DITT AKTIVITETSARK: 7.
TILPASSER
DIN KOST I DIN AKTIVITET
Aurélies valgte restaureringsmodus:
Overvektrelaterte sykdommer:

AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER DIETTEN TIL DIN
Aktivitet 2: Bruke kunnskapen din -7.
Spisevaner
AKTIVITETSAKTIVITET:
TILPASSER DIN DIETT
TIL DIN AKTIVITET
Franske spisevaner.

Utviklingen av franske spisevaner er knyttet til mange faktorer, nemlig utvikling av kvinners arbeid, industrialisering av mat,
arbeidsbegrensninger, fremtredende fritidsaktiviteter, vekst av massefordeling, avstand hjemmefra, stadig økende
urbanisering, budsjettbegrensninger, og endringer i livsstilsmønstre. Det tradisjonelle måltidet viker for nye forbrukstrender.

List opp tre faktorer som endrer spisevaner.
●
●
●
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AKTIVITETSBLAD:
7. TILPASSER
KOSTNAD
TIL DIN
Etter å ha gjort noen undersøkelser,
fortell Aurélie omDIN
følgende
sykdommer forbundet
med overdreven matinntak:
AKTIVITET
●

Diabetes:

●

Hypertensjon:

●

Hyperkolesterolem

AKTIVITETSBLAD:
7. TILPASSER DIETTEN TIL DIN
i:
AKTIVITETSAKTIVITET: 7. TILPASSER DIN DIETT TIL DIN
AKTIVITET

AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER DIN KOSTNAD TIL DIN
AKTIVITET

AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER DIN KOSE TIL DITT
AKTIVITETSAKTIVITETSARK: 7. TILPASSER DIN KOSTNAD TIL
Bruk informasjonen
du har om Aurélie
første beskrivelsen,
fullfør Aurélies
BMI-tabell.
DITT
AKTIVITETSARK:
7.i den
TILPASSER
DINogKOST
I DIN
AKTIVITET
Aurélies kroppsmasseindeks
Kommentarer

AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER DIETTEN TIL DIN
AKTIVITETSAKTIVITET: 7. TILPASSER DIN DIETT TIL DIN
AKTIVITET
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Aktivitet 3: Hva kroppen trenger
Matinntak
Dette er mengden mat som en person må konsumere i løpet av 24 timer for å være sunn. Det avhenger av
kroppens behov og aktivitetsnivå.

Hovedrollene til næringsstoffer.
Vekst

Energi

Vedlikehold

Muskuløs

Fungering
Termisk effekt
I tilfelle vi
trenger det

Proteiner, kalsium

Karbohydrater

Lipider

Proteiner

Vann,
vitaminer,
mineraler, fibre
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AKTIVITETSARK: 7. TILPASS KOSTHOLDET TIL DIN AKTIVITET
XC

Energiforbruket

AKTIVITETSARK:
7. TILPASSER DIETTEN TIL DIN
Tenåringer fra 13 Stillesittende
Moderat aktivitet Kraftig aktivitet
Svangerskap 1 times sport
til
14
år
oppførsel
AKTIVITETSAKTIVITET: 7. TILPASSER DIN DIETT TIL DIN
AKTIVITET

0°C

AKTIVITETSARK: 7. TILPASSER DIN KOSTNAD TIL DIN
AKTIVITET
(G) 12100 kJ / t

(H) 8800 kJ / t

(H) 13 000 kJ / t

(H) 14 600 kJ / t

(F) 10 400 kJ / t

(F) 7 500 kJ / t

(F) 8400 kJ / t

(F) 10 900 kJ / t

9000 kJ / t

2200 kJ / t

12,6 kJ / t

AKTIVITETSARK: 7. TILPASSER DIN KOSE TIL DITT
AKTIVITETSAKTIVITETSARK: 7. TILPASSER DIN KOSTNAD TIL
Kroppens forbrenning må kompenseres med energiinntak.
DITT
AKTIVITETSARK:
TILPASSER
DIN KOST
DIN AKTIVITET
Energiinntaket
som er nødvendig for7.
å dekke
det totale energiforbruket,
må Ifordeles
utover dagen: 25% til frokost, 30% til
lunsj, 15% ved snacktid og 30% til middag.
Fyll ut følgende tabell fra de forrige tabellene.

AKTIVITETSARK: 7. TILPASSER DIETTEN TIL DIN
AKTIVITETSAKTIVITET: 7. TILPASSER DIN DIETT TIL DIN
AKTIVITET
Tre behov kroppen vår har
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Fire faktorer som påvirker
diettbehov

Tre matkilder til energi

En måleenhet for
energiværdien til mat
Aurelies daglige
energibehov
Aurelies energiinntak for
lunsj (i kJ).
Energiforbruk for en times
sport.
Aktivitet 4: Balanserte menyer
En balansert diett
162

Matvarer er klassifisert i grupper etter deres viktigste næringsstoffer. For et balansert kosthold må mat fra disse
seks gruppene konsumeres hver dag. Karbohydrater må dekke 55% av energiinntaket, lipider 30% og proteiner
15%.

1

2

3

4

5

5bis

6

Kjøttfiske
gg

Meieriprodukter

fett

Sukker-stivelse

rå frukt og
grønnsaker

grønnsaker,
kokt frukt

Drikker

Hovedbidrag

Proteiner

Proteiner
Kalsium

Lipider

Karbohydrater

Vitaminer
Mineralfibr
e

Vitaminer
Mineralfibre

Vann

Mateksempler

Kanin,
kylling,
hvilling,
tunfisk

Melk,
yoghurt,
ost, ...

Smør,
olje, ...

Ris, sjokolade,
brød,
frokostblanding
er

Gulrøtter,
epler, ...

Kokte
rødbeter,
kompott

Te Kaffe

Hovedbehov

bygging

bygging

energisk

Energisk

funksjonell

funksjonell

funksjonell

Matgrupper

Fullfør følgende tabell ved å krysse av for de identifiserte matvaregruppene. Legg sammen totalene og skriv ned feilene
Aurelie gjorde.

Matgrupper

1

2

3

4

5

5bis

6

Energiinn
tak i kJ
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Meny
Kjøttfisk
egg

Meieriprodukt
er

fett

Sukkerstivelse

rå frukt og
grønnsaker

grønnsaker
, kokt frukt

Drikker

Frokost: 7
brødskiver med
smør, kaffe og
sukker

Snacks om
morgenen: 1
sjokoladebar

Lunsj: hamburger,
chips
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Koks (33cl)

Ettermiddagsmatbi
t: 2
sjokoladepannekak
er, brus

Total : nb av flått /
kolonne

Identifiserte feil
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AKTIVITETSARK: 7. TILPASS DITT KOSTHOLD TIL
AKTIVITETSNIVÅET DITT
Aktivitet 5: Matvalg

AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER DIETTEN TIL DIN
AKTIVITETSAKTIVITET: 7. TILPASSER DIN DIETT TIL DIN
AKTIVITET
1.

Gi Aurélie fire tips om hvordan du kan ha et balansert kosthold og ikke forverre problemet med overvekt.

2.
3.

AKTIVITETSBLAD:
4.

7. TILPASSER DIN KOSTNAD TIL DIN

AKTIVITET
Av de følgende tre piknikene, sirkel den du synes er best for Aurelies problem.

AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER DIN KOSE TIL DITT
AKTIVITETSAKTIVITETSARK: 7. TILPASSER DIN KOSTNAD TIL
DITT AKTIVITETSARK: 7. TILPASSER DIN KOST I DIN
AKTIVITET

Camembert + sjokolade

Koks + tunfisk sandwich: 7. TILPASSER
Yoghurt + Kompott
+ vann + TIL DIN
AKTIVITETSBLAD:
DIETTEN
éclair + appelsinjuice +
brød,
salat, tomat, majones, salat7.niçoise:
ris, tunfisk, DIN
egg, DIETT TIL DIN
AKTIVITETSAKTIVITET:
TILPASSER
blandet salat: pasta + chorizo
tunfisk
tomater, olje, eddik
AKTIVITET
+ egg + olje + eddik

Begrunn svaret ditt.
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Aktivitet 6: Ernæring og skiftarbeid

Skiftarbeid (arbeid med forskjøvet arbeidstid) berører ifølge Arbeidsdepartementet 12,5% av de ansatte, og er årsaken til stor
uregelmessighet i kostholdet. I fordøyelsessystemet er følelsen av sult som oppstår uventet ansvarlig for gastrointestinale
lidelser: halsbrann, diaré, forstoppelse.
Skiftende måltider, snacks og store mengder sukker og fett fører til vektøkning, en økning i kolesterol i blodet, tretthet og
stress, og redusert ytelse og årvåkenhet.
Endring av spisevaner er en langsiktig prosess: Liste opp 3 eksempler for å illustrere livsstilsendringer.
1.
2.
3.
Angi forstyrrelser forårsaket av uorganisert spising.
Fysiske lidelser:

Psykiske lidelser:

Spesifiser tiltakene som skal tas for å unngå dem.
Individuelle tiltak

Kollektive tiltak
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Aktivitet 7: Nomadespisere

Lunsjpause: det er mye mer enn bare å spise. Forbrukere leter etter en måte å ta en pause fra arbeidsdagen og gi
seg selv et øyeblikk av frihet og glede for seg selv.
Noen spiser en sandwich og går samtidig på vindushopping eller går på biblioteket eller de spiser en rask lunsj og
praktiserer en sport.
Denne nomadiske måten å spise begrenser matinntaket til 20 minutter og koster mellom 4 og 6 €.
Salgsautomatmarkedet vokser kraftig og vil trolig fortsette å vokse de neste årene. Andre distribusjonskanaler
fortsetter også å vokse (bensinstasjoner, bakerier, kaffebarer osv.). Selv om ledigheten og fallet i kjøpekraft
oppfordrer forbrukerne til å velge økonomiske formler, er tidsfaktoren i økende grad avgjørende.
Snackseksjonen i Yafette-supermarkedet
Antall produkter : 300
Sammensetning: vann, fruktjuice.
Smørbrød, innpakning, hakket frukt i poser
Blandede salater i skuffer, kokt frukt og drikke meieriprodukter, bakverk.
Spesielle funksjoner: et sushi og sashimi hjørne.
Nøkkeltall: 500 smørbrød per dag, 250 salater solgt per dag.
Merk:
Nomad catering: take-away catering
Snacking: spiseklare snacks
Sushi, Sashimi: japanske retter

Identifiser funksjonene til måltidspausen.
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Angi stedene som tilbyr denne typen nomadisk catering.

Foreslå en balansert «snacking» -meny.
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Aktivitet 8: Spiseforstyrrelser (kilde Hachette).

Bulimi og hyperfagi og anoreksi er de viktigste spiseforstyrrelsene og diagnostiseres hovedsakelig hos tenåringer
og unge voksne.
Finn definisjonen av de tre understrekede ordene ved å plassere dem i riktig boks:
Nekt å spise med en besettelse
for tynnhet, noe som kan føre
til sykehusinnleggelse eller til
og med død.

Akutte anfall av overspising ofte
etterfulgt av oppkast. Obsessiv
vektøkning.

Konstant nabbling, overdreven
matinntak. Betydelig
vektøkning.

Ofte følger lidelser som depresjon, angst, besettelse og lav selvtillit disse sykdommene.

Aktivitet 9: Konsekvensene av ernæringsfeil på helsen (kilde Delagrave)
Angi diettfeilen for hvert av de ni utsagnene som er oppført ved å skrive tilsvarende bokstav nedenfor (en
bokstav kan brukes mer enn en gang).
UTTALELSER

FEIL

1: Jeg tilsetter salt til maten min før jeg smaker
på dem.
2: Jeg spiser aldri frokost
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3: Jeg drikker aldri melk, jeg er ikke baby lenger.
4: Jeg liker ikke frukt, jeg spiser bare et eple
innimellom.
5: Jeg elsker å spise på kaker eller
frokostblandinger foran TV-en.
6: Jeg drikker bare et glass vann til hvert måltid.
7: Jeg har alltid et sekund som hjelper ...
8: Jeg spiser søtsaker i hver pause.
9: grønne grønnsaker er for kyr, jeg spiser bare
pasta og ris.
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DIN KOSE TIL DITT AKTIVITETSAKTIVITET: 7.
TILPASSER DIN DIETT TIL DIN AKTIVITET

SVAR
- AKTIVITETSBLAD:
7. TILPASSER
AktivitetARK
10: Kollektive
tiltak og personlige initiativer
for god mathygiene (kilde Delagrave)
DIN KOSE TIL DITT AKTIVITETSAKTIVITET: 7.
TILPASSER DIN DIETT TIL DIN AKTIVITET
Kryss av for den aktuelle oppføringen i tabellen nedenfor.
Slanking feil

Kortsiktige
konsekvenser

EN

Dårlig fordeling av
matinntaket på
dagtid

Hypo eller hyperglykemi
(+ eller - blodsukkernivå)
tretthet, svimmelhet,
mangel på
oppmerksomhet.

B

Overdreven
matforbruk

Fordøyelsesproblemer,
oppkast

Vektøkning, fedme,
hjerte- og
karsykdommer

C

Overdreven
sukkerforbruk

Tannråte, vektøkning

Fedme diabetes

D

For mye saltforbruk

Vev beholder vann og
svulmer ...

Ødem i bena,
hypertensjon

E

Utilstrekkelig
vannforbruk

Dehydrering,
muskelkramper,
forstoppelse

Sykdommer i urin- og
fordøyelsessystemet

F

Utilstrekkelig
forbruk av
meieriprodukter

Nr

Langsiktige
konsekvenser

Avkalkning, risiko for
brudd
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G

Utilstrekkelig
forbruk av frukt eller
grønnsaker

Forstoppelse,
vitaminmangel
(utilstrekkelig inntak av
vitamin C ...)
Personlig
initiativ

Tykktarmskreft

Kollektivt
initiativ

A - Fjern salgsautomater med søtsaker på alle skoler.
B - Spis en balansert frokost hver morgen.
C - TV-reklame "For din helse, spis minst 5 frukt og
grønnsaker om dagen".
D - Spis ett meieriprodukt om dagen.
E - National Nutrition and Health Plan (PNNS) rettet mot å
forbedre befolkningens spisevaner.
F - Unngå napp.
G - Helsemelding: "For din helse, unngå å spise for mye fett,
for mye sukker".
H - Youth Health Plan (YHP) hadde særlig som mål å fremme
gode spisevaner.
Viktigheten av kosthold.
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SVAR ARK - AKTIVITETSARK: 7. TILPASS DITT
KOSTHOLD TIL AKTIVITETSNIVÅET DITT
‘

Aurélie,
15 ARK
år, 1,68-m,
73 kg er i estetisk trening. I7.
løpet
av en fire ukersDIN
periode
med arbeidsopplæring,
SVAR
AKTIVITETSBLAD:
TILPASSER
KOSTNAD
TIL DINsa hun ja til
å flytte hjemmefra. Det er ingen restaurant i selskapet, og det er for dyrt å spise på kafeteriaen. Så hun valgte
AKTIVITET
piknik
og sandwich eller hamburger. I sitt siste besøk advarte legen henne om risikoen for å være overvektig, som
diabetes, høyt blodtrykk og høyt kolesterol.

SVAR ARK - AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER DIN KOSTNAD TIL DIN
AKTIVITET
Aktivitet 1: Analyser situasjonen

SVAR ARK - AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER DIN KOSTNAD TIL DIN
AKTIVITET

Hva er problemet? Kryss av for problemet

❑ Hvordan organisere lunsjpausen?
❑ Hvordan bli akseptert av andre hvis du er overvektig?
� Hvordan kan du spise på treningsstedet ditt uten å forverre problemet med overvekt?

Hva er situasjonen?
Aurélies valgte restaureringsmodus: piknik og sandwich eller hamburger

Overvektrelaterte sykdommer:diabetes, høyt blodtrykk og overskytende kolesterol
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SVAR ARK - AKTIVITETSARK: 7. TILPASS DITT
KOSTHOLD TIL AKTIVITETSNIVÅET DITT
AktivitetARK
2: Bruk-kunnskapen
din - Spisevaner 7. TILPASSER DIN
SVAR
AKTIVITETSBLAD:
KOSTNAD TIL DIN AKTIVITET
Franske spisevaner.

Utviklingen
av franske
spisevaner er knyttet til mange
faktorer, nemlig
utvikling av kvinners arbeid, industrialisering
SVAR
ARK
- AKTIVITETSBLAD:
7. TILPASSER
DIN
av mat, arbeidsbegrensninger, fremtredende fritidsaktiviteter, vekst av massefordeling, avstand hjemmefra, stadig
KOSTNAD
TIL DIN AKTIVITET
økende urbanisering, budsjettbegrensninger, og endringer i livsstilsmønstre. Det tradisjonelle måltidet viker for nye
forbrukstrender.

SVAR ARK - AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER DIN
KOSTNAD TIL DIN AKTIVITET
List opp tre faktorer som endrer spisevaner.

SVAR ARK - AKTIVITETSARK: 7. TILPASS DITT
KOSTHOLD
TIL AKTIVITETSNIVÅET DITT
● utviklingen av kvinners arbeid
●

industrialiseringen av mat

SVAR ARK - AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER DIN
● fritidensTIL
fremtredende
KOSTNAD
DIN AKTIVITET
SVAR
ARK - AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER DIN
Etter å ha gjort noen undersøkelser, fortell Aurélie om følgende sykdommer forbundet med overdreven
KOSTNAD
TIL DIN AKTIVITET
matinntak:
Diabetes: overflødig sukker

SVAR ARK - AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER DIN
Hypertensjon: overflødig
KOSTNAD
TIL DINsalt
AKTIVITET
Hyperkolesterolemi:
overflødig fett
SVAR
ARK - AKTIVITETSARK:
7. TILPASS DITT
KOSTHOLD TIL AKTIVITETSNIVÅET DITT
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SVAR ARK - AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER DIN
KOSTNAD TIL DIN AKTIVITET

Bruk informasjonen du har om Aurélie i den første beskrivelsen, og fullfør Aurélies BMI-tabell.

Aurélies kroppsmasseindeks

Kommentarer

BMI = 73 / (1,68 x 1, 68) = 25,8

BMI 25 <25,8 <30
Hun er litt overvektig

Aktivitet 3: Hva er behovene?
Matinntaket
Dette er mengden mat som en person må konsumere i løpet av 24 timer for å være sunn. Det avhenger av
kroppens behov og utgifter.
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Hovedrollene til næringsstoffer.
Vekst

Energi

Vedlikehold

Muskuløs

Funksjon
Termisk effekt
I tilfelle vi
trenger det

Proteiner, kalsium

Karbohydrater

Lipider

Proteiner

Vann, vitaminer,
mineraler, fibre
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SVAR ARK - AKTIVITETSARK: 7. TILPASS DITT KOSTHOLD TIL AKTIVITETSNIVÅET
DITT

SVAR ARK
- AKTIVITETSBLAD:
7. TILPASSER DIN KOSTNAD TIL DIN AKTIVITETSVAR
Utgiftene
må kompenseres
med energiinntak.
ARK - AKTIVITETSBLAD:
7. TILPASSER
DIN KOSTNAD
TIL energiforbruket,
DIN AKTIVITET må fordeles rett over dagen: 25% til
Energiinntaket
som er nødvendig
for å dekke
det totale
frokost, 30% til lunsj, 15% ved snacktid og 30% til middag.
Fyll
ut følgende
fra de forrige tabellene.7.
SVAR
ARKtabell
- AKTIVITETSBLAD:

KOSTNAD TIL
Energiforbruket

DIN AKTIVITET

Tenåringer fra 13
til 14 år

Stillesittende
oppførsel

TILPASSER DIN

Moderat
aktivitet

Kraftig
aktivitet

Svangerskap

1 times
sport

0°C

2200 kJ / t

12,6 kJ /
t

KORRIG - AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER DIN KOSTNAD TIL DIN AKTIVITETSVAR
ARK - AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER DIN KOSTNAD TIL DIN AKTIVITETSVAR ARK AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER DIN KOSTNAD TIL DIN AKTIVITET

SVAR ARK - AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER DIN KOSTNAD TIL DIN AKTIVITETSVAR
ARK - AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER DIN KOSTNAD TIL(H)
DIN
14AKTIVITET
600 kJ /
(H) 13 000 kJ
(G) 12100 kJ / t
(H) 8800 kJ / t
t
/t
9000 kJ / t
(F) 10 400 kJ / t
(F) 7 500 kJ / t
(F) 10 900 kJ /
(F) 8400 kJ / t
t

Strukturell og mekanisk (bygning)
Tre behov kroppen vår har
Behov for energi: å bevege seg, å regulere temperaturen
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Behov for å fungere
Fysisk aktivitet
Medisinsk tilstand (sykdommer)
Fire faktorer som påvirker diettbehov

Kjønn og alder
Årstider

Proteiner
Tre matkilder til energi

Lipider
Karbohydrater

En måleenhet for energiværdien til mat

Kilojoules kJ

Aurelies daglige energibehov

10 400 kJ

Aurelies energiinntak for lunsj (i kJ).

10400 x 30% = 3120 kJ

Energiforbruk for en times sport

2 200 kJ
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Aktivitet 4: Balanserte menyer
En balansert diett
Matvarer er klassifisert i grupper etter deres viktigste næringsstoffer. For et balansert kosthold må mat fra disse
seks gruppene konsumeres hver dag. Karbohydrater må dekke 55% av energiinntaket, lipider 30% og proteiner
15%.

1

2

3

4

5

5bis

6

Kjøttfiskeg
g

Meieriprodukt
er

fett

Sukkerstivelsesm
at

rå frukt og
grønnsaker

grønnsaker
, kokt frukt

Drikker

Hovedbidrag

Proteiner

Proteiner
Kalsium

Lipider

Karbohydrater

Vitaminer
Mineralfibr
e

Vitaminer
Mineralfibr
e

Vann

Mateksempl
er

Kanin,
kylling,
hvilling,
tunfisk

Melk, yoghurt, Smør,
ost, ...
olje, ...

Ris,
sjokolade,
brød,
Gulrøtter,
frokostblandinge epler, ...
r

Kokte
rødbeter,
kompott

Te Kaffe

Hovedbehov

bygning

bygning

Energisk

funksjonell

funksjone
ll

Matgrupper

energis
k

funksjonell
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SVAR ARK - AKTIVITETSARK: 7. TILPASS DITT KOSTHOLD TIL AKTIVITETSNIVÅET DITT

Fullfør følgende tabell ved å krysse av for de identifiserte matvaregruppene. Legg sammen totalene og skriv ned feilene
Aurelie gjorde.

KORRIG - AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER DIN KOSTNAD TIL
Matgrupper
1 ARK 2- AKTIVITETSBLAD:
3
4
5
5bisDIN
DIN
AKTIVITETSVAR
7. TILPASSER
KOSTNAD TIL DIN AKTIVITET
rå
grønnsak
Meny

Kjøttfis Meierikegg
produkter

fett

Sukkerstivels
e

fruktgrøn
nsaker

er, kokt
frukt

Frokost: 7 brødskiver
Sukker DIN
X
KORRIG
- AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER
KOSTNAD TIL
med smør, kaffe og
x
DIN AKTIVITET
Stivelse X

6
Drikker

Energiin
ntak i kJ

x

2 600 kJ

sukker

Knabber om
morgenen: 1
KORRIG
- AKTIVITETSBLAD:
sjokoladebar

Sukker X
x

1500 kJ

StivelseDIN
X KOSTNAD TIL
7. TILPASSER
DIN AKTIVITETSVAR ARK - AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER DIN
Sukker X
KOSTNAD
TIL chips
DIN AKTIVITET
Lunsj: hamburger,
x
x
x

3 500 kJ

Stivelse X
Koks (33cl)

KORRIG
- AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER DIN KOSTNAD TIL
Ettermiddagsmatbit:
Sukker X
DIN
AKTIVITETSVAR
7. TILPASSER DIN
sjokoladepannekaker,
x ARK x- AKTIVITETSBLAD:
x
Stivelse X
KOSTNAD
TIL DIN AKTIVITET
brus
Total : nb av flått /
kolonne

x

58 kJ

x

1 000 kJ

3

8 658 kJ

Sukker 5
2

1.5

4
Stivelse 4
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Identifiserte feil

- Det er for mye sukker, fett, stivelse ...
- Ikke nok rå grønnsaker, (frukt og grønnsaker) meieriprodukter, vann.
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SVAR ARK - AKTIVITETSARK: 7. TILPASS DITT KOSTHOLD TIL AKTIVITETSNIVÅET DITT
Aktivitet 5: Matvalg
Gi Aurélie
fire tips om
hvordan du kan ha et balansert
kosthold og ikke
forverre
problemet med overvekt.
KORRIG
- AKTIVITETSBLAD:
7. TILPASSER
DIN
KOSTNAD

TIL DIN AKTIVITET

1. Spis mindre fett, mindre sukker
2. Slutt å snacke
3. Spis frukt og grønnsaker

KORRIG
- AKTIVITETSBLAD:
4. Ta del
i fysisk aktivitet

7. TILPASSER DIN KOSTNAD

TIL DIN AKTIVITET

Av de følgende tre piknikene, sirkel den du synes er best for Aurelies problem.

KORRIG - AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER DIN KOSTNAD
TIL DIN AKTIVITET

Koks + tunfisk sandwich: brød,
salat, tomat, majones, tunfisk

Yoghurt + Kompott + vann +
salat niçoise: ris, tunfisk, egg,
tomater, olje, eddik

Camembert + sjokolade éclair
+ appelsinjuice + blandet
salat: pasta + chorizo + egg +
olje + eddik

Begrunn svaret ditt.
Alle matvaregrupper er dekket
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SVAR ARK - AKTIVITETSARK: 7. TILPASS DITT KOSTHOLD TIL AKTIVITETSNIVÅET DITT

Aktivitet 6: Ernæring og skiftarbeid

Skiftarbeid (arbeid med forskjøvet arbeidstid) berører ifølge Arbeidsdepartementet 12,5% av de ansatte, og er

årsaken til stor uregelmessighet i kostholdet. I fordøyelsessystemet er følelsen av sult som oppstår uventet
ansvarlig for gastrointestinale lidelser: halsbrann, diaré, forstoppelse.
Skiftende måltider, snacks og store mengder sukker og fett fører til vektøkning, en økning i kolesterol i blodet,
tretthet og stress, og redusert ytelse og årvåkenhet.

Endring av spisevaner er en langsiktig prosess: Liste opp 3 eksempler for å illustrere livsstilsendringer.
1. Måltider bør tas i et rolig, trivelig og bestemt område med en viss mengde utstyr (mikrobølgeovn, kjøleskap, skap
osv.). Pausens varighet bør ikke være mindre enn 20 minutter.
2. Du bør ikke bite, hoppe over måltider, men ta deg tid til å sette deg ned for å spise. Begrens forbruket av søte
produkter (bakverk, brus osv.)
3. Hold deg i form med regelmessig fysisk aktivitet.

Angi forstyrrelser forårsaket av uorganisert spising.
Fysiske lidelser : gastrointestinale lidelser, vektøkning, tretthet

Psykiske lidelser : understreke, lavt årvåkenhetsnivå og ytelse
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Spesifiser tiltakene som skal tas for å unngå dem.

Individuelle tiltak
Ikke napp
Ikke hopp over måltider
Sett deg ned mens du spiser
Begrens forbruket av søte produkter
Trene regelmessig

Kollektive tiltak
Spisestue utstyrt med mikrobølgeovn
Kjøleskap
Rolig og vennlig plass
Måltid> 20 minutter
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SVAR ARK - AKTIVITETSARK: 7. TILPASS DITT KOSTHOLD TIL AKTIVITETSNIVÅET DITT
Aktivitet 7: Nomadelunsj
AKTIVITETSBLAD:
7. TILPASSER
DINå KOSTNAD
TIL DINleter
AKTIVITETSVAR
Lunsjpause:
det er mye
mer enn bare
spise. Forbrukere
etter en måteARK
å ta -en pause fra arbeidsdagen og gi seg selv et
AKTIVITETSBLAD:
7. TILPASSER
DIN KOSTNAD TIL DIN AKTIVITET
øyeblikk
av frihet og glede
for seg selv.
Noen spiser en sandwich og går samtidig på vindushopping eller går på biblioteket. De spiser en rask lunsj og praktiserer en
sport.
Denne nomadiske måten å spise begrenser matinntaket til 20 minutter og koster mellom 4 og 6 €.
AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER DIN KOSTNAD TIL DIN AKTIVITETSVAR ARK Salgsautomatmarkedet vokser kraftig og vil trolig fortsette å vokse de neste årene. Andre distribusjonskanaler fortsetter også å
AKTIVITETSBLAD:
7. TILPASSER
DIN KOSTNAD
TILom
DINledigheten
AKTIVITET
vokse
(bensinstasjoner,
bakerier, kaffebarer
osv.). Selv
og fallet i kjøpekraft oppfordrer forbrukerne til å velge
økonomiske formler, er tidsfaktoren i økende grad avgjørende.
Snackseksjonen
i Yafette-supermarkedet
AKTIVITETSBLAD:
7. TILPASSER DIN KOSTNAD TIL DIN AKTIVITETSVAR ARK Antall
produkter
:
300
AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER DIN KOSTNAD TIL DIN AKTIVITET
Sammensetning: vann, fruktjuice.
Smørbrød, innpakning, hakket frukt i poser
Blandede salater i skuffer, kokt frukt og drikke meieriprodukter, bakverk.
Spesielle funksjoner: et sushi og sashimi hjørne.
Nøkkeltall: 500 smørbrød per dag, 250 salater solgt per dag.
Merk:
Nomad catering: take-away catering
Snacking: spiseklare snacks
Sushi, Sashimi: japanske retter

Identifiser funksjonene til måltidspausen.
Lar deg mate deg selv, ta en pause fra arbeidsatmosfæren, gi deg selv et øyeblikk av frihet og glede, sportsaktivitet.
Angi stedene som tilbyr denne typen nomadisk catering.
Supermarkeder, bakerier, salgsautomater, bensinstasjoner
Foreslå en balansert «snacking» -meny.
Kyllingpakker + grønnsaker + kompotter i kalebasser + yoghurt å drikke

186

SVAR ARK - AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER DIN KOSTNAD TIL DIN AKTIVITET

SVAR ARK
- AKTIVITETSBLAD:
7. TILPASSER
Aktivitet
8: Spiseforstyrrelser
(kilde
Hachette).DIN KOSTNAD TIL DIN AKTIVITET
Bulimi og hyperfagi og anoreksi er de viktigste spiseforstyrrelsene og finnes hovedsakelig hos tenåringer og unge voksne.

SVAR ARK - AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER DIN KOSTNAD TIL DIN AKTIVITET
Finn definisjonen av de tre understrekede ordene ved å plassere dem i riktig boks:
Nekt å spise med en besettelse for
SVAR ARK - AKTIVITETSBLAD: Akutte
7. TILPASSER
KOSTNAD
anfall avDIN
overspising
ofteTIL DIN AKTIVITET
tynnhet, noe som kan føre til
Konstant nabbling, overdreven
etterfulgt av oppkast. Obsessiv
sykehusinnleggelse eller til og med
matinntak. Betydelig vektøkning.
vektøkning.
død.

ANOREKSI

BULIMI

OVERSPISING

Ofte følger lidelser som depresjon, angst, besettelse og lav selvtillit disse sykdommene.

Aktivitet 9: Konsekvensene av ernæringsfeil på helsen (kilde Delagrave)
Angi diettfeilen for hvert av de ni utsagnene som er oppført ved å skrive tilsvarende bokstav nedenfor (en bokstav kan
brukes mer enn en gang).

UTTALELSER

FEIL

1: Jeg tilsetter salt til maten min før jeg smaker
på dem.

D

2: Jeg spiser aldri frokost

EN
187

3: Jeg drikker aldri melk, jeg er ikke baby lenger.

F

4: Jeg liker ikke frukt, jeg spiser bare et eple
innimellom.

G

5: Jeg elsker å bite på kaker eller
frokostblandinger foran TV-en.

B

6: Jeg drikker bare et glass vann til hvert måltid.

E

7: Jeg har alltid et sekund som hjelper ...

B

8: Jeg spiser søtsaker i hver pause.

C

9: grønne grønnsaker er for kyr, jeg spiser bare
pasta og ris.

G
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SVAR ARK - AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER DIN KOSTNAD TIL DIN AKTIVITET

- AKTIVITETSBLAD:
DINkonsekvenser
KOSTNAD TIL DIN AKTIVITET
NrSVAR ARK
Slanking
–vanlige feil 7. TILPASSER
Kortsiktige
Langsiktige konsekvenser
Hypo eller hyperglykemi (+ eller
Dårlig
fordeling
av
- blodsukkernivå) tretthet,
A SVAR ARK - AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER DIN KOSTNAD TIL DIN AKTIVITET
matinntaket på dagtid
svimmelhet, mangel på
oppmerksomhet.
B

SVAR ARK - AKTIVITETSBLAD: 7. TILPASSER DIN KOSTNAD TIL DIN AKTIVITET
Vektøkning, fedme,
Overdreven matforbruk
Fordøyelsesproblemer, oppkast
hjerte- og karsykdommer

C

Overdreven
sukkerforbruk

Tannråte, vektøkning

Fedme diabetes

D

For mye saltinntak

Vev beholder vann og svulmer
...

Ødem i bena,
hypertensjon

E

Utilstrekkelig vanninntak

Dehydrering, muskelkramper,
forstoppelse

Sykdommer i urin- og
fordøyelsessystemet

F

Utilstrekkelig intakk av
meieriprodukter

G

Utilstrekkelig forbruk av
frukt eller grønnsaker

Avkalkning, risiko for
brudd
Forstoppelse, vitaminmangel
(utilstrekkelig inntak av vitamin
C ...)

Tykktarmskreft
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Activitet 10: Kollektive tiltak og personlige tiltak for god mathygiene (kilde Delagrave)

Kryss av for den aktuelle oppføringen i tabellen nedenfor.
Personlig
initiativ
A - Fjern salgsautomater med søtsaker på alle skoler.
B - Spis en balansert frokost hver morgen.

x
x

C - TV-reklame "For din helse, spis minst 5 frukt og
grønnsaker om dagen".
D - Spis ett meieriprodukt om dagen.

x
x

E - National Nutrition and Health Plan (PNNS) rettet mot å
forbedre befolkningens spisevaner.
F - Unngå snacking

Kollektivt
initiativ

x
x

G - Helsemelding: "For din helse, unngå å spise for mye fett,
for mye sukker".

x

H - Youth Health Plan (YHP) hadde særlig som mål å fremme
gode spisevaner.

x
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AKTIVITETSARK: VURDERING
Evaluering
AKTIVITETSBLAD: VURDERING
Maé
er 19 år og VURDERING
har nettopp fått CAP (Certificate of professional skills) Estetisk kosmetikk, hun vil jobbe i
AKTIVITETSBLAD:
skoleferien. Hun har tatt på seg noen kurver i sommer, for 1,70 meter er vekten 84 kg. Bor i Montpellier Antigone,
og finner en jobb i Lattes i Auchan shoppingområde. Hun tar bilen sin for å gå på jobb, og måltidene hennes er listet
opp nedenfor:

AKTIVITETSARK:
VURDERING
Maes daglige matinntak

Måltider
Mat og Drikke
SVAR ARK - AKTIVITETSBLAD:
VURDERING AKTIVITETSBLAD:
Kaffe
VURDERINGSAKTIVITETSBLAD:
Frokost
3 sukker
VURDERING
Pain d'épices (pepperkaker)
Kylling og majones sandwich
Lunsj
Kastanjemousse
AKTIVITETSBLAD:
VURDERING
Soda
AKTIVITETSBLAD:
VURDERING
Risalat
med tunfisk
Middag

Lasagne bolognaise
Camembert
Brød
Sjokolade Beignet

1. Beregn BMI
BMI =

2. Kritiser Maes matdag
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Det er for mye
Det er ikke nok
3. Bytt ut to av maten i Maes middag med to andre matvarer for å redusere matinntaket og forklare årsakene til
at du velger dem.
1
2

4. Hvilke anbefalinger kan du gi henne for fysisk trening?

5.Hva er overdrevene og konsekvensene av Maés spisefeil på dagen?
Overskudd:

Konsekvenser:

6. Gi tre tips for å forhindre vektøkning
1.
2.
3.
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AKTIVITETSARK: VURDERING
SVAR
evalueringARK - AKTIVITETSBLAD: VURDERING
AKTIVITETSBLAD: VURDERING
Maé er 19 år og har nettopp fått CAP (Certificate of professional skills) Estetisk kosmetikk, hun vil jobbe i skoleferien. Hun har
tatt på seg noen kurver i sommer, for 1,70 meter er vekten 84 kg. Bor i Montpellier Antigone, og finner en jobb i Lattes i
Auchan shoppingområde.
Hun tar bilen sin for å gåVURDERING
på jobb, og måltidene hennes er listet opp nedenfor:
SVAR
ARK - AKTIVITETSARK:
Maes daglige matinntak

SVAR ARK - AKTIVITETSBLAD: VURDERING
AKTIVITETSBLAD:MatVURDERING
Måltider
og Drikke
Kaffe
3 sukker
SVAR ARK - AKTIVITETSBLAD:
VURDERING
Pain d'épices (pepperkaker)
AKTIVITETSBLAD:Kylling
VURDERING
og majones
sandwich
Lunsj
Kastanjemousse
Soda
Risalat med tunfisk
Lasagne bolognaise
Middag
Camembert
Brød
Sjokolade Beignet
Frokost

1. Beregn BMI
BMI = BMI = 84 / (1,70 x 1,70) = 29,06. Hun er overvektig.

2. Kritiser Maes matdag
Det er for mye sukker og stivelse
Det er ikke nok grønnsaker
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3. Bytt ut to av maten i Maes middag med to andre matvarer for å redusere matinntaket og forklare årsakene til at du velger
dem.
1 Lasagne Bolognese av kjøtt og grønnsaker (biff + grønne bønner)

2 Sjokolade beignet av en frukt

Å balansere mangelen på dagens frukt / grønnsaker.
4. Hvilke anbefalinger kan du gi henne for fysisk trening?
Parker bilen hennes rett før du kommer til kjøpesenteret og gå resten av veien.

5.Hva er overdrevene og konsekvensene av Maés spisefeil på dagen?
Overskudd: For mye sukker, for mye stivelse

Konsekvenser: vektøkning, risiko for diabetes

6. Gi tre tips for å forhindre vektøkning
1. Reduser sukkerinnholdet i maten
2. Spis frukt og grønnsaker
3. Trening
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AKTIVITETSBLAD: MUNTLIG VURDERING

KILDEAKTIVITETSBLAD:
MUNTLIG
Sammensetning
av et balansert
måltid i VURDERING
en gitt profesjonell situasjon + muntlig

KILDER
KILDEKURSER AKTIVITETSBLAD: MUNTLIG
VURDERING

KILDEAKTIVITETSBLAD: MUNTLIG VURDERING
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KILDER
KILDKILD
ER
KILDER
KILDKILD
ER
KILDKILD
ER

http://www.recrutons.fr/bonne-alimentation-changer-vie-de-vos-salaries.html
Hvordan kan et sunt kosthold endre livet til dine ansatte?

https://www.harmonie-prevention.fr/Rub_744/menu-haut/alimentation-recettes/equilibrealimentaire/equilibre-alimentaire-et-travail/restauration-collective-d-entreprise.html
Balansert kosthold og arbeid

https://www.cchst.ca/oshanswers/psychosocial/healthyeating.html
Spis godt på jobben

https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=5-carences-alimentaires-courantes-lacarence-en-calcium

De 5 vanligste diettmanglene

https://www.sante-sur-le-net.com/nutrition-bien-etre/nutrition/besoins-energetiques/

Folks energibehov

https://emploi.handicap.fr/a-interview-emploi-diabete-11290.php
Diabetes, funksjonshemming? Ja og nei...
14. november 2018 • Av Cassandre Rogeret / Handicap.fr
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https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/vie-pratique/diabete-vie-professionnelle
Diabetes og yrkesliv
13. november 2019

https://www.efficium.ch/vos-besoins/cholesterol-diabete-maladies-metaboliques/
Kolesterol, diabetes og metabolske sykdommer

https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/obesite
Forstå fedme

https://www.gros.org/stress-et-alimentation-le-trouble-du-reconfort
Stress og spising: Komfortforstyrrelsen
Lege Jean-Philippe ZERMATI, ernæringsfysiolog
Siste oppdatering: 18.05.16 16:23
Diskusjonsgruppe om fedme og overvekt.

https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=troubles-alimentation-douglas-pm-lescauses-des-troubles-de-l-alimentation
Risikofaktorer for spiseforstyrrelser (anoreksi, bulimi, hyperfagi)
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http://www.officiel-prevention.com/sante-hygiene-medecine-du-travail-sst/service-de-sante-au-travailreglementations/detail_dossier_CHSCT.php?rub=37&ssrub=151&dossid=482
Forebygging av spiseforstyrrelser på jobben
Desember 2013

https://www.sante-sur-le-net.com/nutrition-bien-etre/nutrition/besoins-energetiques/
Folks energibehov
Lucie B., biolog spesialisert innen e-helse

Vel i tallerkenen min, vel om meg selv ...
Kjøttinformasjonssenter CIV - Nasjonalt ernærings- og helseprogram - Alimentation.gouv.fr

Kursmateriell (PDF)
Fysiologisk regulering av spiseatferd
Collège des Enseignants de Nutrition
© Université Médicale Virtuelle frankofon
Dokument opprettet i 2010-2011
ANFH: KUNNSKAPSATOM # 2 MAT OG ARBEID: HVA GODE OPPSKRIFTER? Juni 2015
INRA: Spiseadferd juni 2010 Samleekspertise
https://www.youtube.com/watch?time_continue=240&v=lVxhEigPeL4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VWBhtDMkatw&feature=emb_logo
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ENHET 3: Biologisk rytme, livsbalanse og søvn
Modul 3: Biologiske rytmer, søvn og livsbalanse
Biologiske rytmer og helse går hånd i hånd. For å støtte elever slik at de blir klar over dette faktum, tar denne modulen sikte på å informere og veilede
dem i styringen av deres biologiske rytme i forbindelse med deres yrkesmessige aktiviteter.
Hvordan fungerer søvn? Mekanisme, faser, sykluser, patologier, lidelser ... Hva er funksjonene til søvn, dens rolle? Hvordan legge til rette for søvn? Hva
er de gode vanene å ha når det gjelder søvn? Hva er den rette balansen mellom søvnmomenter og våkenhet? ...
Faktisk er det viktig å være klar over hva biologiske rytmer er, å håndtere sin egen livsbalanse. Hva er en biologisk rytme? Hvilken balanse bør du ta i
henhold til aktiviteten din? Hvordan sikre avslappende søvn? Hvordan håndtere den fysiske aktiviteten din? Hvilken skadelig oppførsel med hensyn til
søvn, viktigheten av å velge en regelmessig rytme ...
Dette er problemene som vil bli behandlet i denne modulen. Målet med denne enheten er at eleven i sitt daglige liv adopterer atferd som fremmer
hans / hennes gode helse, spesielt når det gjelder livsbalanse. For å utvikle helsekapitalen og dermed være i stand til å møte behovene i faglige
aktiviteter, vil elevene bli gjort oppmerksom på viktigheten av biologiske rytmer.
Takket være denne modulen vil eleven være i stand til å identifisere atferd som letter håndteringen av en stabil livsbalanse. Et dokument som viser de
gyldne reglene når det gjelder biologisk rytme, vil bli laget av elevene. Dette scenariet vil være basert på elevernes daglige praksis; en søvndagbok kan
brukes til å lette endringer i elevers vaner og nåværende oppførsel.
Sammendrag:
Rammeverk for ENHET 3

161

Scenario for ENHET 3

171

Teoretisk innhold i ENHET 3

177

-

Vedlegg 1: Søvnen - trinn 3 til 5
Vedlegg 2: Finne gjenopprettende søvn - trinn 6 til 8
Vedlegg 3: Vurdering av kunnskapsinnhentingen under økten - trinn 9
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Modul 3 :

Tittel: Biologiske rytmer, søvn og livsbalanse (Hvordan følge en god døgnrytme, balanse mellom jobb og
fritid og god søvn)

Læringsutbytte tilsvarende EQF-nivå

¾

ECVET
credit
poeng :

Læringsutfall:
- Kjenne til de biologiske rytmene som styrer ens livsbalanse (ta i bruk en biologisk rytme, sørge for en avslappet og dyp søvn,
styre ens fysiske aktivitet).
- Ta i bruk atferd som fremmer god helse i hverdagen, spesielt med tanke på livsbalanse, for å utvikle ens helsekapital og
dermed være i stand til å imøtekomme behovene i arbeidsmiljøet.
- Identifisere atferd som vil fremme opprettholdelsen av en stabil livsbalanse.
Kunnskap
Deltakeren kjenner til og forstår:

Ferdigheter

Hvordan søvn fungerer:
- Konseptet om biologisk rytme (biologisk, døgn og sosial klokke).
- Søvnmekanismer og søvnens funksjon (sykluser, stadier).
- Søvnsykluser og søvnstadier (lett søvn, dyp søvn, REM-søvn).
- Hvordan andelen av forskjellige søvnstadier varierer over natten.
- Individuelle behov knyttet til søvn. Søvn er individuelt og det er ikke
nødvendigvis én riktig måte å sove på (Soveprofil, "tidlig oppvåkning"
eller "nattugle", antall sykluser og varighet av stadiene forskjellige etter
person, avhengig av alder og kjønn. Gjennomsnittlig søvntid endres
også i henhold til aktiviteten.)
- At søvn også påvirkes av familie- og yrkesliv og sosiale

Deltakeren er i stand til å:
- Identifisere egenskapene til søvnen sin,
forstå søvnens funksjon, søvnens
fysiologiske funksjon, den biologiske
rytmen, søvnfrekvensen og antall
sykluser.
- identifisere livsstilsvanene sine,
bestemme søvnprofilen sin ved hjelp av
søvndagbøker og verktøy som lar ham /
henne identifisere behovene, særlig
gjennom søvnighet.
- respektere sin biologiske rytme,
søvnen hans for å være effektiv dagen
etter. Han eller hun er i stand til å
tilpasse det etter eget behov.

Kompetanse
Deltakeren kan:
- Innta en søvn-våkenhet
holdning tilpasset hans eller
hennes behov (en rytme som er i
samsvar med hans eller hennes
yrkesmessige, familie- og sosiale
liv; en rytme i henhold til faglige
aktivitet og arbeidstid
- Ha en
søvnrytme.

vanlig

og

stabil

- gjøre tiltak for å fremme
avslappende søvn. Om nødvendig
oppretter han/hun en søvnplan
for å identifisere de mest
gunstige øyeblikkene for å sovne,
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omstendigheter.
- At den biologiske klokken endres når vi blir eldre.
Formålet med søvn:
- formålet med søvn, fysisk og mental restitusjon.
- noen effekter av søvn på biologiske rytmer (hjertefrekvens, pust,
fordøyelse).
- at søvn er en regulator av vegetative funksjoner (pust,
blodsirkulasjon, sekresjoner).

- Gjennom observasjon og analyse av
søvnen sin kan deltakeren se
sammenhengen mellom hans eller
hennes aktivitet og behov når det
gjelder søvn, hvile og restitusjon.
- beskrive livets rytme, tilpasse seg etter
egne behov, være oppmerksom på tegn
på utmattelse for å tilpasse behovene
hans
(hvile,
søvn,
aktivitet,
oppmerksomhetsspenn,
utmattelsesmotstand, livsstil…)

ved
sine
"søvnportaler".
Deltakeren
tolker
denne
agendaen og vet hvordan han
skal oppføre seg for ikke å
oppleve søvnmangel.
Han
eller
hun
kan
rettferdiggjøre
endringer
i
biologiske behov i henhold til
forskjellige faktorer (immobilitet,
stillesittende
liv,
fysiologisk
tilstand, patologisk tilstand, økt
aktivitet, mangel på søvn) ...

Hvorfor sove godt?
- årsakene til og konsekvensene av søvnforstyrrelser. (Fysisk velvære,
Sosial velvære, Mental velvære).
- fordelene ved å følge regler for søvnhygiene.
- at helsetilstanden er knyttet til søvnen.
- behovet for å innføre en døgnrytme for å unngå mangel på søvn.
- viktigheten av vekslende sove- og våkentider.
- å respektere sin biologiske balanse i henhold til aktivitet, alder,
livsstil, arbeidstid, fysiologisk eller patologisk tilstand.
- konsekvensene av desynkronisering av søvnrytmer på individet og
hans / hennes arbeidsliv.
- at kronisk søvnmangel fører til helserisiko og permanent justering av
den biologiske klokken.
- konsekvensene av søvnmangel på individet og på hans / hennes

- identifisere helseindikatorene relatert
til biologiske rytmer, søvn og fysisk
aktivitet (Pust, hjerterytme, fordøyelse,
tretthet ...)
- sammenligne sin biologiske rytme og
rytmen diktert av familie-, yrkes og
sosialt liv
- oppgi og anvende korrigerende tiltak
og personlige holdninger som fremmer
en god søvnhygiene (lur etter behov,
regelmessig livsrytme ...)
- begrunne behovene sine i forhold til
sin biologiske rytme, når det gjelder
hvile, ernæring, aktivitet ...

-Deltakeren velger regelmessig
fysisk aktivitet, et sunt kosthold
og
regelmessige
måltider,
han/hun er forsiktig med å bli for
stillesittende.
- Hvis søvnkvaliteten hans
forringes, bruker han/hun en
søvnighetskala for å identifisere
behovene hans bedre (Epworths
skala).
- Om nødvendig bruker
han/hun tidsstyringsverktøy
for å skape gode søvnrutiner
og gi seg selv tid til hvile.

- identifisere innvirkningen av hans /
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yrkesmessige aktivitet, på kort og lang sikt (mulige konsekvenser:
tretthet, søvnløshet, døsighet, irritabilitet, mangel på konsentrasjon,
lærevansker, hukommelseshemming, humørsykdom, forsinkelse, risiko
for overvekt, spiseforstyrrelse, aggressiv atferd, angst, stress, depresjon,
nedsatt motivasjon, diabetes, vektøkning, hypertensjon, økt risiko for
ulykker, redusert reaksjonstid, nedsatt sensorisk oppfatning ...)
- sammenhengen mellom arbeidsrelatert stress og søvn (forestilling om
tidsstyring, avslapning, pusteøvelse, avslapning, identifisere tanker som
forårsaker angst ...)
- at søvnmangel har konsekvenser for hans / hennes helse, aktivitet,
arbeid (lav oppmerksomhet, døsighet, nedsatt effektivitet, økt risiko for
arbeidsulykker, risiko for kjøreulykker ...)
Hvordan sove bedre:
- de ideelle forholdene for å sovne. (lydisolering av soverommet,
temperaturregulering, overholdelse av mørke, passende og rent
sengetøy, reduksjon av lysstimulering, overholdelse av døgnrytme,
respektere måltider, respektere veksling av mørke/dagslys, trene fysisk
og sportslige aktiviteter, unngå å ta alkohol og enkelte medisiner før
man legger seg, ingen stimulerende aktiviteter før man legger seg,
inkludert røyk, energidrikker og koffein, brus, te…)
- god praksis for søvn (rolige steder, beskytte seg mot støy, være i
mørke, bli utsatt for lys ved oppvåkning, senke kroppstemperaturen,
spise regelmessig, trene regelmessig, sove minst 7 timer om natten,
oppmuntre til rolige aktiviteter før man sovner, som å lese, tegne,
bremse intellektuell aktivitet før du sovner)
- dårlige vaner som å ha mobil, radio, telefon, nettbrett, datamaskin på
soverommet. unngå støyforurensning, elektroniske spill, surfing på

hennes miljø, livsstil, aktivitet og interne
faktorer på hans / hennes helse (f.eks
alder,
kjønn,
forurensningsnivå,
arbeidsforhold, tobakkforbruk, alkohol,
mat, stoffbruk ...)
Analysere
effektene
og
de
yrkesmessige og sosiale konsekvensene
av mangelen på søvn.
- Lage de rette forholdene for å kunne
sovne og våkne.
- He/She identifies, if it is the case, his or
her sleep disorders.
- He/she is able to analyse his/her
attitudes, behaviour to adapt his or her
sleep needs according to a non-standard
activity (shift work or night work, time
shift, atypical schedule, time change …).
- He/She can identify a change in his/her
activity, sleep behaviour, he/she is able
to make behavioural adjustments to
compensate for this change.
- He/She identifies his or her
behavioural errors which have a
negative impact on his or her sleep,
particularly by assessing the time spent
in front of screens.
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internett ... ¾ Franskmenn sover med elektroniske enheter mer enn
40% sover med telefonene sine, unngå en for stillesittende livsstil…)
- den negative effekten av ny teknologi på søvn. For mye lys kan
forsinke sovne. Skjermbilder forårsaker søvnmangel og kan føre til
kronisk søvnmangel.

- The trainee can use if needed the
application « My Sleep Coach» in order
to identifisere hans / hennes rytme og
hans / hennes behov. Han / hun kan for
eksempel identifisere soveprofilen sin.

- noen søvnforstyrrelser.

- Han / hun lister opp og vedtar gode
vaner for å hjelpe ham / henne til å
sovne og forbedre søvnkvaliteten.Han/hun identifiserer, hvis det er tilfelle,
hans eller hennes søvnforstyrrelser.

- hvis deltakerenjobber i løpet av natten vil han/hun ha en strengere
medisinsk oppfølging (obligatorisk medisinsk kontroll hver 6. måned),
han/hun også tilpasse søvnen sin til de skiftede timeplanene og til
tidsavvikene. Skiftede arbeidsplaner må organiseres i henhold til
bestemte kriterier (hurtig hastighetsrotasjon, hver 2-3 dag, rotasjon
med klokken, måltider, regelmessig rotasjon, ekstra hviletid…)

- deltakeren er i stand til å analysere
sine holdninger og atferd for å tilpasse
søvnbehovet sitt i henhold til en
urgelmessig aktivitet (skiftarbeid eller
nattarbeid, tidsskifte, atypisk plan,
tidsendring ...).

- kvaliteten på søvnen hans (varighet, søvnighet, døsighet, søvnløshet,
oppvåkning, nattoppvåkning ...)

- Han/hun kan identifisere en endring i
sin aktivitet, søvnatferd, deltakeren er i
stand til å gjøre atferdsjusteringer for å
kompensere for denne endringen.
- Han/hun identifiserer atferd som har
en negativ innvirkning på søvnen,
spesielt ved å vurdere tidsbruken foran
skjerm.

- mekanismene i og fordelene med høneblunder
Forebygging:

- Under arbeid, under kjøring eller under nattarbeid, tegn på
uoppmerksomhet, gjesping, stivhet i nakken, kriblende øyne, døsighet
...
- søvnforstyrrelser som skal advare deltakeren (konsentrasjonsvansker,
redusert oppmerksomhet, årvåkenhet, nedsatt ytelse på dagtid,
humørsykdommer ...)
- Han/hun er i stand til å identifisere og bruke den nødvendige PPE i
henhold til aktiviteten som skal utføres

- Deltakeren kan bruke applikasjonen
«My Sleep Coach» om nødvendig for å
identifisere rytmen og behovene sine.
Han/hun kan for eksempel identifisere
søvnprofilen sin.
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- Han/hun kan liste opp og vedta gode
vaner for å hjelpe ham / henne å sovne
og forbedre kvaliteten på søvnen.

Kriterier for evaluering av utbytte:
Forventede utfall*:
Deltakeren er i stand til å:
Innta en god praksis for å optimalisere kvaliteten på søvnen (for eksempel går han/hun til sengs når
han er sliten, ikke forskyver sove- eller spisetimene, gjør aktiviteter som hjelper ham / henne å
sovne ...).
Identifisere faktorene som fremmer søvn, gjenopprettende søvn og et balansert liv (Å favorisere et
rolig sted, koble fra elektroniske enheter osv).
Lage noen livsstilsvaner som gjør det enklere og holde på han/hennes biologiske rytme.
Deltakeren identifiserer vanskene han/hun har for å styre livsstilen sin, han/hun vet hvordan endre
denne etter behov.

Deltakeren inntar en regelmessig søvnrytme
Han/hun tilpasser omgivelsene sine for å hjelpe
ham / henne til å sove.
Han/hun tilpasser søvnen avhengig av sin aktivitet,
arbeid, familieliv og sosiale liv.
Han/hun tilpasser sin oppførsel og livsstil for å
hjelpe ham / henne til å sove.
Han/hun respekterer søvnplanen.
Han/hun legger merke til søvnen sin og vet hvordan
han kan identifisere en søvndysfunksjon som kan
trenge en kontroll hos lege/psykolog.

Antall timer : 20
Evalueringsmetoder:
Deltakeren er i stand til å bruke en søvndagbok (søvnvarighet, søvnkvalitet, søvnløshet, døsighet, tidlig oppvåkning, tidsbruk i sengen uten å sove ...) i en
periode på en måned for å identifisere søvnprofilen hans og iverksette nødvendige tiltak .
Deltakeren lager en liste over gyldne regler for en god natts søvn: kjenner hans / hennes behov, opprettholde en regelmessig rytme, justering av
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oppvåkningen for å bli våken(dusj, lett frokost, ...), for å være oppmerksom på tegnene til søvn (tunge øyelokk, gjesping, strekker seg, kriblende øyne ...),
unngå stimulerende stoffer om kvelden (kaffe, te, vitamin C, brus, sigaretter, koffein ...), unngå å spise for mye under kveldsmåltider og drikke for mye
alkohol, ikke trene eller gjøre en stimulerende aktivitet en time før du legger deg, følg ritualer for å gjøre deg klar for søvn (lesing, urtete, avslapning ...) for å
kontrollere søvnighet, skape et rolig miljø (separat rom, luftet, god kvalitet seng, temperatur rundt 18-20 ° C, unngå visuelle stimuleringer (TV på soverommet,
lys, skjerm ...), lydstimulasjoner (radio, musikk) eller intellektuelle stimuleringer, sengen skal være et sted dedikert til søvn og intimitet.
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Scenario for ENHET 3
EASY HEALTH:
Tilrettelegge og opprettholde profesjonell integrasjon
Mål (er): Forsonende biologiske rytmer og rytmer diktert av yrkeslivet
Syntetisk presentasjon av det pedagogiske scenariet: metode, interesse, målgruppe ...
Under sekvensen
- Elevene utvikler sin kunnskap om de tre biologiske rytmene; ultradian, infradian og circadian.
- Elevene vurderer om deres døgnrytme (søvn / våkne sykluser) er i tråd med begrensningene i arbeidslivet;
- Elevene kjenner til og måler innvirkningen av desynkronisering av søvn / våkneveksling på livskvalitet og helse;
- Elevene lager et "tipsark" om hvordan du kan gjenopprette en god natts søvn.

Kollektivt og / eller individuelt scenario

Varighet: de 6 à 7h

Opprettet av: Brigitte Marcus

Målrettet ferdighet (er): på slutten av scenariet vil traineen kunne ... implementere god praksis for å forene biologiske rytmer og yrkesliv
Evalueringskriterier og forventede resultater: Elevene har blitt klar over sammenhengen mellom søvn, livskvalitet og tilpasning av livsstil til rytmene som arbeidslivet
pålegger. Tipsarket du oppretter kan replikeres og brukes etter opplæringskurset.

Evaluerings- og valideringsprosedyre:
-

QROC (Open Short Answer Questionnaire) om de viktigste tingene du må huske (kobling mellom søvnproblemer, årvåkenhet og innvirkning på yrkeslivet

-

Utarbeidelse av et '' Tipsark '' med tittelen '' Søvn, livskvalitet og arbeidsrytmer '' som er utarbeidet i grupper
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Stadie
r
1

Tid

Trinn Tittel

Treneroppgaver

Trainees oppgaver

Retningslinjer

Dokumenter / materiale

15
minutter

Presentasjon av enhet 3
Søvn, livskvalitet og arbeidsrytmer

-Skriv og beskriv dagens ulike
stadier: Veksling mellom
teoretisk og praktisk innhold.
- Vurdere kvaliteten og
mengden søvn for hver
deltaker.
- Sammensetning av et tipsark
for å finne eller gjenopprette en
god natts søvn.

Still spørsmål til treneren

Hold elevenes forventninger
bla.

Papirbrett

2

45
minutter

Brainstorming Kunnskap om elevene
på
- de 3 biologiske rytmene
- kroppsklokke
- funksjon av søvn

-Lister opp elevenes
forventninger til
opplæringskurset

Delta aktivt i utarbeidelsen
av det mentale kartet (Mind
Map)

Oppgi elevenes kunnskap på
et tankekart, og gi
indikasjoner basert på
søvnens rolle og knytte
sammen med andre
biologiske rytmer.

Mind Map of sleep function
on whiteboard.

Sorter alle svarene etter
essensen for å utnytte dem og
sammenligne innholdet senere
på dagen.

3

45
minutter

Introdusere elevene for de 3
biologiske rytmene i henhold til deres
periodisitet i en Power Pointpresentasjon:
- døgnrytmer, i en periode som
tilsvarer omtrent 24 timer;
- ultradian rytmer, raskere i frekvens
enn døgnrytme, som teoretisk varer
mindre enn 24 timer;
-infradian rytmer, langsommere i
frekvens enn døgnrytme, med en

Diskuter på en teoretisk måte
de 3 biologiske rytmene og
koblingen mellom dem:
Ultradian
Infradian
Sirkadiske; søvn /
våkne kontroll

Aktiv lytting og notater
Elevene sjekker om de
respekterer søvn /
våknesekvensen og blir klar
over det mulige avviket
mellom deres livsstil og
balansen som den biologiske
klokken søker.

Gå tidligere til de
vitenskapelige nettstedene
som forklarer
søvnfunksjonen. dvs. på
fransk:
https://www.solutionsmysommeil.com/a-quoi-sertle-sommeil.html

Bruk en "tog av søvn" -type
ressurs for å beskrive
søvnfaser og sykluser.
Ideell varighet av en natts
søvn: Vedlegg 3

-Utvikling av et råd for å
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lengre periode enn 24 timer; ultradian rytmer, med en frekvens
som er langsommere enn døgnrytme,
med en periode som er lengre enn 24
timer;
Begrepet intern biologisk klokke:
hjerne- og hormonproduksjon og
synkronisering med søvn /
våknesyklusen .;

Fokuser på søvn, dets stadier
og sykluser, og legg
sammenhengen mellom
søvnmangel og konsekvensene
for årvåkenhet, irritabilitet,
forstyrrelser i kroppen
inkludert produksjon av
nattlige hormoner.

finne eller finne avslappet
søvn. Vedlegg 6
Først henvises til
vitenskapelige nettsteder som
forklarer søvnens rolle
Eks. På fransk:
https://www.solutionsmysommeil.com/a-quoi-sertle-sommeil.html

Bruk et typisk verktøy
"søvntog" for å beskrive
søvnfaser og sykluser Graf 1
eller 2: Vedlegg 1
Hva er søvn til? Vedlegg 2
Fokus på drømmer: Vedlegg
1 fortsatte
Ideell søvnvarighet: Vedlegg
3
4

15mn til
30mn

Video om lysets innflytelse på å
sovne

5

60
minutter

Presentere og forklare alle
forstyrrelsene i søvn / våknesyklusen.

Elevene ser på videoen og
kommenterer den basert på
deres personlige erfaringer.

Start fra forklaringsvideoen
- kronobiologi - overvåket i
sekvens 3 for å markere
sammenhengen mellom å
sovne og visuelle stimuli. (1.
årsak til sen sengetid)

Når de går sammen, ber
elevene notere alle
elementene som kan forstyrre
søvnen deres. De skriver dem
ned på et anonymt ark
dedikert til dette formålet.

Respekter elevenes
ytringsfrihet

For å lage sitt "Tip Sheet",
har treneren utarbeidet et ark
med to kolonner (ingenting
er skrevet i høyre kolonne,
som vil bli brukt igjen for å
gi råd i følgende sekvens) der

Gi en video som forklarer
sammenhengen mellom lys
og sovner for å forklare
vekslingen mellom søvn og
våkenhet;
Søvn: dvs. på nettstedet
Inserm; video om emnet Kronobiologi
Ark "Hva forhindrer deg i å
få nok søvn til å bli godt
oppdatert" Dette arket kan
være håndskrevet eller i form
av et ordbehandlet dokument,
avhengig av mulighetene
treningsorganet tilbyr.
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elevene lister opp faktorene
som forstyrrer søvn /
våknesyklusen ved hjelp av
stikkord.

Deretter lister opp og
forklarer forstyrrelsene som
stammer fra
- livsstilsvaner: bruk av alle
typer skjermer, sene måltider,
sport om kvelden, alkohol- og
psykoaktivt stoffbruk etc.
- i det sosiale livet: gjentatte
nattutflukter, deling av alkohol
og psykoaktive stoffer, etc.
(forstyrrelser som kan endres
av eleven)
Deretter
- i familielivet, (små barn,
økonomiske problemer osv.).
- i miljøfaktorer, (støy, lys,
temperatur, utforming og
plassering av boligen,

Ta forrige ark "Hva hindrer
deg i å få nok søvn til å bli
oppdatert" og bruk høyre
kolonne Tips som er
relevante for situasjonen.

Elevene beregner sine
respektive søvnperioder og
vurderer om de har en
"søvngjeld".

Elevene forlater kurset med
tipsarket som er samlet
sammen i form av et trykt
hefte eller en digital fil.

Deretter
- Arbeidstid og
arbeidsrytmer: forskjøvet
arbeidstid, skiftarbeid; 2/8
eller 3/8 eller spesifikke
jobber (bakere,
leveringsmenn osv.).
(Som er utenfor den
individuelle kontrollen til
elevene i søvn /
våknesyklusen).
6

30
minutter
per elev

Utfør individuelt et '' tipsark '' '' Få
en god natts søvn ''.

Treneren ber elevene gi hver
søvnforstyrrelse ett eller flere
tips for å håndtere det.

Ischikawa-diagram; årsak og
konsekvens tre.

Elevene går tilbake til arket
der de har registrert
nøkkelordene til
søvnforstyrrelsene og
foreslår ett eller flere tips for

Treneren går rundt hver elev
for å hjelpe ham eller henne
med å finne en eller to
løsninger for situasjoner der
søvn blir forstyrret

Spørreskjema for papir eller
digital evaluering
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å overvinne hvert
søvnforstyrrelsesscenario.
7

45 til 60
minutter

Samling av '' Tipsark ''

Treneren gjennomgår de
enkelte arkene med de
forstyrrende faktorene til en
avslappende søvn og deres
relaterte tips.

Elevene deler innholdet i
arbeidet sitt.

Treneren syntetiserer det
elevene har sagt på tavlen.
Han / hun legger til det om
nødvendig.
Ikke utelat fordelene med en
kort lur (ca. 20 minutter for
ikke å falle i dyp langsom
søvn) for elever med
forskjøvet arbeidstid.

8

60
minutter

9

15
minutter

Risikobasert tilnærming; hva er
konsekvensene av søvnmangel i det
personlige og yrkesmessige livet?

-QROC (Åpne spørreskjema for korte
svar) om de viktigste tingene du må
huske (kobling mellom

Treneren presenterer
forskjellige trær av årsakene og
konsekvensene av søvnmangel
på:
- Personlig livskvalitet:
Inkludert kardiovaskulær
sykdom, fedme, forstyrrelse av
hormonproduksjonen,
irritabilitet, vanskeligheter med
å tilpasse seg hverdagen,
utenat, våkenhet, læring
- Banen og yrkeslivet:
Inkluderer kravene fra
arbeidsgivere fra punktlighet,
arbeidskvalitet,
oppmerksomhet mot andre,
tilpasningsevne, memorering
av læring, innvirkning på
arbeidsulykker.

Elever deltar aktivt i denne
sekvensen av
samkonstruksjon av
Ishikawa-diagrammer.

Treneren oppretter koblinger
med de 3 biologiske rytmene
sett i sekvens 3

Paper-Board

Treneren vurderer forståelsen
av problemene som tas opp i
økten ved hjelp av et
spørreskjema som han eller

Elevene svarer på
spørreskjemaene og
evaluerer deretter sammen
det de har lært.

Prøv å ikke gripe inn under
sekvensen for å la elevene
svare individuelt. Forklar
spørsmålene om nødvendig.

Evalueringsspørreskjema
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søvnproblemer, årvåkenhet og
innvirkning på yrkeslivet)

hun har laget på forhånd.

10

.
20 til 30
minutter

Evaluering av modulen rundt
deltakerne

Be elevene gi tre positive
aspekter av økten og deretter
påpeke eventuelle svakheter.

Paper-Board
Aktiv deltakelse av elevene
for å evaluere læringsutbyttet
fra økten.

Gå tilbake til sidene på
Paper-Board hvor elevenes
forventninger er oppført, og
sammenlign dem med det de
har lært under økten.
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Teoretisk innhold i ENHET 3
Vedlegg 1: Søvnen - trinn 3 til 5
1.1

Søvnmekanisme (Hva skjer i sovende kropp)

Søvn er en tilstand der vi oppholder oss omtrent en tredjedel av livet vårt. Det er en del av kroppens vitale funksjoner som pust, fordøyelse eller
immunsystem. Søvn er en spontan og reversibel oppførsel preget av tilbakevendende perioder med:
Nedgang i motorisk aktivitet = Kroppen beveger seg ikke, det er ikke mer frivillig bevegelse. Økning i sensoriske responsterskler = sovende oppfatter ikke lenger lyd
silitering av memorisering = Soven husker det han eller hun har lært i løpet av dagen.
Diskontinuitet i mental aktivitet = Den sovende tenker ikke lenger bevisst, han eller hun drømmer. I hjernen, under ikke-REM-søvn, reduseres aktiviteten mer og
mer når søvnen blir dypere og sovende beveger seg fra lys til dyp langsom bølgesøvn.
Når det gjelder kroppen, er det det samme med en gradvis reduksjon av kroppens viktigste grunnleggende funksjoner: puls og respirasjon bremser,

-

trykk, muskeltonus og kroppstemperatur faller. * Veilederen knytter forbindelsen til den ultradian biologiske rytmen ...
I løpet av en natt er det to typer søvn: langsom bølgesøvn og REM-søvn.
- Sakte bølgesøvn
Når du sovner, reduseres hjerneaktiviteten gradvis, dvs. soveren blir vekket av den minste støyen, han eller hun oppfatter ikke seg selv som å ha sovet eller
noe døsig.
Når sovende har nådd scenen med dyp, langsom bølgesøvn, faller han eller hun i en tilstand som det er vanskelig å våkne fra, fordi hjernen er stadig mer
ufølsom for ytre stimuli, for eksempel fra kroppen selv.
-

REM-søvn
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Det er en tilstand der sovende er vanskelig å våkne, hans / hennes muskeltonus undertrykkes, mens hjernen er aktiv. (REM-søvn kjennes også igjen ved
tilstedeværelsen av en serie øyebevegelser, kjent som raske øyebevegelser). Britene kaller REM-søvn (Rapid Eye Movement Sleep).
Slik får du en god natts søvn: Læreren bruker den ene eller den andre grafen i henhold til deltakerne.
Graf 1
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Graf 2

Kilde:https://www.sommeil.org/comprendre-le-sommeil/les-cycles-du-sommeil/
Nattesøvnen vil bestå av 4 til 6 påfølgende sykluser avhengig av individene og deres alde
Etter hvert som natten utvikler seg, vil sammensetningen av syklusene endres: dyp, langsom bølgesøvn er veldig intens i begynnelsen av natten, og når
natten skrider frem, blir den mer knapp og forsvinner helt tidlig på morgenen.
Tvert imot, REM-søvn, preget av mange drømmer, er kort i begynnelsen av natten og vil da oppta et økende sted i hver søvnsyklus når natten skrider frem.
Uansett søvnstadium vil sovende våkne opp flere ganger i en kort periode, uten å kunne huske det når du våkner. Våkninger om natten er normale.

1.2 Fokuser på drømmer og deres funksjon
Når du vekker noen, er det mer sannsynlig at du får en drømmekonto hvis sovende sover i REM-søvn og innholdet i drømmen er rikere på følelser. Derfor
har vi utviklet en vane med å knytte REM-søvn og drømmer litt for raskt. Imidlertid drømmer vi også, men i mindre grad under langsom bølgesøvn: 40% av
oppvåkningene i lett langsom bølgesøvn vil resultere i å huske drømmer.
Funksjonen som tilskrives drømmer har lenge vært opptatt av menn. En advarsel fra gudene i antikken eller forutgående meldinger i mange sivilisasjoner,
drømmer ville uttrykke for psykoanalytikere ekvivalenten til oppfyllelsen av et undertrykt ønske, oversatt på en symbolsk måte. Søvnutøvere legger liten
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verdi til innholdet i drømmer, som de anser for å være inkonsekvente rester eller tilfeldig oppdatert minneinnhold fra prosessene som oppstår i denne
tilstanden.
Drømmen er preget av veldig detaljerte bilder assosiert med ett eller flere scenarier, inkludert scener, karakterer, dialoger, følelser. Innholdet er mer eller
mindre ryddig og logisk og noen ganger dypt bisarr. Dette har vært relatert til ukoordinert funksjon av de to hjernehalvdelene.
* Er mental aktivitet under søvn en drøm? *
(Valgfritt innhold, veileder holder innholdet i samsvar med spørsmålene fra deltakerne)
Det er andre stadier der hjernen uttrykker en aktivitet som soveren oppfatter. Både når du våkner og når du sovner, kan veldig detaljerte, men ikkeskriptede bilder vises, i motsetning til i drømmer. De kalles hypnagogisk hallusinose når du sovner eller hypnopomisk når du våkner. Noen sviller kan også ha
klare drømmer, der de er bevisste at de drømmer, og noen ganger kan de til og med styre drømmen (lucic drømming).
Mareritt:
Marerittet er en drøm med ubehagelig eller skremmende innhold, det forårsaker intens angst og oppstår i REM-søvn mot slutten av natten. Det skiller seg
fra natteskrekk, som er korte episoder av panikk som oppstår i dyp søvn i begynnelsen av natten og er vanlig hos barn mellom 3 og 6 år. Nattskrekk
eksisterer også hos voksne, som begynner mellom 20 og 30 år, ofte forbundet med søvngang, som er en søvnforstyrrelse.
I sekvensen som følger, stiller veilederen gruppespørsmålene for å sjekke kunnskapen deres om søvnformålet.

1.3 Hva er formålet med søvn?
Hvorfor trenger vi søvn? Fra det vi observerer etter søvnmangel, er det klart at det er viktig å opprettholde funksjonene til å lære, huske og tilpasse seg nye
forhold.
Det spiller også en nøkkelrolle i trivselstilstanden på dagtid. Imidlertid er søvnforskning en relativt ung vitenskap, og den nøyaktige funksjonen (e) av søvn er
ennå ikke kjent.
⮚

Er det å være i sengen nok, eller må vi virkelig sove for å komme oss?

Å ligge og være ubevegelig kan hjelpe oss med å komme oss etter fysisk tretthet. Søvn er sannsynligvis ikke nødvendig for alle former for utvinning, men det
er absolutt nødvendig for intellektuell utvinning.
⮚

Må vi sove for at hjernen skal komme seg?
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Nylige arbeider med søvnfunksjonen antyder at det hjelper med å opprettholde forbindelser mellom nevroner (synapser) og derved styrkes
- På den ene siden det medfødte minnet (slik som fuglesangen)
- På den annen side ervervet minne (som for eksempel det å lære en handel).
For å huske det vi har lært om dagen, må vi sove. Søvn hjelper oss å huske og organisere ny kunnskap.
-Hvorfor er søvn viktig for barns læring?
I barndommen og ungdomsårene er økningen i tettheten av disse forbindelsene i bestemte områder av hjernen (frontal cortex) proporsjonal med mengden
dyp søvn, noe som tyder på at dyp søvn spiller en avgjørende rolle i hjernemodning.
REM-søvn gir en intern stimulans for hjernens utvikling.
-Er søvn viktig for vekst og sykdomsbekjempelse?
Det antas at søvn er involvert i vekst hos barn og ungdom, så vel som i reparasjon av muskler, hud og bein hos voksne, fordi hormonet som styrer disse
prosessene, veksthormon, utskilles primært under dyp søvn. Søvn er også en viktig tid for å bygge opp immunforsvaret
En annen funksjon av søvn kan være å sette kroppen i ro, eller i det minste å redusere energiforbruket og fylle på metabolsk energi (glykogen i leveren).
Andre systemer drar nytte av denne "hvilen: for eksempel det kardiovaskulære systemet. (Kobling til den ultradianrytmen)
-Sover vi bare fordi vi er slitne?
Søvn styres av to prosesser:
- Sovegjeld:
Søvn kommer lettere jo lenger vi har vært våken.
- Kroppsklokke :
Søvn er programmert av vår interne klokke på et gitt tidspunkt hver 24 timer, vanligvis tilsvarer dette tidspunktet natten. Dette kalles døgnrytmen.
Vi kan verifisere viktigheten av dette fenomenet når vi foretar en trans-meridian-tur (krysser flere tidssoner med fly): hvis destinasjonstiden er forskjellig fra
vanlig tid, har vi vanskeligheter med å sovne eller holde oss i søvn, selv om vi er trette og mangel på søvn er til stede.
Det vil ta flere dager å tilbakestille vår biologiske klokke til den nye dagen og natten, det samme gjelder når arbeidsrytmen flyttes til 3/8 eller 12/12.
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1.4. Ideell nattelengde
Det er like personlig som mengden mat hver person trenger. Gjennomsnittlig søvntid for en voksen er 8 timer, men noen lette sviller er fornøyd med 6
timers søvn mens "tunge sovende" trenger 9 til 10 timers søvn for å føle seg uthvilt.
Disse forskjellene er relatert til genetiske aspekter som nyere studier viser. Det er derfor umulig å sette en norm; hver person må bestemme søvnbehovet
basert på egne reaksjoner på lengre eller kortere søvnperioder.
* Så hvordan kan vi bestemme hvor mye søvn vi trenger?
* Veilederen stiller spørsmål til deltakerne for å prøve å oppnå enighet
Den ideelle lengden på en natt er en som lar deg føle deg gjenopprettet og fungere godt om dagen. Ferietiden er et godt tidspunkt å identifisere ditt
gjennomsnittlige behov for søvn.
* Mangler vi søvn?
* Vær oppmerksom på at dataene gjelder den franske befolkningen
Gjennomsnittlig søvnlengde i løpet av uken er 6h58. 30% av franskmennene sover mindre enn 7 timer om dagen. Søvnmangel er godt etablert blant
franskmennene. Det er en økning i mengden søvntid i helgene, som øker til et gjennomsnitt på 7 timer og 50 minutter.
Denne økningen i søvntid er ment å "kompensere" for ukens kroniske søvngjeld. Mangelen på søvn blir imidlertid ikke kansellert på to dager. Gjennom årene
har den franske befolkningen hatt en kronisk søvngjeld uten forbedring.
Hva skjer hvis du reduserer søvntiden din sammenlignet med dine egne behov?
Hvis denne begrensningen er ad hoc og moderat, er konsekvensene begrensede. På den annen side reduserer du søvntiden til 6 timer hos personer som har
behov for 6,5 til 8,5 timers søvn over en to-ukers periode, noe som resulterer i nedsatt ytelse i løpet av dagen. Dette viser at selv en moderat reduksjon av
søvntiden kan få alvorlige konsekvenser så snart den forlenges.
Verten fortsetter med følgende:
Dette får oss til å vurdere konsekvensene av søvnmangel på individet og på hans / hennes arbeidsprestasjoner
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1.5 Definere årvåkenhet og dets motsatte, døsighet
Årvåkenheter tilstanden til respons på miljøet du befinner deg i når du er våken. Årvåkenhet varierer etter tid på dagen, men også etter stimulering og
personlig motivasjon. For eksempel er det en høy risiko for redusert årvåkenhet under en rutinemessig oppgave utført på begynnelsen av ettermiddagen, da
dette er tiden etter et måltid da en lur på maksimalt 20 minutter ville være ganske gunstig.
En årvåkenhetsforstyrrelse påvirker mange aspekter av livet: arbeidsliv og læring kan forstyrres dypt, og det samme kan sosial suksess.
Årsakene til tap av årvåkenhet kan varieres og konsekvensene går utover den enkelte. Én av to dødsulykker på motorveien tilskrives døsighet ved rattet, og
mangel på årvåkenhet øker også risikoen for arbeidsulykker.
Døsighet refererer til vanskeligheter med å holde seg våken.
Det er en mellomtilstand mellom søvn og våkenhet. Døsighet gir dobbelt så mange problemer på jobben:
-

Vanskeligheter med å håndtere tid,
Relasjonelle spørsmål,
Tap av effektivitet,
Mangler i utførelsen av arbeidsrelaterte aktiviteter,
Økt risiko for arbeidsulykker og på vei til og fra jobb
Det er en hyppig årsak til trafikkulykker og den viktigste årsaken til dødsulykker på motorveier:

-

Omtrent 1 av 3 av trafikkulykkene er relatert til å sovne ved rattet.
Å være døsig øker risikoen for ulykker med 8,2 ganger.
Å sove mindre enn 5 timer multipliserer risikoen med 2,7.
Å kjøre mellom 2 og 5 am multipliserer risikoen med 5,6.
Søvngjeld fører til en risiko for ulykker som ligner inntak av alkohol eller cannabis.

-

17 kontinuerlige timer med våkenhet tilsvarer risikoen for en promille på 0,5 g / l
24 timer tilsvarer risikoen for en promille på 1 g / l
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⮚

Arbeidsrelaterte ulykker og årvåkenhetsforstyrrelser

Kronisk søvngjeld på grunn av natt- og / eller skiftarbeid fører til en reduksjon i årvåkenhet med økt risiko for døsighet som kan være kilden til ulykker. Dette
kan være arbeidsulykker og / eller trafikkulykker. Disse er viktigere på vei til jobb før morgenskiftet, og på vei tilbake etter nattskiftet. Arbeidsulykker er
oftere under nattevakter: mange store industrielle katastrofer, som Tsjernobyl for eksempel, har skjedd om natten. I tillegg gir lange skift (mer enn 12 timer)
større risiko for ulykker.
Se videoen på lenken arbeid i atypisk arbeidstid, årvåkenhet og arbeidsulykker

https://www.youtube.com/watch?v=nEzfpM2USKI&feature=youtu.be
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1.6. Fokuser på lur og fordeler (valgfritt avhengig av publikum)
Middagslur er et reelt forebyggende tiltak for helse og sikkerhet for ansatte som jobber atypiske timer og skiftarbeid. Å ta en lur i 15 til 20 minutter når det
er mulig, er gunstig for de ansattes helse og sikkerhet:
− På kort sikt tillater det økt årvåkenhet i noen timer, og reduserer dermed risikoen for arbeidsulykker og på vei til og fra jobb og reduserer risikoen for
feil betydelig.
− På lang sikt tillater det en økning av den totale søvntiden og dermed en reduksjon av søvngjelden som er karakteristisk for atypisk arbeid. Det er et
forebyggende tiltak mot humør og metabolske forstyrrelser.

⮚

Arbeider atypiske timer og innvirkning på søvn, årvåkenhet og helse

* Se videoen på INRS-nettstedet for det fransktalende publikum: http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-170
Nattarbeid og skiftarbeid er såkalt "atypisk" arbeidstid som på grunn av egenskapene kan føre til helserisiko. Alle arbeidstidsordninger som ikke er standard
kalles atypisk arbeidstid
Standardarbeid tilsvarer følgende konfigurasjoner: 5 vanlige dager i uken fra mandag til fredag, arbeidstid mellom 05:00 og 23:00 maksimalt, med to
påfølgende dager fri per uke Kilde: http://www.inrs.fr/risques/travail-de-nuit-et-travail-poste/ce-qu-il-faut-retenir.html
De siste studiene om emnet har vist at atypiske arbeidsplaner har påvist effekter på døsighet, søvnkvalitet, lengde på søvntid og på individets helse generelt
(metabolsk syndrom).
Effekter på mental helse, kognitiv ytelse, fedme og vektøkning, type 2 diabetes og koronar hjertesykdom, høyt blodtrykk og risiko for hjerneslag er
sannsynlig.
De kan også ha en innvirkning på risikoen for visse typer kreftformer, spesielt brystkreft. Og til slutt, eksponering for denne typen tidsplan for gravide kan
utsette dem for komplikasjoner under graviditeten.
Effektene av disse timeplanene på ansatte kan variere fra person til person fordi de også er avhengige av forskjellige personlige faktorer. Dermed kan de
personlige forholdene til ansatte, deres aktivitetssektor, og om det er et personlig valg eller pålagt av økonomiske begrensninger, påvirke individuell
toleranse for denne organisasjonen av arbeidet.
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⮚

Inntak av visse legemidler og deres innvirkning på årvåkenhet

Medisinering, som alkohol eller narkotika, kan påvirke årvåkenhet og reaksjonstid, dvs. reflekser og forårsake døsighet. Disse effektene kan multiplisere
risikoen for ulykker med opptil 5 ganger. En endring i oppfatningen av miljøet (dårlig forståelse av avstander eller hastighet ...), eufori, visuelt ubehag eller
svimmelhet kan også være konsekvensene av å ta medisiner.
Piktogrammer på medisiner som forårsaker disse bivirkningene ved kjøring av kjøretøy og derfor også på arbeid hvis det er farlig. Disse piktogrammer er
vanligvis angitt på emballasjene, de har tre nivåer:
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⮚

Effekten av bruk av psykoaktive stoffer på søvn og dagtid

Gjennomgangsartikkel på fransk og engelsk:

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/8-9/2019_8-9_2.html
Daglige røykere, med liten eller sterk avhengighet, er mer sannsynlig å være kort sovende og utsatt for søvnløshet enn noen ganger røykere og ikke-røykere.
Nikotin regnes som et sentralstimulerende middel, og dets tilstedeværelse i tobakk eller nikotinerstatningsmedisiner vil sannsynligvis være forbundet med
søvnendringer.
Koblingen mellom alkohol og søvnløshet er velkjent, siden alkohol brukes som søvnhjelpemiddel av en høy grad av personer med søvnløshet som ikke har
andre produkter til rådighet. Alkoholmisbruk er imidlertid skadelig for søvn, og forårsaker nattlige oppvåkning og søvnfragmentering. omvendt kan
søvnproblemer føre til økt alkoholforbruk, med det nødvendige inntaket for å fremme initial søvnighet som øker med tid og bruk.
Cannabis brukes også til å hjelpe noen engstelige mennesker til å sovne. Relativt nylige studier peker også på eksistensen av skadelige kombinasjoner med
døgnrytme og bruk av psykoaktive stoffer.
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Vedlegg 2: Gjenopprett søvnen - trinn 6 til 8
Veilederen foreslår å lage et tilpasset rådark basert på denne sekvensen.
Foreslå en video som forklarer sammenhengen mellom lys og søvn for å forklare vekslingen mellom søvn og våkenhet: f.eks. på Inserms nettsted; video om
temaet - Kronobiologi
* La deltakerne fylle ut tabellen og tilpasse den etter hjemlandet med hensyn til kulturelle vaner, måltider og temperaturen om sommeren spesielt.
Tips for å finne en avslappet søvn
Mulige forstyrrende faktorer

* Eksempler på forstyrrelser identifisert av den berørte personen

Mat

For eksempel for mye fett, i for store mengder.

Kveldsdrink

Kaffe, te, brus som inneholder sentralstimulerende midler ...

Alkohol inntak

Mer enn en vanlig alkoholholdig drikke.

Bruk av psykoaktive stoffer

Tobakk, cannabis, kokain ...

Intens sportsaktivitet på slutten av ettermiddagen

Løping, vekttrening eller andre aktiviteter.

Støyforurensning

TV, musikk på hodetelefoner, eksterne lyder.

Utendørslys, innendørslys, skjermer

Gatebelysning, TV igjen, sene videospill.

Temperatur og lufting av soverommet

Mer enn 21 °, mindre enn 16 °, ikke-ventilert rom om dagen.

Kvaliteten på sengetøy; madrasser, sengebunner og
puter

Sengetøy i dårlig forfatning.

Hva kan gjøres for å forbedre
søvnen?

Stresstilstand, familie- eller fagkonflikt
Listen over søvnforstyrrelser kan kompletteres videre av elevene om nødvendig
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Vedlegg 3: Vurdering av kunnskapsinnhentingen under økten - trinn 9
Kryss av for riktig svar:
1 Biologiske rytmer er:

? ukentlige rytmer
? kroppens rytmer

2 Biologiske rytmer styres av:

? hjertet
? den interne biologiske klokken

3 REM-søvn lar deg:

gjenopprette fysisk?
gjenopprette nervene?

4 Sleep består av en serie med:

? 3 til 4 3-timers sykluser
? Fra 4 til 6 sykluser fra 1 til 30 til 2 timer

5 Arbeid forskjøvet timer:

? påvirker ikke søvnkvaliteten
? forstyrrer søvnkvaliteten

6 Desynkroniseringen av biologiske rytmer:

? øker risikoen for arbeidsulykker
? forbedrer ytelsen for den ansatte

7 Inntak av alkohol eller narkotika:

? hjelper deg med å sove bedre
? svekker søvnkvaliteten

8 Mangel på søvn:

? resulterer i redusert årvåkenhet
? har ingen innvirkning på årvåkenhet
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9 Søvn tilrettelegges av:

? utøvelsen av en intensiv sport om kvelden
? en beroligende aktivitet før du går i dvale

10 Søvngjeld

? øker risikoen for å utvikle helseproblemer
? kan bli fanget opp ved å sove lenger i helgene.
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ENHET 4: Kroppshygiene

Modul 4:Kroppshygiene (Hygiene og renslighet som tillater gode relasjoner i jobb og sosialt)
God hygienepraksis er avgjørende for helsen, slik de også er i yrkeslivet. Dette er grunnen til at hygiene blir behandlet i denne 7-timersmodulen.
I denne modulen vil hygiene bli taklet generelt, idet ideen er at elever blir gjort oppmerksom på god hygienepraksis. Målet er at eleven vedtar god hygienepraksis
for å opprettholde sin helsekapital og også oppfyller arbeidsgivernes og fagmiljøets forventninger til hygiene. Hver trainee vil kunne sammenligne sin daglige praksis
med anbefalingene som er foreslått under denne enheten. Målet er at eleven, om nødvendig, endrer sin praksis for å ha en tendens til en passende oppførsel når
det gjelder arbeidsmiljø og sosialt liv generelt. Faktisk vil hver elev være i stand til å implementere anbefalingene, vedta hygiene som kan lette gode sosiale og
yrkesmessige forhold.
I denne modulen vil elevene særlig bli informert om ulempene forbundet med mangel på hygiene både for helsen og image, men også med hensyn til deres sosiale
liv og mer generelt om deres yrkesmessige inkludering.
For å gjøre det, vil deres daglige hygienepraksis bli diskutert, god hygienepraksis vil bli taklet og oppført slik at de kan tilpasse sine i henhold til deres aktiviteter.
Denne modulen dekker personlig hygiene, kropps- og ansiktspleie, tannpleie, hudpleie, kleshygiene, mathygiene og husholdningshygiene.
Treneren kan bruke retningslinjene gitt for enhet 4 i trenerveiledningen. Han vil finne teoretiske innspill og råd om hygiene.

Sammendrag:
Rammeverk for ENHET 4
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Scenario for ENHET 4

196

Teoretisk innhold i ENHET 4
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-

Vedlegg 1: Hygiene-definisjoner og generelle forhold - trinn 1 til 3
Vedlegg 2: Den hygieniske rutinen - trinn 4 og 5
Vedlegg 3: Personlig hygiene - trinn 6
Vedlegg 4: Tid for vurdering av kroppshygiene - trinn 7
Vedlegg 5: Munnhygiene - trinn 8
Vedlegg 6: Kleshygiene - trinn 9
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-

Vedlegg 7: Mat og hygiene i hjemmet - trinn 10
Vedlegg 8: Hygiene i hjemmet - trinn 11
Vedlegg 9: Helse: forebygging og behandling - Trinn 12 til 14
Vedlegg 10: Helse: det daglige essensielle - Trinn 15
Vedlegg 11: Opprette et hefte enkeltvis eller i gruppe - trinn 16
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Modul 4

Tittel : Kroppshygiene (Hygiene og renslighet som tillater gode relasjoner i jobb og
sosialt)
3/4

ECVET credit poeng :

Læringsutbytte tilsvarende EQF-nivå
Læringsutbytte :
- Bevisstgjøring om personlig hygiene og dens sosialfaglige innvirkning
- Forstå metodikk, praksis og metoder for å integrere god hygienepraksis
- Unngå risikoer knyttet til dårlig hygiene
Kunnskap
Deltakeren kjenner til og forstår:

Ferdigheter
Deltakeren er i stand til å:

Kompetanse
Deltakeren kan:

- Den grunnleggende kunnskapen om hygieniske
regler (hender, kropp, hår, munn, klær, mat og
husholdning)

- Forstå og definere personlig hygiene i forhold til
definisjonen i ordboken og WHOs retningslinjer

- implementere gode hygienregler i sitt
personlige liv og korrigere dem når de ikke er
passende.

- Hvordan definere hygiene

- Forstå og lage sammenhenger mellom individuell hygiene
og forholdet til yrkeslivet og samfunnshelse. (prinsippet om
kryssmitte)

- hva er mikrober / bakterier / virus og hvordan de
smittes
- Generell kunnskap om de forskjellige
fagområdene

- Forstå og bruke noen grunnleggende regler for hygiene på
kroppslig basis, i lokaler og med tanke på mat.

- De forskjellige fagfolkene som kan gi ham /
henne medisinsk oppfølging for å sikre at hans /
hennes helse blir opprettholdt og kontrollert.
- At han/hun kan ha rett til en gratis
helseundersøkelse (avhengig av helsesystemet).

- Være klar over at tingene rundt oss bare er tilsynelatende
rene og hendene er derfor viktigste mål for mikrobakteriell
smitte.
- Forstå viktigheten av å være sunn og hvordan man kan bli
involvert i egen helse.

Kriterier for evaluering av utbytte:
Deltakeren er i stand til å:
- Ta aktiv rolle i egen helsen
- Kjenne og bruke de grunnleggende personlige og kollektive
hygienreglene

- Kan overføre regler for personlig hygiene til
arbeidsområdet / samfunnetog forstå effekten
av disse reglene
- Er klar over at forestillingen om hygiene ikke er
begrenset til fysisk vask, men også inkluderer
mat, klær, bolig osv. Han/hun vet hvordan man
bruker grunnleggende hygienregler for å
begrense smitte

Forventede utfall
- Deltakeren vet hvordan man bruker, samt forstår hvordan implementere de generelle
reglene for hygiene, og forstår dens innvirkning på samfunnet og i forlengelse av
arbeidsmiljøet.
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- Forstå forholdet mellom hygiene / helse / selvtillit og mulig innvirkning
på arbeidslivet.
Antall timer : 2.5 dager eller 17h50 (veiledende varighet avhengig av animasjonen ogde pedagogiske spillene som brukes)
Evalueringsmetoder
Evalueringer i løpet av de forskjellige øktene:
- Pedagogiske spill
- Gruppen lager et Kahoot-spørreskjema og / eller innsending av (a) kahoot-spørreskjema (er) for å validere kunnskapen som er oppnådd i løpet av de forskjellige
øktene.
- Spørreskjema i papirformat
Sluttevaluering:
- Planlegge og lage et hefte eller memokort for medisinsk oppfølging / grunnleggende regler for hygiene
-
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Scenario for ENHET 4

EASY HEALTH: Tilrettelegge og opprettholde profesjonell integrasjon
Mål: Enhet 4: Vedta hygiene regler som tillater god faglig og sosial relasjoner.
Kort presentasjon av det pedagogiske scenariet: metode, interesse, publikum ...
I denne modulen vil hygiene bli dekket på en bred måte, idet ideen er at elevene skal gjøres oppmerksom på god hygienepraksis.
I denne modulen vil de bli gjort oppmerksom på problemene knyttet til mangel på hygiene, både for deres helse og image, men også med hensyn til deres sosiale liv og nærmere bestemt deres
integrering i arbeidslivet.
Derfor vil vi utveksle om hygienepraksisene til elevene, vi vil diskutere og liste opp god hygienepraksis slik at de kan tilpasse sin personlige hygienepraksis om nødvendig. Personlig hygiene,
kropp og ansikt, munn- og tannpleie, dermatologisk pleie, kleshygiene, mathygiene og hjemmehygiene vil bli diskutert. Vi vil også diskutere innholdet i et hygienesett du kan ta med deg hver
dag, og elevene vil også få beskjed om at det finnes gratis helsekontroller.

Merk :
For å gjennomføre dette scenariet, vil treneren være fri til å bruke Trenerveiledningsenhet 4, som vil veilede ham gjennom hele modulen, for å få tilgang til teoretiske innspill og råd om
hygieniske spørsmål.
Kollektivt og / eller individuelt scenario
Varighet: 14t Konsept: Guillaume Delange (Scenario basert på Trainer's Guide for Unit 4 Easy Health)
Læringsutbytte: På slutten av scenariet vil traineen kunne ...:

- Implementere og vedta god hygienepraksis for å opprettholde god helse og dermed oppfylle forventningene fra arbeidsgivere og arbeidsmiljø i forhold til
hygiene.
Målet er at hver trainee overholder anbefalingene i denne enheten, at de vedtar hygienereglene som sikrer gode sosiale og yrkesmessige forhold.
Evalueringskriterier og forventede resultater:

Hver trainee vil kunne sammenligne sin daglige praksis med anbefalingene gitt i hele enheten, og målet er at han eller hun vil være i stand til å oppdatere sin
praksis om nødvendig for å vedta en passende oppførsel på jobb og sosialt liv.
Evaluerings- og valideringsmetode:

Spørreskjema om de ulike teoretiske bidragene knyttet til hygiene, sluttdiskusjon om daglig rutine og implementering av grunnleggende hygieneregler. Arbeidet
med forseglede konvolutter kan gjenopptas på slutten av modulen for å starte en diskusjon med traineene hver for seg.
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Sekve
ns
1

Tid

Tittel

Handlinger fra treneren

Handlinger fra
trainees side
Elevene skriver ned
målene og stiller
spørsmål om
nødvendig. For å
gjennomgå de forrige
punktene kan vi be
dem omformulere det
som ble diskutert

Bruksanvisning

Dokumenter / materiale

30
minut
ter

Oversikt
over enhet
4

Presenter målene for enheten, skriv dagsorden for dagen trinn for trinn, oppsummer
de forrige enhetene om nødvendig. Målet i dag er å snakke om hygiene, å utveksle
med deg om din praksis, å gi deg noen råd og tips for hverdagen. Her er hovedlinjene
vi skal diskutere i denne modulen: Helse, hva er hygiene? Hva er din daglige rutine?
Hva er god praksis når det gjelder personlig hygiene? hvem er de forskjellige
helsepersonellene? Hvordan kan jeg dra nytte av en gratis helsekontroll? Hva er de
viktigste elementene for daglig hygiene?

Be traineene
omformulere målene,
spør dem hvorfor vi tar
opp dette punktet, dvs.
daglig hygiene.
Hvorfor er det viktig?

Tavle, tavlemarkør.

2

30
minut
ter

Brainstorm
ing

Start med en idédugnad: Hva betyr hygiene for deg?
Etterpå får deltakerne til å tenke på viktigheten av hygiene. Hvorfor er det viktig å
innføre god hygienepraksis? Etabler en kobling med arbeids- og sosialt liv. Målet her
er å markere viktige punkter i modulen for å plassere traineene i sammenheng med
enhet 4, nemlig: hygiene.
Elevene vil for eksempel nevne: personlig hygiene, hvordan man kan unngå
spredning av bakterier, hvordan man beskytter seg mot sykdommer, risiko for smitte,
kleshygiene, klesvaner, fysisk velvære, viktigheten av å opprettholde helsekapital,
selv- bilde, utseende, hudhelse, avslapning av kroppen, hygiene i det daglige (dusje,
pusse tenner, sjampo, vaske hender, blåse nesen, nyser i albuen ...), komfort, ta vare
på seg selv ...
Kort fortalt, takket være denne idédugnaden, er det viktig å fremheve viktigheten av
hygiene i det daglige, at det er viktig for oss selv, men også for andre, å knytte
sammen med hygiene på jobben, som regler livet i kollektivitet ...

Elevene gir
kundeemner, ord,
ideer, eksempler, de
kan legge merke til
hva som blir sagt, de
snakker om deres
praksis, de kan takle
spørsmålene de har i
tankene.

Instruksjonen er enkel:
traineene takler alt som
går gjennom deres sinn
når det gjelder hygiene,
målet er å starte
samtalen flytende

Whiteboard, markør.

3

30
minut
ter

For å fullføre brainstormingen, gir treneren definisjoner av begrepene helse og
hygiene, han insisterer på at helse er en tilstand av velvære og hygiene er et middel
for å opprettholde god helse. Treneren kan skrive ned definisjonene på tavlen, han
kan også gi traineene litt tid til å tenke på forhånd, slik at de kan skrive hver sin
definisjon av de to begrepene.

Elevene skriver ned
definisjonene, en tid
for utveksling er
planlagt for å
uttrykke hvordan de
føler om
definisjonene

Notering, utveksling på
definisjoner, som gjør
det mulig å bygge
videre på arbeidet som
er gjort tidligere.

Treneren kan bruke
trenerveiledningen for
resten av scenariet, det er
et verktøy for å utfylle
presentasjonen
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4

30
minut
ter

For å starte kurset og hjelpe traineene til å føle seg mer avslappet, gi deg tid til
diskusjon rundt et multimedia. Visningen av en kort video vil faktisk bidra til å løfte
den første frykten og spesielt skape nysgjerrighet rundt emnet. Denne visningen
gjøres i grupper og vil føre til en diskusjon for å skape sammenheng og et rom for
ytringsfrihet uten vurdering, noe som er viktig for resten av enheten.

Elevene vil gi sitt
inntrykk på videoen
..

Elever står fritt til å ta
notater hvis de ønsker
det.

Vi kan reise følgende spørsmål etter å ha sett videoen:
- Hva syntes du om videoen? Treneren skal få eleven til å uttrykke og reflektere over
følgende spørsmål: - Hvordan kan vi nærme oss forestillingen om hygiene uten å
gjøre folk ukomfortable? (Fordi det fortsatt er veldig delikat å snakke om det).
- Selv om vi alle kjenner disse reglene, hvorfor følger ikke noen dem? Formålet med
dette spørsmålet er å få elevene til å nevne de vanligste barrierer som økonomiske,
selvbilde, pedagogiske og miljømessige aspekter knyttet til disse standardene.

5

30
minut
ter

Gi
definisjone
ne av helse
og
hygiene.

Hva er rutinen din? Hensikten med denne aktiviteten er å konfrontere eleven med sin
daglige rutine. Aktiviteten er i to deler, bestående av både individuelt og
gruppearbeid. "Post-it" -verkstedet vil bli gjort i gruppearbeid og "forseglet
konvolutt" -verkstedet vil bli gjort individuelt. Målet er at deltakerne ikke diskuterer
sin praksis i grupper, slik at treneren kan nærme seg dette emnet på en generell måte
uten å adressere spesifikke situasjoner offentlig. Dette er en individuell og
gruppeaktivitet. Det enkelte arbeidet kan om nødvendig gjenopptas med treneren på
slutten av modulen.
«Post-it» workshop

Individuell
praksis

Til spørsmålet "Hva er rutinen din? Hva gjør du og hvor ofte?" Skriv ned på post-it
notater rutinen din, inkludert treneren. Dette vil åpne debatten og diskusjonen om alle
disse metodene: hyppighet av bad / dusj, sjampo, brukte produkter, årsaker til det
hele? Treneren henter alle post-it-lappene, deretter går han over hvert svar post-it
etter post-it og skriver hvert svar på tavlen for å garantere en viss grad av anonymitet.
«Forseglede konvolutter» verksted

Elevene svarer på de
forskjellige
spørsmålene knyttet
til emnene nedenfor
(Håndvask, dusj,
hårpleie, oral pleie
...) på post-it-notater
og på papir. Når de
er ferdige, returnerer
de post-it-lappene og
forseglede
konvolutter til
treneren.

Elever svarer på
spørsmål på post-it og
papir.

Treneren trenger en
datamaskin som er
koblet til internett og en
overheadprojektor for å
vise de forskjellige
videoene.
En video som denne kan
brukes:
https://www.youtube.co
m/watch?v=urqYpU5us
EI&feature=youtu.be
Kilde: FEBRAP (Brussel Federation of
Adapted Work
Enterprises
Post-it, A4-papir,
konvolutter, tavle,
tavlemarkør.

Når de forseglede
konvoluttene er gitt
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Hva er
rutinen
din? "postit og
forseglede
konvolutte
r"

Samling av post-it-lapper.
Når svarene er samlet, organiseres en tid for diskusjon, men den skal ikke være for
lang denne gangen, siden svarene og god praksis vil bli forklart senere i enheten.
Videre må svarene legges til side ettersom svarene vil bli brukt igjen på slutten av
modulen for å liste opp praksisforskjellene.

30
minut
ter

6

30
minut
ter

20
minut
ter

Deltakerne vil svare individuelt på et ark papirene som er oppført ovenfor. Denne
informasjonen blir deretter skjult i en individuell konvolutt. Disse konvoluttene vil da
bli gitt til treneren som vil gi dem tilbake på slutten av modulen. Eleven vil således
være i stand til å se utviklingen av hans praksis eller hans tanker med hensyn til det
han nevnte i begynnelsen av denne enheten.

Grunnlegg
ende
hygienepra
ksis:
Kroppshyg
iene fra
topp til tå

Basert på arbeidet som er utført tidligere med hver enkelt persons praksis, er ideen
her å sette fokus på de grunnleggende hverdagspraksisene. Når det gjelder
grunnleggende hygienepraksis, fokuserer du på god praksis på spesifikke punkter
som: håndvask, kroppshygiene, munnhygiene, kleshygiene, mathygiene,
hjemmehygiene.

Håndvask,
glittertest

Håndvask, hvorfor? hvordan? når?
Diskusjon basert på et videodokument med tittelen "Microbial transmission by
hands".

til treneren av
traineene, vil de bli
brukt på slutten av
modulen.

Noen kommentarer?
Hva synes du om det?
Tid for å dele alles
svar, treneren kan
understreke
forskjellene. Dette
vil gi muligheten til å
indusere hvert
spesifikke punkt

Elevene ser på og
utveksler ideer basert
på denne videoen.

Noen kommentarer?
Hva synes du om det?

Tavle, tavlemarkør,
datamaskin eller kamera
for å holde oversikt over
svarene som er registrert
på tavlen.

En video som denne kan
brukes:
https://www.youtube.co
m/watch?v=tpdFKoyZ_g
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Målet med denne aktiviteten er å få eleven til å forstå viktigheten av håndvask og
spesielt prinsippene for forurensning og krysskontaminering. Målet er å understreke
at hender er en viktig forurensningsvektor.

Aktivitet: pedagogisk spill, glittertest
Målet med denne aktiviteten er å oppdage prinsippet om krysskontaminering fra et
individ til et annet gjennom kontakt. Du kan se tilstedeværelsen av glitter på hver av
deltakerne. Det har vært krysskontaminering gjennom kontakt.
Trainees må forstå at effektiv håndvask reduserer risikoen for influensa,
gastroenteritt, bronkitt, bronkiolitt hos spedbarn, covid-19 ...

20
minut
ter

20
minut
ter

20
minut
ter

20

Hvordan
vasker du
hendene?
Når?

Hvordan ?

Hygiene,
dusjing

Elever deltar i
glitteraktiviteten ..

Treneren plasserer dem
på hånden og vil
håndhilse på en eller to
deltakere, som igjen
håndhilse på en eller to
deltakere, og så videre.
Noen kommentarer?
Hva synes du om det?

Aktivitet: pedagogisk spill, glittertest
Etter denne aktiviteten: Spør traineer om deres håndvask: Spør trainees: Når skal vi
vaske hendene? Forklar for traineene at i noen bransjer er håndhygiene mer enn en
sosial ferdighet, det blir en sikkerhetsregel!
Be elevene finne eksempler (næringsmiddelindustri, helsefag ...)
Spør traineene: Hvordan vasker du hendene ordentlig? Treneren kan henvise til
Trenerveiledningsenhet 4 for å illustrere dette.

Dusjer
De grunnleggende prinsippene. dusjer, hvorfor dusjer vi? Hvor ofte? Må vi vaske
hver dag? Hva om vi ikke gjør det, eller ikke mye? Hva er ubehagene? (Lukt,
renslighet, svette, hudproblemer, kløe, sykdommer, hudsopp, infeksjoner ...)
Det er viktig å vite at uten vanlig dusj er huden mest berørt.
Toalett med flanell kan også diskuteres med traineene som et supplement til dusjen.

Elevene lister opp
svarene, de skriver
dem ned mens
treneren lister dem
opp på tavlen.

Når vasker vi hendene?

Hvordan vasker vi
hendene?

Elevene inviteres til å
snakke om dusjen,
arbeidet med post-itlappene kan
gjenopptas for å
starte samtalen.

Elevene inviteres til å

Hvordan dusjer du?
Hvor ofte? Ved hvilken
vanntemperatur? Med
hvilke produkter?

I
Kilde: Annonsering av
influensa, Frankrike
Du trenger glitter for
denne aktiviteten.

Tavle, tavlemarkør for å
liste opp svar

Treneren kan gi WHOs
håndvaskdokument som
støtte.
For ytterligere detaljer
kan treneren bruke
Trenerveiledningen i
enhet 4.
Hvorfor ikke se de
forskjellige trinnene i
dusjen via denne videoen
https://www.youtube.co
m/watch?v=IoEuvFBi_0
g

Fortsatt tavle, markør,
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minut
ter

20
minut
ter

20
minut
ter

.
Ansiktshy
giene

Ansiktshygiene Det er viktig å ta deg tid til å følge et ritual, morgen og kveld, som
gjør at huden din forblir sunn og regelmessig fjerner urenheter som noen ganger kan
være årsaken til mangler. (Se Trenerveiledning for mer informasjon).

Fothygiene
Fothygiene, Det er viktig å ta deg tid til å utføre bestemte bevegelser på daglig basis.
Foten kan være stedet for pinlige og deaktiverende forhold. Fothygiene tar ikke mye
tid, men det må gjøres med forsiktighet. Du bør også velge skoene dine nøye.
Fotterapeuten er spesialist innen fothygiene og fotkomfort og bør konsulteres i tilfelle
problemer.

Ser etter
håret ditt

Hårklipp

Det er viktig å ta godt vare på håret og hodebunnen for å opprettholde en optimal
sebumproduksjon og for å rense lengdene. Regelmessig sjamponering er viktig.
Hårvask varierer veldig avhengig av hårtype. Tanken om at menn og kvinner kan ha
forskjellige hårtyper og derfor bruke forskjellige sjampoer, er kun et
markedsføringskonsept. Det eneste som må tas i betraktning er hårets kvalitet, for
eksempel fet, tørr eller farget.

Hårklipp og arbeidsliv
Hvis din yrkesmessige karriere er viktigere enn utseendet ditt, er det fortsatt viktig å
ta vare på din skjønnhetsmake-up. Først og fremst å føle deg trygg, og for det andre å
gjøre et godt inntrykk på din fremtidige arbeidsgiver. Men det er ikke alltid lett å
finne den rette balansen uten å overdrive det.
Det er viktig å skjemme bort deg selv og være deg selv, du må være komfortabel i
klærne og ta ansvar for utseendet ditt. Velg en nøktern og velstelt frisyre som vil
sublimere deg.
Avhengig av stillingen du har søkt på, vil du åpenbart kunne tillate deg noen friheter.
Det er det samme for sminke / parfyme ...

utveksle om
ansiktshygiene,
arbeidet med post-itnotater kan
gjenopptas for å
starte diskusjonen.
Elevene inviteres til å
utveksle på
fotehygiene, arbeidet
med post-it-lapper
kan gjenopptas for å
starte utvekslingen.

Samme prosedyre
som ovenfor. Å se på
en kort video om
sjamponering kan
stille spørsmål til
elevene om måten de
gjør det på.

Elevene deler
inntrykk av temaet.

Hvordan vasker du
ansiktet ditt? Hva med?
Hvor ofte?

kan treneren også skanne
de forskjellige svarene
for å utgjøre et minne
om enheten som skal
deles ut til traineene

Hvordan vasker du
føttene?

Idem

Hvordan vasker du
håret? Hvor ofte? Hva
er konsekvensene av
dårlig behandling av
hodebunnen? (Flass,
hodebunnsforstyrrelser,
betennelse i
hodebunnen, utseendet
på kviser ...)

En video som denne kan
brukes:
https://www.youtube.co
m/watch?v=u9h2zctc_zo

Hva er et ideelt antrekk
for jobb? Lag
koblingen til
yrkeslivet, men også
viktigheten av
selvbildet.

Kilde: FEBRAP (Brussel Federation of
Adapted Work
Enterprises)

Et arbeid rundt
protolanguage kan være
interessant å nærme seg
denne typen temaer med
en spørsmålstegn av
typen, er dette antrekket
tilpasset denne
aktiviteten
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7

30
minut
ter
Vurderings
tid for
kroppshygi
ene

Summativ evaluering via et spørreskjema av typen Kahoot.
Målet er å sikre at elevene har fulgt og forstått informasjonen som er gitt i løpet av
dette kurset. Et online spørreskjema vil gjøre workshopen mer dynamisk.
Eksempler på spørsmål: Hvor mye sjampo skal brukes? Jeg er en mann / kvinne. Skal
jeg kjøpe en spesifikk sjampo for menn / kvinner?
Hva heter fotspesialisten? ...
Gi tid til korreksjon, gjennomgang av første kursdag, samt utvekslingstid for å
avslutte første del av kurset.

8

30
minut
ter
Oral og
dental
hygiène

Munn- og tannhygiene
I følge French Union for Oral Health (UFSBD) bør du pusse tennene 2 til 3 ganger
om dagen.
Børsting hjelper til med å fjerne matrester og begrense plakk, som sammen med
bakterier er ansvarlig for tannråte. For å starte utvekslingen foreslås en video om
tannbørsting
Målet er å lære eleven gode ferdigheter med tannpuss.

Elevene svarer på
spørsmålene, dette
gir muligheten til å
se hva som er
assimilert, en tid for
utveksling og
avklaring er å
forvente ..

Elevene inviteres til å
utveksle om
munnhygiene,
arbeidet med post-itlapper kan
gjenopptas for å
starte dialogen.

Elevene logger på og
svarer på de
forskjellige
spørsmålene

?

Børste tennene, hvorfor
og hvordan? Hvor
ofte? Hva er risikoen
forbundet med
tennene? Hvorfor
pusser vi tennene?

En video som denne kan
brukes til tannbørsting:
https://www.youtube.co
m/watch?v=jz6EgcNOKg
Kilde: FEBRAP (Brussels Federation of
Adapted Work
Enterprises)
En video som denne kan
brukes til å starte
diskusjonen om
munnhygiene:
https://www.youtube.co
m/watch?v=O5FQ3Gho
EIE&feature=youtu.be

Start en idédugnad om oral helserisiko.
Målet er å få eleven til å kommunisere om munnhelsefare de er klar over. Denne
listen bør suppleres med følgende elementer, avhengig av svarene. (Tannråte, dårlig
ånde, betennelse i tannkjøttet, infeksjoner, sykdommer ...)

Tannråte

Det foreslås en tid for diskusjon rundt en multimediestøtte om tannråte.
Målet er å formidle til læreren sammensetningen av en tann og risikoen forbundet
med dårlig munnhygiene. Målet er å oppmuntre tannpuss.
Noen kommentarer?
Hva synes du om
det?

9

30

Kleshygiene

Kleshygiene, hva er

Tilkobling via PCer eller
telefoner for å koble til
applikasjonen

Kilde: FEBRAP (Brussels Federation of
Adapted Work
Enterprises)

Når skal du bytte klær?

Tavle med markører for
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minut
ter

Kleshygie
ne

Kleshygiene er definert som en persons evne til å holde klærne rene på daglig basis.
(Klær må være rene, tilpasse seg spesifikke krav og klimatiske forhold, absorbere
fuktighet fra svette, ikke begrense fordøyelsen, sirkulasjonen eller
kroppsbevegelsene, fremme hudfunksjonene, ikke bli tilsmusset eller smittet av
forurensende stoffer, sko må tilpasses størrelsen på føttene for å unngå
deformasjoner, bruk et annet antrekk for å sove om natten).

det? Elevene
utveksler på dette
punktet, vi kan bruke
svarene som er notert
på post-it-lappene
igjen.

Hvorfor? Hvordan
vaske dem? Hvilke
kriterier må klærne
oppfylle for å være
hygieniske?

Hvor lenge kan du
bruke klærne dine i?

En aktivitet utført med
en Powerpoint, en plakat
eller en tavle for å samle
alles meninger om hvor
lenge de skal ha på seg
de daglige klærne.

Hva tenker dette på?
Ideen med å stille dette
spørsmålet til traineene
er å få frem noen
regler, spesielt når det
gjelder mattrygghet.

Et Powerpoint kan
brukes til å variere
materialene. Treneren
kan bruke
trenerveiledningen som
en ressurs for dette

Hvilken holdbarhet for
hvilket produkt?

Tavle
markører

Upassende eller skitne klær: hva er risikoen?
Når skal du bytte tøy?
Denne aktiviteten gjennomføres i grupper og gir alle muligheten til å uttrykke seg.
Her er noen eksempler: Sengetøy, håndklær, bh, jeans, sokker, pyjamas, leggings,
undertøy, badekåpe ...
Når skal du bytte klær?
Denne aktiviteten gjennomføres i grupper og gir alle muligheten til å uttrykke seg.
Her er noen eksempler: Sengetøy, håndklær, bh, jeans, sokker, pyjamas, leggings,
undertøy, badekåpe ...

10

11

30
minut
ter

30
minut

Mat og hygiene. Matsikkerhet er også et spørsmål om hygiene hjemme. Å forstå
Mathygiene mekanismene for skittenhet og å kjenne noen få grunnleggende regler er av største
betydning.
(Eksempler inkluderer bruk og rengjøring av kjøleskap, matlaging og oppbevaring
av mat, bruk og rengjøring av kjøkkenutstyr osv.)

Innendørsh

Øvelse på bevaring av mat.
En aktivitet utført med en tavle eller Powerpoint for å samle alles meninger om
holdbarheten til visse matvarer. Denne aktiviteten gjøres med hele gruppen og gir alle
muligheten til å uttrykke sine meninger. For hver mat må elevene gjette hvor lenge
maten det gjelder.
Innendørshygiene
Utover fordelene det kan gi "god helse", forbedrer hygiene trivsel både i kroppen og

For hvert klær må
elevene gjette etter
hvor lenge elementet
det gjelder må
vaskes.
Samme prinsipp: la
traineene reflektere
over spørsmålet som
utgangspunkt for
diskusjonen ..

Elevene svarer på en
rekke spørsmål

Samme prinsipp: la
traineene reflektere
over spørsmålet som
utgangspunkt for
diskusjonen ..

å registrere trainees svar

Samme prinsipp: la
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ygiene

med hensyn til miljøet. God hygiene gjelder for hele huset. (lufting, å ha planter,
rengjøre, vaske klærne: laken, putevar, håndklær, tepper ...), ta av deg skoene, legge
vekk tingene dine. Hvis mulig, begrens antall tepper, tepper, klærer som er ekte støv.
Til slutt, av sikkerhetsmessige grunner, må du kontrollere varmeinstallasjonene dine
hvert år og ikke varme opp huset ditt over 19 ° C.

traineene reflektere
over spørsmålet som
utgangspunkt for
diskusjonen ..

Hva er hushygiene?
Det er noen regler som
skal følges, hva er de?

Få traineene til å
tenke på viktigheten
av å ha en slik
kontroll.

Hva er en mikrobe? Et
virus? En bakterie?
Hvilket helsepersonell
kjenner du til?

De nevnte hygienereglene er ikke ment å gjøre våre bomiljøer sterile, hver enkelt har
sin egen grad av toleranse overfor renslighet. Dette er imidlertid noen nyttige tips for
helsen din og miljøet som omgir deg.

12

30
minut
ter

1. 3

30
minut
ter

Forebyggi
ng og
behandling

Helsesjekk

Helse: forebygging og behandling
Mikrober, bakterier, virus, sopp ... Hva er de? Hvem er helsepersonell? Hvem gjør
hva? Gi definisjonene.
Identifiser de forskjellige helsepersonellene. Hvilket helsepersonell kjenner du til?
Hva er deres respektive roller? Det er mange utøvere, hver spesialisert på et bestemt
felt. (Hudlege, øyelege, tannlege, gynekolog, androlog ...). Vi konsulterer generelt
allmennlegen først.
Fokuser på gratis helsekontroll, informer elevene om denne typen kontroll.
I Frankrike er det gratis helsekontroll, en forebyggende helseundersøkelse (EPS) er et
tilbud som er foreslått til medlemmene i det generelle trygdesystemet. Den er fullt
dekket av helseforsikringen. Det utfyller handlingen fra allmennlegen. Den er
primært ment for personer over 16 år som er utenfor helsesystemet og i en prekær
situasjon (kilde: ameli.fr).
Presentere kontrollen, om mulig utført av en helsepersonell. (Hvorfor ikke ta med
RHI). Kontrollen varer mellom to og tre timer og inkluderer generelt følgende
undersøkelser, som kan skreddersys i henhold til alder, kjønn, historie og livsstil hos
den enkelte: En blodprøve, en urinprøve, en muntlig kontroll, visuell og hørsel tester,
en biometrisk kontroll: høyde, vekt, beregning av BMI (kroppsmasseindeks), et
elektrokardiogram, blodtrykk, respiratorisk overvåking, en gynekologisk
undersøkelse: cervical smear og screening for brystkreft, En "Hemoccult" test: søk
etter blod i avføringen for å oppdage kolorektal kreft, røntgen av brystet: screening
for tuberkulose og lungekreft, en minnetest, hovedsakelig for eldre, et intervju med
en diettist.

Elevene finner ut hva
som er inkludert i
kontrollen.

Elever svarer på
trenerens spørsmål.

Fordelene med en slik
sjekk?

En Quizz kan
organiseres rundt
helsepersonell, for
eksempel via en
PowerPoint

Hvis det er mulig, sørg
for at helsepersonell
kommer til
sjekkpresentasjonen.

Bygge på IRSA (RHI) brosjyrene, spesielt de
som presenterer
helsekontrollen.
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På slutten av denne kontrollen gjennomføres et legebesøk, og i noen tilfeller kan det
besluttes å utføre ytterligere tester (HIV- eller hepatitt C-screening). Ikke nøl med å
nevne dette for legen din.
14

15

16

30
minut
ter

60
minut
ter

60
minut
ter

Delt
sykejourna
l

Daglig
helse,
(hygienese
tt,
førstehjelp
sutstyr)

Opprette et
hygieneme
mo

Åpne og sjekk din delte journal,
The Shared Medical Record (DMP) er en digital helseregistrering som lagrer og
sikrer din helseinformasjon: behandlinger, testresultater, allergier osv. Den lar deg
dele denne informasjonen med helsepersonell du velger, som trenger den for å
behandle deg . Du kan få tilgang til det via nettstedet:https://www.dmp.fr/
Elevene må ha med seg helsekortet for å åpne DMP.

Noen ting er viktig hjemme eller til og med i bilen din. Du trenger kanskje et lite
hygienesett. Hva er inni ? :
(tannbørste, tannkrem, hydroalkoholgel, tørkepapir, plastpose, kluter, intime
hygieneprodukter, kondomer ...)

Et annet viktig sett hjemme, førstehjelpsutstyret. Sammensetningen av et
førstehjelpsutstyr varierer selvfølgelig avhengig av husholdningsbruk eller spesifikk
destinasjon. I alle tilfeller er det et spørsmål om å kunne møte de små boo-boos uten
å glemme i tilfelle du reiser for å ta dine egne vanlige medisiner i tilfelle en kronisk
daglig behandling (innholdet er oppført i Trenerveiledningen).
Utarbeidelse av et hefte enten enkeltvis eller i grupper
For å avslutte kurset blir elevene bedt om å lage et hefte (eller notatkort) for å vise de
grunnleggende reglene for hygiene. Treneren kan velge om elevene skriver dette
heftet hver for seg eller i gruppe.

Elevene åpner sin
Shared Medical
Record (DMP)

Få traineene til å
tenke på hva som kan
inneholde
hygienesettet.
Elevene gir svarene
sine og skriver dem
ned. .

Hvorfor? Hvordan?
skal jeg åpne en delt
medisinsk journal
(DMP).

Datamaskiner med
internettforbindelse slik
at elevene enkelt kan
åpne sin fellesjournal
(DMP)

Hva er de daglige
essensielle tingene?
hva skal vi ha med oss
hver dag?

Tavle for å skrive
trainees svar

Idemyldring

Idemyldring

Hvorfor skal vi ha
førstehjelpsutstyr? Hva
skal den inneholde?

Avhengig av hvilken
modalitet som er valgt,
er det mulig for læreren
å bruke online
samarbeidsverktøy og
derfor dataverktøyet
(Google Doc, Framapad,
word cloud ...).
Dagsavgrensningsdokum
ent,
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enhetsvurderingsdokume
nt

17

Vurdering
av enheten

Kollektiv vurdering av enheten, utveksling med gruppen. Hva syntes du? Hva har du
lært av det? Hva skal du få på plass? Elever, hvis de ønsker det, kan presentere en
oversikt over forandringsstjernen.
Treneren legger merke til elevenes kommentarer.

Diskusjon med
elevene om hvor
nyttig denne typen
modul er, hva de har
lært av den, hva de
skal få på plass.

Hvordan vil du rangere
dagen? Alle disse
modulene?

Dagsavgrensningsdokum
ent,
enhetsvurderingsdokume
nt.
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Teoretisk innhold i ENHET 4
Vedlegg 1: Hygiene-definisjoner og generelle forhold - trinn 1 til 3
1.1 Generelt
Personlig hygienepraksis og kleshygiene sikrer forebygging av smitte og fysisk velvære. De er av største betydning i et menneskes liv for hans eller hennes
helse og forhold til andre. De er vaner som skal adopteres fra en veldig ung alder.
Hygienepraksis er utformet for å sikre:
-

Hudhelse (forebygging av infeksjon og irritasjon);
Avslapping av kroppen (komfort og velvære for personen);
Et positivt selvbilde, viktig i forholdet til andre;
Gode pedagogiske vaner fra tidlig alder.

Individet er ansvarlig for sin helsekapital.
Hygiene hjelper også til å opprettholde denne helsekapitalen!
Personlig hygiene er viktig i verden rundt oss og spesielt i arbeidslivet (humoristisk grafisk illustrasjon mulig "med mindre du bor i en hule og aldri ser noen").
God og dårlig hygienepraksis på arbeidsplassen har en veldig viktig effekt på trivsel på jobben. Selv om de fleste er kjent for alle, er noen daglige sosiale vaner
uforenlige med optimal hygiene.
I følge WHOs definisjon er helse en tilstand av velvære.
En innholdsoversikt, foreslåtte formater og sekvens av enheten
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1.2.Terminologi: hygiene og livsregler i samfunnet
Historisk kommer begrepet hygiene fra gresk hygiene som betyr helse. I dag er definisjonen blitt raffinert, hygiene er nå den medisinske disiplinen som
studerer måter å holde mennesker sunne ved å beskytte dem mot sykdom.
Et annet mål med hygiene i dag er å forhindre spredning og smitte av bakterier, og dette ved enkle hverdagsbevegelser. Det er mange ting du kan gjøre for å
opprettholde optimal hygiene: vaske hendene flere ganger om dagen, vaske klærne regelmessig, ta vare på din personlige og intime hygiene, blåse nesen og nyse
tilstrekkelig. Dette er bare noen av måtene du kan ta vare på deg selv og forhindre forplantning av bakterier.
Hygiene er et sentralt punkt for livets regler i samfunnet blant de mange sosiale normene som eksisterer. Hygiene regler begynner vanligvis å gjelde i familien;
de varierer ofte fra ett land, region eller kultur til et annet, og de utvikler seg gjennom historien.
Dette kommer under det som også kalles "selvbilde". I det 20. århundre er et av de viktigste målene for hygiene dens sosiale innvirkning: respekt for seg selv
og for andre avhenger av måten individet tar vare på seg selv og det bildet han eller hun gir andre. Dette bildet (hver person legger mer eller mindre vekt på det)
avhenger derfor først og fremst av personlig hygiene, men også av måten folk kler seg på og hvordan de tar vare på utseendet: frisyre, smykker, merker,
tatoveringer, piercinger osv. .
Reglene som styrer en persons forhold til hans eller hennes kropp endres også i henhold til mange kriterier som: hans eller hennes plass i det sosiale
hierarkiet; hans eller hennes status som manuell eller intellektuell arbeider; bildet han eller hun ønsker å projisere av seg selv eller viktigheten han eller hun
legger på det. Hvis de ikke aksepterte normene innen en gruppe følges, kan dette føre til avvisning eller skyld.
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Vedlegg 2: Den hygieniske rutinen - trinn 4 og 5
2.1 Oppdatering om personlig praksis
Hensikten med denne delen er å få eleven til å snakke om sin egen praksis uten å stigmatisere gjennom forskjellige aktiviteter.

Aktivitet 1: diskusjon basert på multimediestøtte om hygiene
Å se en kort video kan bidra til å overvinne innledende frykt og fremfor alt skape nysgjerrighet rundt emnet. Denne visningen gjøres i gruppe og vil føre til en
utveksling / idédugnad / debatt for å skape sammenheng og en ytringsfri sone uten dømmekraft.
Følgende spørsmål kan tas opp etter visningen:
-

Hva syntes du om videoen?

Treneren skal få eleven til å formulere og reflektere over følgende spørsmål:
-

Hvordan kan vi nærme oss forestillingen om hygiene uten å fornærme folk? (Fordi det fortsatt er veldig vanskelig å snakke om det).
Selv om det er kjent for alle, hvorfor bruker ikke noen disse reglene?

Hensikten med dette spørsmålet er å få elevene til å nevne de vanligste hindringene, for eksempel det økonomiske aspektet, selvbildeproblemer eller de
pedagogiske og miljømessige aspektene ved disse standardene.

👍 En video som denne kan brukes: https://www.youtube.com/watch?v=urqYpU5usEI&feature=youtu.be
Kilde: FEBRAP - Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté (Brussel Federation of Adapted Work Enterprises)
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Activité 2: Hva er rutinen din?
Målet med denne aktiviteten er at elevene stiller spørsmål med sin egen hygienepraksis. Aktiviteten kan foregå på tre forskjellige måter, avhengig av gruppe:
idédugnad, post-it eller forseglet konvolutt. Dette vil avhenge av hvor enkelt deltakerne og treneren nærmer seg emnet og snakker åpent om det. Det kan være
en individuell eller gruppeaktivitet.
-

Post-its og idédugnadsscenario

På spørsmålet "Hva er rutinen din? Hva gjør du og hvor ofte?" Skriv ned på tavlen eller etter det er praksis for hver person, inkludert trener. Dette vil åpne
debatten og muliggjøre diskusjon om alle disse metodene: hyppighet av bad / dusj, sjampo, produktene som brukes, årsakene til det hele?
-

Forseglet enveloppes-scenario

Deltakerne vil svare individuelt på et ark de ovennevnte spørsmålene. Resultatene vil da bli skjult i en individuell konvolutt. Disse konvoluttene vil da bli gitt til
treneren som vil distribuere dem på slutten av den siste økten. Eleven vil dermed kunne se utviklingen av hans eller hennes praksis eller refleksjoner med hensyn
til det han eller hun nevnte i den første økten

2.2.Grunnleggende hygienepraksis
Aktivitet 3: diskusjon om en video (mikrobiell overføring av hender)
Målet med denne aktiviteten er å få eleven til å forstå viktigheten av håndvask og spesielt prinsippene for forurensning og krysskontaminering. Målet er å
understreke at hender er en viktig faktor i menneskelig forurensning.
👍 En video som denne kan brukes:https://www.youtube.com/watch?v=tpdFKoyZ_gI
Kilde: Annonsering av influensa, Frankrike
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Aktivitet 4 (valgfritt): Opplæringsspill, glittertest
Målet med denne aktiviteten er å oppdage prinsippet om krysskontaminering fra et individ til et annet gjennom kontakt. Denne aktiviteten krever glitter.
Treneren legger dem på hånden og vil håndhilse på en eller to deltakere, som vil håndhilse på en eller to deltakere og så videre. Du kan se tilstedeværelsen av
glitter på hver av deltakerne. Det har vært krysskontaminering gjennom kontakt.
Å vaske hendene effektivt reduserer risikoen for influensa, gastroenteritt, bronkitt, bronkiolitis hos spedbarn ...
Når skal vi vaske hendene?
- Hvis de er synlige skitne
- Etter å ha tatt offentlig transport
- Når jeg kommer hjem ...
- Hvis du såret hånden din
- Før og etter å ha spist eller tilberedt et måltid
- Før og etter å ha tatt vare på en syk person
- Etter å ha skiftet bleie eller hjulpet et barn til å gjøre sin virksomhet
- Etter håndtering av et dyr eller etter håndtering av animalsk avfall
- Etter å ha tatt ut søpplene
- Etter hoste eller nysing i hendene eller etter å ha blåst nesen ...
- Før du plasserer eller fjerner kontaktlinser
Vær oppmerksom på at i visse aktivitetssektorer er håndhygiene mer enn en regel for god oppførsel, det blir en sikkerhetsregel som i
næringsmiddelindustrien eller i helsepersonell.
Hvordan vaske hendene ordentlig?
- Vask hendene med såpe og vann.
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- Fukt hendene dine.
- Påfør såpe.
- Gni hendene sammen i minst 20 sekunder.
- Skyll hendene.
- Tørk hendene med et rent håndkle.
- Steng kranen med et håndkle.
Treneren kan tilby WHOs håndvaskdokument som en ressurs.

Aktivitet 5 (valgfritt): Lage petriskåler
Målet med denne aktiviteten er å oppdage at elementene rundt oss bare er rene i utseende og er hovedmål for mikrobiell forurensning og å bli klar over at
vasking av oss selv beskytter oss og de rundt oss. Denne testen gjør det mulig å markere tilstedeværelsen av den mikrobielle floraen som er vert for hendene. For
denne aktiviteten trenger du petriskåler, lagerbiter, agaragar eller gelatin og vann, en hydro-alkoholholdig løsning, en markør og tape. For å spare tid, anbefales
det at treneren forbereder oppvasken før aktiviteten. Aktiviteten kan utføres individuelt eller i små grupper avhengig av deltakerne.
Målet vil være å lage en petriskål med uvaskede hender, med hender vasket med såpe, med hender vasket med en hydro-alkoholholdig løsning, og på et
dørhåndtak. Når oppvasken er ferdig, vil det ta minst 24 til 48 timer i kultur å observere resultatene. Elevene vil kunne undersøke oppvasken i et fremtidig
verksted. En tid med diskusjon kan således finne sted i begynnelsen av den andre økten for å snakke om de oppnådde resultatene.
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Vedlegg 3: Personlig hygiene - trinn 6
3.1.Grunnleggende prinsipper
Det er nødvendig å vaske seg hver dag, fjerne alle døde hudceller, overflødig talg, overflødig svette, bakterier som er naturlig på huden og som formerer seg
(miljøbakterier). Det er også forurensning som kommer på huden.
Når du tar en dusj, fjerner du alt som er dårlig for huden; men du fjerner også ting som er gunstige, nemlig den hydrolipidiske filmen. En emulsjon der det er
lipider - fett - og vann som hjelper til med å hydrere huden. Denne hydrolipidiske filmen er hudens barriere, kroppens første forsvar mot omverdenen. Når du
vasker, elimineres den delvis. Det vil bli regenerert gradvis.
Det er best å ikke gni for mye, bruk håndflaten og en mild såpe som ikke skrubber som surgrasåper eller såpefri barer.
Dermatologer kan anbefale å ta bare en dusj eller badekar annenhver dag, men bare når huden er patologisk. Slik som hos barn som har eksem eller atopi, en
kronisk inflammatorisk hudsykdom. Det utvikler seg fortrinnsvis hos spedbarn og barn, men kan vedvare og noen ganger til og med vises hos ungdommer og
voksne.

3.2 Hva om vi ikke gjør det eller ikke så ofte?
Lukt er det første som kommer til hjernen, svette er ikke den viktigste skyldige. I virkeligheten lukter ikke svette, det er bakteriene som spiser på det som
skaper en hel rekke mer eller mindre behagelige lukt.
Ikke vask fremmer akkumulering av alle slags mikroorganismer som til og med kan være ansvarlige for sykdommer som diaré og influensa.
Uten vanlige dusjer er huden mest berørt. Dermed vil det sannsynligvis oppstå små lesjoner, noe som gjør at du hele tiden vil skrape deg.
En sunn personlig hygiene unngår kroppsmaserasjoner som kan forårsake mykoser i huden, infeksjoner, ...
Ikke vask kan også gjøre mennesker med kroniske hudsykdommer som kviser eller follikulitt verre (infeksjon i det pilosebaceous apparatet (håret og dets rot)
av en bakterie, ofte Staphylococcus aureus).
I tillegg kan opphopning av smuss føre til at det oppstår brune flekker over hele kroppen.
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3.3.Vask med en flanell
Tidligere pleide våre forfedre å vaske seg foran vasken med en flanell, hovedsakelig der huden har folder (armhuler, lysken ...). Vi lever i samfunnet, så det er
begrensninger (når det gjelder lukt og renslighet).
En våt flanell vil bidra til å bedre gni huden, som bør skrelles regelmessig, og vil tilby en veldig målrettet handling. Med den, ikke mer død hud som gir en kjedelig
hudfarge. Det kan også være et utmerket massasjeverktøy. Utføres i dusjen hver dag i noen minutter, og små sirkulære massasjer hjelper til med å feste huden,
slappe av, men også tømme vann og fett. Resultatet: mer tone og mindre cellulitter.
Mange kvier seg for å bruke flanell. Vanligvis blir det kritisert av hygieniske grunner. Faktisk er flanellen en gunstig grunn for spredning av forskjellige bakterier
eller sopp. Hovedproblemet er riktig renslighet.
Flanellen må være våt før bruk og er i kontakt med huden. Det plukker derfor opp smuss og døde hudceller fra overhuden.
Etter bruk er det derfor viktig å skylle vaskeklutet grundig og deretter tørke det. Hvis du plasserer den på en håndkleholder eller radiator, kan den tørke raskere.
Til slutt anbefales det å bruke en annen vaskeklut for ansikt og kropp.
Ideelt sett kan vi erstatte den hver dag.

Aktivitet 6: diskusjon rundt multimedia om dusjing
Å se en kort video om dusjing kan hjelpe elever å stille spørsmål ved deres måter å gjøre ting på.

👍 En video som denne kan brukes:https://www.youtube.com/watch?v=u74WVS2_Na0
Kilde: FEBRAP - Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté (Brussel Federation of Adapted Work Enterprises)

3.4 Ansiktshygiene
Det er faktisk ikke så komplisert. Det er bare viktig å ta deg tid til å følge et ritual, morgen og kveld, som vil holde huden sunn og regelmessig fjerne urenheter
som noen ganger kan være årsaken til ufullkommenheter.
For ritualet er veldig enkelt:
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Finn et godt renseprodukt, et som vil være tilpasset din hudtype. Det er dusinvis av dem på markedet, og ikke å finne en som passer deg, kan raskt bli et
tilfelle av falske foregivelser.
Vask hendene nøye før ritualet, siden det er de som vil passere over og over ansiktet ditt, et ansikt du vil fjerne urenheter fra ved å tilsette urenheter.
Hvis du har langt hår eller hår som går forbi pannen eller øynene dine, bind det opp.
Kjør lunkent vann over ansiktet ditt. Det er viktig at det ikke er varmt, siden varmt vann har tørkeegenskaper, og at det ikke er kaldt, siden kaldt vann ikke har
noen innvirkning på bakterier. Du bør derfor starte med å skylle ansiktet med varmt vann.
Da er det på tide å bruke rengjøringsmiddelet. Du bør ikke gni, men heller bruke den med små sirkulære bevegelser på alle deler av ansiktet, og ikke glemme
selvfølgelig nakken og haken. Ikke nøl med å holde håndleddet lett og luftig for å unngå det vi kaller mikrolesjoner.
Når rengjøringsmiddelet har blitt grundig påført overalt, bør du skylle ansiktet ditt, da ingen vil gå rundt hele dagen med rengjøringsmiddelet på nesespissen. Det
er viktig at du gjør dette grundig, for hvis det er noe rensemiddel igjen på huden din, kan det tette noen porene og ha motsatt effekt. Igjen, bruk varmt vann.
Et skritt som ikke skal forsømmes, er selvfølgelig tørking av det hele. Ta et håndkle og dupp det forsiktig over alle deler av ansiktet ditt. I motsetning til hva vi alle
sammen alltid vil gjøre, ikke gni, da gni skader huden.
Til slutt, ikke glem å fukte huden din med en vannbasert fuktighetskrem.

3.5 Fotehygiene
Det er viktig å ta seg tid til å gjøre visse ting på daglig basis. Foten kan være stedet for pinlige og skadelige forhold som fotsopp, utviklingen av liktorn og calluses
på føttene eller deformerte tær (klo tå, hammer tå).
Fothygiene tar ikke mye tid, men det må gjøres med forsiktighet:
Vask føttene hver dag med såpe og vann (helst lunkent vann, ikke for varmt), skyll dem godt og tørk dem forsiktig ved å tørke mellom tærne for å unngå
maserasjon.
Etter rensing: Påfør en krem for å fukte overhuden på foten. Hvis føttene har ørepynt, gni med en pimpstein.
Andre forholdsregler du må ta for å beskytte føttene, unngå å gå barbeint på offentlige steder som svømmebassenger, badstuer, tyrkisk bad osv. (Bruk for
eksempel flip-flops). Velg også skoene dine nøye. Prøv dem før du kjøper dem, sjekk at skoen er behagelig og at foten ikke er komprimert inni. Hvis du planlegger
å gå lenge, unngå sko som er smale, for små eller har høye hæler.
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Pedikyr-fotpleier er spesialist innen fothygiene og komfort og bør konsulteres i tilfelle problemer.

3.6 Ta vare på håret og hodebunnen
Det er viktig å ta godt vare på håret ditt for å opprettholde en optimal sebumproduksjon og for å opprettholde sunne lengder. Regelmessig sjamponering er
viktig. Sjampo inneholder en blanding av tensioaktive midler, som i kontakt med vann kvitter hodebunnen og håret fra urenheter.
Hårvask er avhengig av hårtype. Det er mindre sannsynlig at tørt hår vaskes ofte enn hår som har en tendens til å bli fett raskt. Generelt sett bør hår imidlertid
ikke vaskes for regelmessig for ikke å for mye stress på hodebunnen og hårets naturlige beskyttende lag, skjellaget.
Det er opp til deg å bestemme hårrutinen din og når det er nødvendig å vaske håret. Så lenge det ikke er fett eller stinkende, trenger det ikke å vaskes spesielt.
Hvis håret ditt er normalt, verken for tørt eller for fettete, kan du vaske det to til tre ganger i uken.
Hårfjerning bør alltid gjøres før du vasker håret. Ikke trekk i håret, heller ikke på knutene, du kan i stedet for eksempel, du kan olje det med sheasmør. Og hvis du
har mange knuter i håret, kan du også spraye det med Aloe Vera juice før du vasker håret, og deretter dele håret i seksjoner og holde dem på plass med klips.
Seksjoner etter seksjoner, arbeid strengene, løs knutene med de våte fingertuppene eller oljen eller løs kremen, og kam deretter gjennom med en kam med bred
tann. Ikke vær redd for å smøre håret, det blir bare bedre, og etter en god sjampo vil fettet være borte.
Fukt deretter håret rikelig, og insister godt på toppen av hodet før du smører sjampoen. Vannet skal være lunkent, ettersom vann som er for varmt kan skade
hårets ender.
Ikke tøm flasken med sjampo på håret - en klatt sjampo er nok! Fortynn den i hendene. Sjampo er ofte for hard i hodebunnen. Masser hodebunnen med
fingertuppene og fra pannen til nakken, pass på å fordele sjampoen jevnt. Fortsett forsiktig for ikke å skade vekten. Skyll og deretter vaske håret igjen, med
mindre du vasker håret hver dag. I dette tilfellet vil det ikke være nødvendig å sjampo håret to ganger på rad, en vil være tilstrekkelig.
Ta deg tid til å skylle håret grundig. Det er viktig å skylle håret. Uten skikkelig skylling kan håret bli kjedelig og klebrig i røttene. Skyll håret ditt med kaldt, men
ikke iskaldt vann, noe som gir håret et glatt, skinnende utseende.
Raffinerte perfeksjonister vil legge til noen dråper sitron eller eddik til den siste skyllingen for å nøytralisere kalk og fjerne sjamporester.
Når det gjelder balsam, er det alle slags balsam for alle hårtyper: krøllete, fint, fet, farget, tørt hår som gir volum. Det er opp til deg å velge balsam som passer
deg. Påfør balsam i skyllet og håndkletørket hår direkte på håret ved å spre balsamet forsiktig med fingertuppene. Vent i tre minutter og skyll grundig.
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GODT Å VITE: Ideen om at menn og kvinner kan ha forskjellig hår og derfor bruke forskjellige sjampoer er et rent markedsføringskonsept. Det eneste som må tas i
betraktning er hårets kvalitet, for eksempel fet, tørr eller farget.

3.7 Konsekvensene av dårlig behandling av hodebunnen
Dårlig skyllet hår er litt klissete, det blir skittent raskere fordi støv klamrer seg lettere. Hvis du ikke kan ta en dusj, kan du fortsatt bruke tørr sjampo. Vær
imidlertid forsiktig, den fjerner ikke død hud fra hodebunnen og brukes for ofte. Dette produktet blandes med naturlig hudolje og døde hudceller, noe som
skaper et gunstig miljø for flass. Den må brukes veldig av og til.
Flass kan vises på tørt, uvasket eller dårlig vasket hår. De skyldes døde celler i håret som akkumuleres til de forårsaker betennelse i hårsekkene og dermed en
følelse av smertefull følsomhet.
I de forskjellige følelsene i hodebunnen er det flass, betennelse i hodebunnen, utseendet på flekker osv. Hvis en passende sjampo kan løse det første
problemet, vil en hudlege være nødvendig for å behandle de andre symptomene og sørge for at det er ikke psoriasis eller eksem.

3.8.Hårklipp og arbeidsliv
Selv om din yrkesmessige karriere er viktigere enn utseendet ditt, er det fortsatt viktig å ta vare på din skjønnhetsmake-up. Først og fremst å føle deg trygg, og
for det andre å gjøre et godt inntrykk på din fremtidige arbeidsgiver.
Det er viktig å skjemme bort deg selv og være deg selv, du må være komfortabel i klærne og ta ansvar for utseendet ditt. Velg en nøktern og velstelt frisyre som
vil sublimere deg.
Avhengig av stillingen du har søkt på, vil du åpenbart kunne tillate deg noen friheter. Det er det samme for sminke / parfyme ...

Aktivitet 7: diskusjon basert på et multimedia om sjamponering
Å se på en kort video om sjamponering kan hjelpe elever å stille spørsmål ved deres måter å gjøre det på.

👍 En video som denne kan brukes:https://www.youtube.com/watch?v=u9h2zctc_zo
Kilde: FEBRAP - Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté (Brussel Federation of Adapted Work Enterprises)
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Vedlegg 4: Tid for kroppshygiene - trinn 7
Aktivitet 8: Oppsummernde evaluering via et spørreskjema av Kahoot-typen
Målet er å kontrollere at elevene har fulgt og forstått informasjonen som ble gitt under økten. Et online spørreskjema vil gjøre workshopen mer dynamisk.
Mulige spørsmål:
- Hvor mye sjampo skal jeg bruke?
- Jeg er en mann / kvinne, trenger jeg å kjøpe en spesifikk sjampo for menn / kvinner?
- Hva kaller du fotspesialisten?
- ...
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Vedlegg 5: Munnhygiene - trinn 8
5.1.Pusse tennene, hvorfor og hvordan?
I følge French Union for Oral Health (UFSBD) bør du pusse tennene 2 til 3 ganger om dagen. Hvis det ikke er mulig å pusse tennene ved lunsjtid, anbefaler
UFSBD tyggegummi (uten sukker, selvfølgelig) etter lunsj. Årsaken er rent teknisk: tygging genererer spytt som inneholder mer bikarbonater og derfor mer
sannsynlig å bekjempe sure angrep fra mat, spesielt fra brus, noe som bidrar til å beskytte emaljen.
Børsting hjelper til med å fjerne matrester og begrense plakk, som er ansvarlig, sammen med bakterier, for hulrom. Etter hvert måltid vil matrester samles på
og mellom tennene, og bakterier i munnen vil forvandle dette matresten til syre som vil angripe tennene. Ettersom surheten i munnen øker etter hvert måltid, er
det nødvendig å pusse tennene så regelmessig som mulig. Det bør bemerkes at børsting bør fullføres med tanntråd eller en vannstråle hver kveld.

Aktivitet 9: diskusjon rundt en video om tannbørsting
Målet er å lære eleven gode tannbørstevaner. Det vil si minimum 3 minutter med børsting, fra topp til bunn og uten å forsømme noe område.

👍 En video som denne kan brukes:https://www.youtube.com/watch?v=-jz6EgcNOKg
Kilde: FEBRAP - Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté (Brussel Federation of Adapted Work Enterprises)
5.2 Risiko for tenner

Aktivitet 10: Brainstorming om helserelaterte risikoer i oral helse
Målet er å få eleven til å kommunisere om munnhelsefare de er klar over. Denne listen skal komplimenteres med følgende punkter, avhengig av svarene som
er gitt.
-

Tannråte
Dårlig ånde
Betennelse i tannkjøttet: tannkjøttbetennelse. Hovedårsaken til tannkjøttbetennelse er akkumulering av tannplakk (en blanding av matrester, bakterier ...).
... Ubehandlet kan gingivitt degenerere til periodontitt (betennelse som påvirker dypere vev, bein) som kan føre til at tennene løsner eller til og med at de
faller ut. Periodontitt kan også være genetisk.
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-

-

Hos noen mennesker er tannrøttene i overkjeven veldig nær bihulene. En infeksjon kan derfor starte i tennene og noen ganger spre seg til bihulene.
Patogene bakterier fra munnen kan også kolonisere lungene. Av denne grunn anbefales det at det utføres en undersøkelse av munnhulen i tilfelle en
lungeinfeksjon.
Forholdet mellom diabetes og periodontal sykdom er bevist: hyperglykemi fremmer multiplikasjon av orale bakterier og molekyler som modifiserer den
inflammatoriske responsen. Og det svekker kroppens forsvarsceller. En ubalansert diabetes kan dermed svekke vevet som støtter tannen og utsette dem for
en større risiko for periodontitt.
Omvendt kan ubehandlet periodontal sykdom, ved å generere inflammatoriske molekyler, øke insulinresistens: blodsukkernivået er da vanskeligere å
kontrollere, og risikoen for vaskulære komplikasjoner økes.
Tannråte kan føre til smittsom endokarditt, en potensielt dødelig hjertesykdom.
En studie som involverte nesten 10 000 mennesker viste at risikoen for hjerteinfarkt økte med 25% hos menn med periodontitt. Tilstedeværelsen av
Porphyromonas gingivalis, en bakterie involvert i periodontal sykdom, ble funnet i ateromplakk hos pasienter som hadde utviklet et hjerteinfarkt.
En amerikansk studie avslørte dette i 1996: gravide kvinner med periodontitt er 7,5 ganger mer sannsynlig å føde for tidlig eller føde en baby med lav vekt.
En av teoriene er at bakterier som forårsaker periodontitt migrerer inn i vaginalfloraen via blodstrømmen. Derfor er det viktig for de som planlegger å få en
baby å konsultere tannlegen: "Behandling av periodontitt før graviditet reduserer risikoen for for tidlig fødsel med 60%".

Aktivitet 11:

diskusjon basert på et multimedia om tannråte

Målet er å lære eleven om sammensetningen av en tann og risikoen forbundet med dårlig munnhygiene.

👍 En video som denne kan brukes:https://www.youtube.com/watch?v=O5FQ3GhoEIE&feature=youtu.be
Kilde: FEBRAP - Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté (Brussel Federation of Adapted Work Enterprises)

Aktivitet 12 (valgfritt):

promotering av tannbørsting

I Frankrike er det et partnerskap mellom Colgate-merket og den franske unionen for oral helse som jobber med lokale skoler og foreninger. Merket
distribuerer gratis mini-tannbørste- og tannkremsett for å forhindre munnproblemer og oppmuntre til god hygiene.
Det ville være interessant å kunne utvikle denne typen partnerskap for å oppmuntre elever til å pusse tennene på treningssentre eller på arbeidsplassen.

Vedlegg 6: Kleshygiene - trinn 9
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Kleshygiene er definert som en persons evne til å holde klærne rene på daglig basis. For å være hygienisk må klær oppfylle følgende krav:
- Vær ren
- Tilpasset klimatiske endringer og forhold
- Absorber fuktighet fra svette (bomullsundertøy anbefales).
- Ikke forstyrrer fordøyelsen, sirkulasjonen eller kroppsbevegelsene (f.eks. Elastiske belter kan forstyrre blodsirkulasjonen).
- Fremme hudfunksjoner
- Ikke bli tilsmusset eller smittet av forurensende materialer
Skoene skal passe til størrelsen på føttene for å unngå misdannelser. For å sove om natten må du ha et annet plagg enn om dagen. På samme måte, hvis du går
hjemmefra om natten og går i dårlig opplyste områder, kan du tenke på fosforescerende striper som gjør at sjåførene kan få øye på deg på avstand.

6.1.Uegnet eller skitne klær: hva er risikoen?
Upassende klær kan føre til dårlig hudbeskyttelse mot temperatursvingninger og fuktighet. Skitne klær kan føre til hudinfeksjoner og tilbakevendende
blærebetennelse. Det øker også spredningen av smittsomme sykdommer og parasitter.
Aktivitet 13: Når skal du bytte klær?
En aktivitet utført med en Powerpoint, plakat eller tavle for å samle alles meninger om tidsgrensene for bruk av klærer i hverdagen. Denne aktiviteten foregår i
plenum og gir alle muligheten til å uttrykke seg. For hvert klær må elevene gjette etter hvor lenge elementet det gjelder skal vaskes. Noen få eksempler:
-

Ark: Det er viktig å bytte dem hver 15. dag siden senger inneholder en stor mengde midd og andre små dyr som er glad i død hud. Ekskrementer de
etterlater seg overalt er årsaken til mange av våre allergier.
Badehåndkleet: Kan brukes mellom 3 og 4 ganger, men må henges ut og tørkes for å brukes igjen. Imidlertid, hvis du kommer tilbake fra treningsstudioet, ta
håndkleet direkte til vasken.
BH: Den kan brukes 2 eller 3 ganger så lenge du ikke bruker den 2 dager på rad for å bevare elastisiteten og ikke strekke den. På den annen side går sportsBH direkte til vasken når den er slitt.
Jeans kan brukes i opptil 3 dager.
Sokker, som alt undertøy, må rengjøres etter bruk.
For kjoler er det ingen spesielle regler. De kan brukes flere ganger avhengig av materialet de er laget av og temperaturen utenfor.
Pyjamas brukes bare i 3 eller 4 netter. Hvis du tar en dusj før du legger deg, kan pyjamas vare en eller to netter til.
Leggings, samt sokker og undertøy, bør vaskes etter bruk. Disse tettsittende plaggene holder deg varm og kan raskt bli et frøbed for bakterier.
Badekåpen bør vaskes regelmessig. Hvis du bruker den etter å ha kommet ut av dusjen, fritas den ikke fra å gå gjennom vaskemaskinen. Når den er tørr, kan
den brukes 2 til 3 ganger.
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Vedlegg 7: Mat og hygiene i hjemmet - trinn 10
Matsikkerhet er også et spørsmål om hygiene hjemme. Å forstå mekanismene for forurensning og å kjenne noen få grunnleggende regler er av største betydning.
Den første regelen å huske er at kulde ikke dreper bakterier. Kjøleskapet konserverer, men renser ikke maten. Mikroorganismer, giftstoffer og enzymer er
motstandsdyktige mot lave temperaturer. Et forurenset produkt forbedres ikke fordi det er nedkjølt. Multiplikasjonen av bakterier blir ganske enkelt bremset
eller stoppet av kulden.
Andre regel å følge, lang levetid matlaging og gryteretter. Matlaging er en utmerket måte å begrense mikrobiell spredning. De viktigste kildene til matforgiftning,
salmonella blir ødelagt ved en temperatur på 65 ° C, i en periode på 15 minutter. Listeria-bakterien, som er ansvarlig for listeriose, som formerer seg ved
temperaturer mellom 3 og 8 ° C, blir ødelagt ved tilberedning ved 65 ° C. Båndorm og toksoplasmose, overført av storfekjøtt, ødelegges ved å tilberede
kjøttmediet. Forsiktig: fisk, skalldyr og rått kjøtt er veldig fasjonable, men kan forårsake alvorlig rus.
Den tredje regelen er at du må være veldig forsiktig med bevaring av mat. Friske eller vakuumpakkede produkter må tas ut av emballasjen og beskyttes i
strekkfilm. På samme måte er det nødvendig å gjøre det til en vane å pakke og isolere produkter etter kategorier: ost, fjærfe, kjøtt og grønnsaker (uten jordiske
eller skitne deler), hold aldri et sprukket egg. Vask aldri et skittent egg under oppbevaring da skallet er gjennomtrengelig. I dette tilfellet må det rengjøres like før
forbruk.
Vær forsiktig, ferdige måltider blir raskt forurenset. Ikke la dem være i friluft, men oppbevar dem i kjøleskapet i maksimalt 48 timer. Kok dem om mulig før du
serverer dem igjen.
Du må også være veldig spesiell oppmerksom på fjærfe. Rått fjærfe kan forurense hele innholdet i kjøleskapet! Husk også å varme opp fortinnet mat i god tid før
du bruker det og aldri fryse et produkt som allerede er tint opp igjen.
På kjøkkenet, pass på tre ting! Benkeplater, skjærebrett eller treskjeer tilbyr langt fra alle nødvendige hygienestandarder. Porøsiteten til dette materialet gjør det
vanskelig å rengjøre perfekt. Mikrober blir satt i små riper ... Laminat eller plastbestikk er langt å foretrekke!
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Aktivitet 14:

Hvilken holdbarhet for hvilket produkt?

En tavleaktivitet designet for å samle alles syn på holdbarheten til visse matvarer. Denne aktiviteten foregår i plenum og gir alle muligheten til å uttrykke sine
meninger. For hver mat må elevene gjette hvor lenge maten det gjelder. Spillet kan ha følgende form:
Produkt A

1 uke

Produkt B

2 uker

Produkt C

3 uker

Nedenfor er noen lagringstider i kjøleskapet som treneren kan bruke:
-

Egg: 3 uker
Rå grønnsaker: 3 uker
Kokte grønnsaker: 1 til 2 dager
Rått kjøtt: 4 dager, til slutt fjernet fra emballasjen
Kokt kjøtt: 1 til 2 dager
Fersk rå fisk: 12 til 24 timer innpakket
Fersk melkekrem, kremost, smør, yoghurt: i henhold til utløpsdatoen
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Vedlegg 8: Hygiene i hjemmet - trinn 11
Utover fordelene det kan gi "god helse", forbedrer hygiene trivsel både i kroppen og med hensyn til miljøet. God hygiene gjelder for hele huset. For det er det
noen regler å respektere:
Først, gi minst 10 minutter daglig sirkulasjon av luft for å opprettholde en sunn atmosfære. Dette muliggjør fornyelse av luften og reduserer konsentrasjonen av
forurensende stoffer og flyktige organiske stoffer, for eksempel innendørs maling. På samme måte, ikke nøl med å bringe planter inn i hjemmet ditt, de hjelper
også til å rense interiøret ditt.
Du bør også rengjøre huset en gang i uken, vaske klærne (laken, putetrekk, håndklær, tepper ...) regelmessig, ta av deg skoene dine før du går inn på badet eller
soverommet, legge bort eiendelene dine etter bruk for å spare tid og unngå potensial turer.
Hvis mulig, begrens antall tepper, tepper, klærer som er ekte støv. Til slutt, av sikkerhetsmessige grunner, må du kontrollere varmeinstallasjonene dine hvert år
og ikke varme opp huset ditt over 19 ° C.
De nevnte hygienereglene er ikke ment å gjøre våre bomiljøer sterile, hver enkelt har sin egen grad av toleranse overfor renslighet. Dette er imidlertid noen
nyttige tips for helsen din og miljøet som omgir deg.
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Vedlegg 9: Helse: forebygging og behandling - trinn 12 til 14
9.1.Mikrober, bakterier, virus ... Hva er de?
Mikrober er ekstremt små levende organismer og derfor usynlige (kun observerbare under et mikroskop). De finnes overalt, i luften, på maten, på kroppen, men
også inne i kroppen, i munnen, nesen og tarmene. Noen kan forårsake sykdommer som influensavirus, andre er nyttige, for eksempel gjær som brukes til å få
brøddeig til å heve seg. Det finnes 3 typer mikrober:
Bakterier. Noen av dem kan være nyttige, for eksempel i næringsmiddelindustrien: det er en bakterie som brukes til produksjon av ost og yoghurt, for eksempel.
Andre er farlige og smittsomme og kan forårsake infeksjoner som de som er ansvarlige for visse gastroenteritt.
Virus på den annen side forårsaker mange menneskelige sykdommer: kusma, influensa, humant immunsviktvirus (HIV, AIDS, etc.). De er generelt svært
smittsomme og spres via luft, spytt og / eller blod. En liten dråpe spytt kan være nok til at en person blir smittet med influensavirus.
Sopp kan finnes på huden, i luften, i vannet og på planter. Det er forskjellige typer: muggsopp, gjær, men også mykoser, som er ekstremt smittsomme
hudsykdommer. Herpes labialis, bedre kjent som forkjølelsessår, er en av dem

9.2 Helsepersonell
Det er mange utøvere, hver spesialisert på et bestemt felt. Allmennlegen blir vanligvis konsultert først.
Hudlegen er hudspesialist. Han eller hun vil ta seg av alle hudproblemer, fra kviser til føflekker til mer alvorlige ting. Moles fortjener spesiell oppmerksomhet. Det
anbefales å vise dem til hudlege for overvåking og kontroll minst en gang i året.
Øyelegen tar seg av synsproblemer. Hvis du merker at synet ditt ikke er like bra, verken nær eller fjernt, ikke nøl med å besøke en av disse spesialistene. Avhengig
av individet, kan det være nødvendig å sjekke synet og om nødvendig sjekke en eller flere ganger i året. Siktrelaterte problemer er intense, hovedsakelig migrene
og synforandringer.
Tannlegen er spesialist innen tenner og munn generelt. Ideelt sett bør du oppsøke tannlegen en gang i året for en rutinemessig kontroll for å sikre at tennene er i
god stand. Hyppigheten av besøk hos tannlegen vil avhenge av flere faktorer, inkludert alder, risikofaktorer (røyking, alkohol, diabetes ...) og den opprinnelige
tilstanden til tennene dine (emaljens skjørhet, tannkjøttbetennelse ...).
Gynekologen er spesialist på kvinner. Konsultasjoner med gynekolog anbefales fra begynnelsen av seksuell aktivitet. Det anbefales da å ha en konsultasjon per år
for å ta en smøreprøve for å oppdage eventuelle abnormiteter og om nødvendig utføre ytterligere undersøkelser. En palpering av brystene vil bli gjort på dette
tidspunktet for å oppdage en potensiell klump. Denne årlige konsultasjonen er en mulighet til å diskutere spørsmål knyttet til menstruasjon, sexliv, ønske om å få
barn, etc.
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Endelig Andrologen, spesialisten på menn. Han blir ofte konsultert ved behov: ereksjon, utløsning eller fruktbarhetsproblemer i relasjonen.

9.3.Fokus på gratis helsekontroll
I Frankrike er det gratis helsekontroll, en forebyggende helseundersøkelse (EPS) er et tilbud som er foreslått til medlemmene i det generelle trygdesystemet.
Den er fullt dekket av helseforsikringen. Det utfyller handlingen fra allmennlegen. Den er primært ment for personer over 16 år som er utenfor helsesystemet og i
en prekær situasjon (kilde: ameli.fr). Kontrollen varer mellom to og tre timer og inkluderer vanligvis følgende undersøkelser, som kan skreddersys i henhold til
individets alder, kjønn, historie og livsstil:
-

En blodprøve: blodtall, sedimenteringshastighet, glykemi, kolesterol, triglyserider, transaminaser, gamma GT;
En urintest: for å sjekke om det er blod, sukker, albumin, etc.
En muntlig kontroll;
Visuelle og hørselstester;
En biometrisk kontroll: høyde, vekt, beregning av BMI (kroppsmasseindeks);
Et elektrokardiogram;
Blodtrykk
Åndedrettsovervåking eller spirometri: et middel til å vurdere luftveiene til personer med astma og kronisk bronkitt og screening for
røykerelaterte problemer.
En gynekologisk undersøkelse: cervical smear og screening for brystkreft;
En "Hemoccult" -test: søk etter blod i avføringen for å oppdage tykktarmskreft;
Røntgen på brystet: screening for tuberkulose og lungekreft;
En hukommelsestest, hovedsakelig for eldre;
- Et intervju med en diettist.
På slutten av denne kontrollen gjennomføres et legebesøk, og i noen tilfeller kan det besluttes å utføre ytterligere tester (HIV- eller
hepatitt C-screening).

Ikke nøl med å nevne dette for legen din.
Aktivitet 15: Åpne / sjekk din delte sykejournal
En online aktivitet som bruker datamaskinarbeidsstasjoner og en internettforbindelse for å hjelpe elever med å åpne deres Shared Medical Record (DMP). The
Shared Medical Record (DMP) er en digital helseregistrering som lagrer og sikrer din helseinformasjon: behandlinger, testresultater, allergier osv. Den lar deg
dele denne informasjonen med helsepersonell du velger, som trenger den for å behandle deg . Du kan få tilgang til det via nettstedet:https://www.dmp.fr/
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Elevene må ha med seg helsekortet for å åpne DMP.
For elever med smarttelefon kan aktiviteten fortsette med installasjonen av DMP-applikasjonen på terminalen.

Vedlegg 10: Helse: det daglige essensielle - Trinn 15
Noen ting er viktig hjemme eller til og med i bilen din. Du trenger kanskje et mini-hygienesett som inneholder:
- Mini tannbørste + tannkrem
- Hydroalkoholisk gel
- Papirtørkle
- 1 plastpose
- Til slutt: Babyservietter / deodorant-servietter
- Intime hygieneprodukter og kondomer
- Et annet viktig sett hjemme, førstehjelpsutstyret (utdeling av notatkort). Sammensetningen av et førstehjelpsutstyr varierer selvfølgelig avhengig av
husholdningsbruk eller spesifikk destinasjon. I alle tilfeller er det et spørsmål om å kunne møte de små boo-boos uten å glemme i tilfelle du reiser for å ta dine
egne vanlige medisiner i tilfelle kronisk daglig behandling (prevensjon, kolesterol, diabetes, høyt blodtrykk, etc. ..).
Legemidler som skal brukes uten vann er å foretrekke (lyocs, faner, poser som er klare til å drikke). Enkeltdoser er veldig gode alternativer, og brosjyrene bør
oppbevares sammen med medisinen i originalemballasjen.
Dette er en veiledende liste og utvilsomt veldig (for) uttømmende. Den skal endres slik at den passer til et sett du holder hjemme til daglig bruk eller i henhold
til destinasjonen din.
-

Et medisin mot smerte og feber: paracetamol anbefales.
En anti-diarébehandling: Det finnes flere molekyler: et transmisjonsmiddel som Loperamid og et tarmantiseptisk middel: Nifuroxazide (for mer informasjon,
se "Hvordan behandle diaré").
Et antiemetisk middel (eller et oppkastmiddel) om nødvendig: Vogalibs®, Mercalm®, Nausicalm® eller homøopatiske former som Cocculine®.
En krampeløsende av typen Spasfon®.
Et øyeskyllingsprodukt i individuelle belger.
En antiseptisk øyedråpe.
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-

En antiallergimedisin av cetirizin-type.
Beroligende og beroligende halstabletter.
Et alkoholfritt antiseptisk middel i små størrelser eller individuelle belger.
En beroligende krem mot insektbitt og mygg.
En antiskoldkrem.
Vanndesinfeksjonstabletter (avhengig av destinasjon)
Sterile pre-cut plaster.
Sterilt lim sydd.
En stripe av gasbind av liten størrelse.
Sterile kompresseposer.
Hæmostatiske forbindinger: Bloxang® eller Coalgan® for neseblod.
En rull med tape.
Et par engangshansker.
Liten saks.
Splintpincett og / eller pinsett.
Sikkerhetsnåler.
Et termometer.
Et nødteppe.
Kondomer
Nødvendig sett hvis det brukes kontaktlinser.
Når det er nødvendig, for eksempel under et jobbintervju, kan det også utarbeides reserve- eller nødklær.

Vedlegg 11: Opprette et hefte enkeltvis eller i gruppe - trinn 16
For å avslutte kurset blir elevene bedt om å lage et hefte (eller notatkort) for å vise de grunnleggende reglene for hygiene. Treneren kan velge om elevene
skriver dette heftet hver for seg eller i gruppe. Avhengig av hvilken modalitet som er valgt, er det mulig for læreren å bruke online samarbeidsverktøy og derfor
dataverktøyet (Google Doc, Framapad, word cloud ...).
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Modul 5: Forebygge risikabel, vanedannende atferd (avhengighet)

ENHET 5: Forhindre høyrisikoadferd og vanedannende
atferd

Avhengighet kan sette en persons arbeid og personlige liv i fare, derav viktigheten av å kjenne de karakteristiske tegnene på en vanedannende atferd. Som
navnet antyder, er risikoadferd navnet på oppførselen til en person som handler på impuls og uten å vurdere konsekvensene og utsetter seg for farlige
situasjoner. Det er derfor det er viktig at vi opprettholder oppmerksomheten slik at risikofylt atferd ikke blir en konstant og resulterer i skade på den fysiske og
følelsesmessige integriteten til individer.
Takket være denne modulen vil traineene være i stand til å identifisere og forhindre høye risikoer og beskyttelsesfaktorer knyttet til vanedannende atferd og
avhengighet, for å oppmuntre til effektiviteten av eksisterende intervensjoner for å forhindre avhengighetsadferd, å forstå og vite om drog og lære å redusere
forbruket av tobakk, alkohol, cannabis eller andre ulovlige psykoaktive stoffer gjennom universelle eller selektive tilnærminger.
Hva er risikofaktorene? Hva er forskjellen mellom personlig innflytelse, sosial innflytelse og fysisk innflytelse? Identifiser risikoatferd. Typer medikamenter og
deres konsekvenser. Hva er helserisikoen? Hva betyr avhengighet? Alkoholens rolle og Verdens helseorganisasjon. Nøkkelfaktorer for vellykket behandling?
Tilbakefall, og forebygging av det. Dette er problemene som vil bli behandlet i denne modulen.
Målet med denne enheten er at eleven adopterer atferd som fremmer forebygging av vanedannende risiko og sikrer helse, sosialt liv og profesjonell inkludering
For å gjøre dette, vil vi bruke forskjellige medier (plakater, idédugnad, casestudier, videoer, møtestil samtaler - “World Café”) og med støtte fra treneren vil vi
bygge et “Quiz Cards” om god praksis “Hvilke faktorer bidra til narkotikamisbruk? ”.

Sammendrag:
Rammeverk for ENHET 5

231

Scenario for ENHET 5

236

Teoretisk innhold i UNIT 5
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- Vedlegg 1: Retningslinjer for aktiviteter
- Vedlegg 2: Powerpoint-presentasjon
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Modul: 5

Tittel:
Avhengighet
(Prevensjon
av
risikoatferd
og
ECVET credit poeng :
avhengighetsproblematikk)
Læringsutbytte tilsvarende EQF-nivå
3/4
Mål: Å identifisere og forhindre høyrisiko- og beskyttelsesfaktorer forbundet med vanedannende atferd og avhengighet.
Læringsutbytte
- Identifisere og kjenne til de grunnleggende konseptene i omfanget av vanedannende atferd og avhengigheter
- Lær om ulike medikamenter (inkludert helsepåvirkninger på kort og lang sikt), og gjenkjenn beskyttelses- og risikofaktorer forbundet med rus og
avhengighet, og lære viktigheten av resiliens.
- Identifisere og kjenne til typene og egenskapene til avhengighet uten bruk av substanser
- Identifisere og vite, risiko- og beskyttelsesfaktorer for avhengighet, med og uten bruk av substanser
Kunnskap
Deltakeren kjenner til og forstår:
- Grunnleggende konsepter i omfanget av
vanedannende atferd og avhengigheter
- Tobakken som årsaksfaktor for sykdom og for
tidlig død som kan unngås
- De umiddelbare og langsiktige virkningene av
tobakk på helse, individ, familie, sosiale og de
miljømessige faktorene
- Identifiser faktorer som påvirker oppfatningen av
risiko knyttet til røyking
- De alkoholrelaterte årsakene til sykdom og for
tidlig død
- Effektene av alkohol på helse, umiddelbar og
langsiktig
- Faktorene som påvirker oppfatningen av risiko
knyttet til forbruket av alkoholholdige drikker
- Tilstrekkelig atferd i forhold til forbruk av
alkoholholdige drikker
- Egenskapene til og typene av psykoaktive stoffer
- De umiddelbare kortvarige og langsiktige

Ferdigheter
Deltakeren er i stand til å:
- Kjenne intervensjonområder for vanedannende atferd og
avhengigheter: - Forebygging, - informering om risiko; Behandling; - Rehabilitering / sosial reinsertion; Skadereduksjon.
- Analysere selvkunnskapskomponenter assosiert med god
gruppe- og sosial dynamikk(empati, tillit, samarbeid,
gruppearbeid)
- Kjenne til hovedbestanddelene i den kjemiske
sammensetningen av tobakk og kreftfremkallende, toksiske og
mutagene effekter
-Analysere konsekvensene av tobakkforbruk når det gjelder
kreftutvikling, hjerte- og karsykdommer, luftveissykdommer og
andre sykdommer
.- Å evaluere reduksjonen i forventet levealder for mennesker
forårsaket av det skadelige forbruket av alkoholholdige drikker
-Å evaluere effektene av ulykker (vei, arbeid, ...) forårsaket av
det krenkende forbruket av alkoholholdige drikkevarer har i
familien og samfunnet
- Å evaluere hovedkonsekvensene av langvarig inntak av

Kompetanse
Deltakeren kan:
samhandle
med
de
forskjellige lokale sosiale og
helsevesenets
nettverk
i
samfunnet
Effektivt
fremme
de
nødvendige tiltakene som må
iverksettes for å bevare en
persons helse i samsvar med
hans / hennes livsstil
- Diskutere betydningen av
grunnleggende begreper i
vanedannende
atferd
og
avhengigheter
- Vil være i stand til å integrere
konsepter
relatert
til
forbruksrisiko,
risikooppfatning:
Risikooppførsel; - Motivasjon
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virkningene av psykoaktivt stoffbruk
- Faktorene som påvirker oppfatningen av risiko
knyttet til forbruket av psykoaktive stoffer
- De forskjellige forbruksmønstrene av psykoaktive
stoffer og de respektive konsekvenser og risikoer
forbundet med forbruket
- Typene av og egenskapene til avhengighet med
og uten substansbruk
-De umiddelbare, kortsiktige og langsiktige
effektene av
avhengigheter med og uten
substansbruk
- Risiko- og beskyttelsesfaktorene knyttet til
avhengighet med og uten substansbruk

alkoholholdige drikker, når det gjelder fysiske, psykologiske,
familie-, sosiale og skole- / arbeidsytelser.
- Å evaluere de individuelle faktorene som sører til forbruket
av alkoholholdige drikker, nemlig normalisering av forbruk,
livssyn og forventninger.
- Å analysere risikoatferd som er forbundet med konsum av
alkoholholdige drikker (kjøring under påvirkning av alkohol,
seksuell risikoatferd, vold)
- Analysere risikoen forbundet med samtidig forbruk av alkohol
med andre stoffer: lovlig (medisiner, tobakk, energidrikker) )
og ulovlig (cannabis, og andre).
- Identifisere egenskapene til psykoaktive stoffer i henhold til
effektene forårsaket i sentralnervesystemet (stimulanter,
depressiva og forstyrrelser)
- Å evaluere faktorene som påvirker effekten av psykoaktive
stoffer i kroppen (Fysisk / Biologisk, Psykologisk, Atferdsmessig,
Miljømessige).
- Å analysere de kulturelle og sosiale faktorene som induserer
eller hemmer forbruket av psykoaktive stoffer (media,
markedsføring, sosiale nettverk)
- Å analysere individuelle faktorer som påvirker forbruket,
nemlig normaliseringen av forbruksatferden i henhold til de
omkringliggende referansene - foreldre,
- Å analysere risikoatferd som er forbundet med forbruket
(kjøring under påvirkning av psykoaktive stoffer, seksuell
risikoatferd, vold) og analysere risikoen for samtidig bruk av
disse med andre stoffer: lovlige (alkohol, medisiner, tobakk,
energidrikker) og ulovlige.
- Analysere de hyppigste typene avhengighet uten
substandbruk (spill, internett, mobiltelefon)
- Beskrive og analysere implikasjonene av avhengighet uten
substandsbruk oftere (spill, internett, mobiltelefon
- Å analysere de umiddelbare og langsiktige effektene

for å utsette seg for risikoen
Identifisere
andelen
pasienter og dødsfall knyttet til
tobakksbruk i det totale
antallet dødsfall i Portugal,
resten av Europa og verden
- Identifisere nikotin som et
giftig stoff, potensielt dødelig
for mennesker ved inntak eller
absorbering gjennom huden.
- Kjenne til karakteristisk
atferd
knyttet
til
tobakkavhengighet,
-Diskutere de nevrobiologiske
effektene av nikotin, Vet
fordelene av røykeslutt
- Er i stand til å vurdere
hovedkonsekvensene
av
langvarig forbruk av ABP, på
fysisk, psykologisk, familie,
sosialt og prestasjonsnivå.
- Å verdsette og fremme
ansvarlig
atferd
mot
avhengighet med og uten
substansbruk.
- forstå dimensjoner og faktorer
som
påvirker
avhengighetsskapende atferd
og avhengighet
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regelmessig bruk av f.eks. spill, internett, mobiltelefon.
- Analysere hovedkonsekvensene av avhengighet uten
substansbruk, knyttet til fysiske, psykologiske, familie-, sosiale
og arbeidsprestasjoner
- Analysere kulturelle og sosiale faktorer som induserer eller
hemmer risikoatferd (media, markedsføring, sosiale nettverk).
- Analyser risiko forbundet med bruk / forbruk av produkter,
varer og aktiviteter som kan utløse vanedannende atferd.
Kriterier for evaluering av utbytte:
Deltakeren er i stand til å:
Forstå "prosesser for avhengighet" som for eksempel atferd med
impulsive-kompulsive egenskaper til forskjellige aktiviteter eller atferd.
Forstå at det hyppigste blant mennesker er forbruk av psykoaktive stoffer
som alkohol, tobakk og cannabis, pengespill og internett, og at fenomenet
avhengighetsskapende atferd består av komplekse og flerdimensjonale
faktorer,
inkludert
genetiske,
nevrobiologiske,
psykologiske,
samfunnsmessige og miljømessige faktorer

Forventede resultater*:
- Identifiserer psykopatologi relatert til avhengighetsskapende atferd.
- Beskrive personlige og familiære konsekvensene av vanedannende atferd
og stoffbruk;
- Diskutere forskjellige tilnærminger og eksisterende programmer;
- Beskrive hovedaspektene for omsorgsplanlegging;
- Identifisere flere teknikker som skal brukes for å monitorere individer og
familier;
- Identifisere forventede resultater for på et individueltnivå.
- Redusere forbruket av lovlige og ulovlige psykoaktive stoffer hos voksne,
- Øke oppfatningen av risiko forbundet med bruken av stoffer. Lovlige og
illegale psykoaktive stoffer hos voksne.
- Øke oppfatningen av risiko forbundet med alkohol, vanedannende atferd
og avhengigheter, tobakk, andre psykoaktive stoffer og andre
avhengiheter uten substanskonsum.
- Redusere forekomsten av alkoholforbruk, vanedannende atferd og
avhengigheter, tobakk, andre psykoaktive stoffer og andre avhengigheter
uten substanskonsum.

Totalt antall timer for denne modulen : 50
Evalueringsmetoder Muntlig eksamen, praktisk eksamen, skriftlig arbeid og skriftlig eksamen.
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Scenario for ENHET 5

EASY HEALTH: Avhengighet (Prevensjon av risikoatferd og avhengighetsproblematikk)
Mål (er): Å identifisere og forhindre høyrisiko- og beskyttelsesfaktorer forbundet med vanedannende atferd og avhengighet
Syntetisk presentasjon av det pedagogiske scenariet: metode, interesse, målgruppe ...
-

I denne enheten vil elevene reflektere on omfattende sosial innflytelse om grunnleggende kunnskap om risiko og vanedannende atferd og tilhørende konsekvenser generelt.

-

Elevene vil identifisere og kjenne de spesifikke livsferdigheter og ressurser som de trenger for å motstå eller forhindre sosial påvirkning og for å støtte kunnskap om forebygging av
risiko og vanedannende atferd og elementene som påvirker evnen til endring (inkludert styrking av psykologiske ferdigheter så tidlig som mulig).

-

Identifisere, lære og kjenne til de grunnleggende begrepene om egenskaper ved tilleggsadferd og avhengighet og gjenkjenne risikofaktorer knyttet til rusmisbruk og avhengighet

Kollektivt og / eller individuelt scenario

Varighet: ca 25 timer

Målrettet ferdighet (er): på slutten av scenariet vil traineen kunne ...
- Forstå at stoffbruk er en lært oppførsel som kan modifiseres i henhold til prinsippene for kondisjonering og lære det nødvendige livferdigheter som brukes på det omfattende sosiale
innflytelsesmodell.
Evalueringskriterier og forventede resultater:
Treneren vil vurdere verdien av leksjoner og programmer ved å bruke sitt yrkesmessige skjønn og overvåke sine egne følelser og reaksjoner, samt søke tilbakemelding fra studentene. For en
spesifikk del av modulen kan treneren gjøres oppmerksom på emnet eller støttes av fagpersoner for avhengighets forebygging. "
De forventede resultatene vil bli målt gjennom en sjekkliste for evaluering av enhetsferdighetsbasert Forhindre høyrisikoatferd og vanedannende atferd

Evaluerings- og valideringsprosedyre:
Evalueringen må være direkte knyttet til enhetens oppgitte læringsutbytte eller mål.
Skolen kan påvirke ferdigheter, kunnskap, verdier og holdninger som igjen kan påvirke og forhindre høyrisiko og vanedannende atferd. Evaluering av programmet bør fokusere på
klasseromsnivået av kunnskap, holdninger, verdier og ferdigheter som representerer enhetens umiddelbare innvirkning.
Er også viktig å fokusereer den konfidensialitetsregler: La individuelle tider diskutere, gi selvadministrerte spørreskjemaer eller presentere ressursene i strukturen eller territoriet.
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Stadie Tid
r

Step-tittel

Trenerens oppgave

Trainees oppgaver

Retningslinjer

Dokumenter /
materiale
Whiteboard, markører
for whiteboard.
Informasjonsark for
trener
PC / overheadprojektor.

1

30
Presentasjon av
minutte enheten
r

Forklar målene for modulen
Eleven skriver ned målene for dagens
Presentere løpet av øktene, forventningene og arbeidet
fysiske agenda, og stiller spørsmål hvis
du skal være ¨
han eller hun trenger avklaring.
Alkoholrisiko.
Forklar vurdering og validering av læringsutbytte
Gi informasjonsarkene til kandidatene, oppfordre dem til
å fullføre kursmaterialet ved å ta notater.
Gi tid til spørsmål.

Respekter reglene for
skriving og notater
Organiser arbeidet ditt
Les faktaarkene

2

60
Brainstorming
minutte
r

Brainstorming-økt for å sette elevene i sammenheng,
oppsummere arbeidet som er gjort på de første 4
enhetene. Målet er å fremheve hovedtemaene som tas
opp uten å gå nærmere inn på detaljene
Treneren lister opp hovedpoengene elevene gir på
tavlen.

Vær oppmerksom og ta notater om de
forskjellige punktene som dekkes
under idédugnaden.

Oppgi elevenes kunnskap.
Whiteboard, markører
Respekter reglene for skriving for whiteboard.
og notering.
Ark for å dokumentere
idédugnad,
forventningene og
reglene klassen ble
enige om.

3

2,00 H Valg - vanedannende
og risikovillig atferd

Hjemmebudskapet i denne leksjonen er at det er det
noen faktorer som påvirker den vanedannende og
risikeatferd.
Treneren vil forklare at risiko- og beskyttelsesfaktorer
ikke er absolutte prediktorer for atferd.
Det overordnede målet er å lede og motivere elevene til
å tenke på modeller for sosial atferd.
Trenere vil introdusere tre grunnleggende grupper av
innflytelse på bruken av et hvilket som helst stoff:
personlig innflytelse; Sosial innflytelse; Fysisk
påvirkning.

Elevene vil svare, basert på hva de har
lest, sett eller opplevd, noen uttalelser
om vanedannende og risikerer atferd.
Elever vil være i grupper av
Tre og etter diskusjon vil de
oppsummere de tre innflytelsene og
gjøre det klart at det kan være en risiko
og en beskyttelse i hver gruppe.

Respekter reglene for skriving
og notater, organiser arbeidet
ditt
Les faktaarkene

4

4,00 H Narkotika,
Trenere vil gi elever grunnleggende kunnskap om
narkotikabruk og dens narkotika, psykoaktive stoffer, narkotikabruk og
konsekvenser
tilhørende

Elever vil delta i diskusjonsutdelinger Treneren organiserer
(gitt for å stimulere til spørsmål før
lysbildesession, øvelser og
økten) og vil lage en rapport tilbake fra oppsummerer gruppe for å

Whiteboard, markører
for whiteboard.
Ark for å dokumentere
arbeidsgruppen.

PowerPoint-lysbilder
LCD-projektor
Flippover og papirer
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konsekvenser generelt,
Tilrettelegge for en 30-minutters diskusjon og en 30minutters tilbakemeldingsøkt basert på instruksjonene
fra treneren. Del deltakerne i 3 grupper og innannen
alkoholkonsentrasjon i blodetlysbilde. Kall deretter opp
øvelsene for å rapportere tilbake. De andre to gruppene
bør gi ytterligere innsikt etter rapporteringen for å fylle
potensielle hull.
Trener vil organisere en quiz-konkurranse om temaet.
5

økten.
Elever vil svare på spørsmålene i
lysbildene og delta i gruppen med små
øvelser.
Trenere vil svare hvis de er i tvil.
Narkotika og psykoaktive stoffer.

hjelpe dem i arbeidsgrupper.
Treneren syntetiserer det
elevene har sagt og skriver på
papiret.

Markører

Treneren organiserer økten og
arbeidsgruppene og går rundt
hver gruppe for å hjelpe dem i
arbeidsgrupper. Treneren
syntetiserer det elevene har
sagt og skriver på papiret.

PowerPoint-lysbilder
LCD-projektor
Flippover og papirer
Markører.

3,00 H Risiko- og
beskyttelsesfaktorer

Treneren vil forklare og identifisere risikotagende atferd
og beskyttende faktorer som også
kjennetegn ved tillegg og avhengighet uten substans
Treneren vil forklare helserisikoen i objektive og enkle
termer, og utforske noen av de helsemessige og sosiale
konsekvensene av risikotagende atferd på en interaktiv
måte. Introduserer deltakerne i 4 grupper, og i diskuterte
vil de oppsummere økten og presentere de overordnede
risikofaktorene.

Vær oppmerksom og ta notater om de
forskjellige punktene som dekkes
under økten.
Elever vil delta i
arbeidsgruppearksturer og vil lage en
rapport tilbake fra økten, gjennom en
presentasjon av temaet uttrykt i økten.
Elever vil svare på spørsmålene.

6

3,00 H Grunnlag for
narkotikamisbruk

Treneren vil presentere og forklare grunnlaget for
avhengighet og beskrive mønstrene for psykoaktiv
narkotikabruk og unngå misforståelser om
narkotikabrukere
Gi forståelse for biologisk avhengighetsgrunnlag og
identifiser fysisk og psykologisk avhengighet.
Trener deler klassen i små grupper på 4 til 5 personer.

Svar på quizen laget av treneren.
Elever vil være i grupper av
4 eller 5, og etter diskusjon vil de
presentere resultatene av diskusjonen.
Elever er oppmerksomme og tar
notater om de forskjellige punktene
som dekkes under økten.

7

2,50 H Alkoholrisiko

Trener introduserer temaet ved å forklare at du vil
diskutere alkoholisme og problemer knyttet til
alkoholmisbruk og rus.
Gi deltakerne grunnleggende trenerbruk og deltakernes

Veiled deltakerne gjennom en
Elevene beskriver alkoholbruk, av
øvelse i stor gruppe. Tegne
forklare konseptet med standarddrikker tre kolonner på traineer og
og deres forhold til alkoholnivået i
merk dem: Lav, Moderat og

PowerPoint-lysbilder
Treneren organiserer økten og LCD-projektor
arbeidsgruppene og går rundt Whiteboard, markører
hver gruppe for å hjelpe dem i for whiteboard
arbeidsgrupper. Be hver
gruppe utpeke noen til å
rapportere om
gruppediskusjonen, og be dem
bruke 15 minutter på å
diskutere uttalelsene i
lysbildet. Når alle gruppene
har rapportert tilbake, fortsett
med den foreslåtte
formuleringen nedenfor.

PowerPoint-lysbilder
LCD-projektor
Whiteboard, markører
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konsekvenser generelt,
Beskriv nivåene av bruke kunnskapen som grunnlag for
å fylle manglende komponenter og organisere en stor
gruppeøvelser.

blodet.
Elever beskriver effekten av alkohol
Og liste opp 6 risikofaktorer knyttet til
høyrisiko-drikking.

Alvorlig. Fortsette
for whiteboard
med spørsmålene nedenfor, og
fyll ut svarene fra deltakerne
basert på hvor de hører
hjemme i diagrammet

8

2,00 H Grunnleggende
Trener introduserer temaet ved å forklare hva du vil
behandlingsprinsipper diskutere de grunnleggende prinsippene og praksis for
narkotikamisbruk.
Gjennomgå hovedpunktene i denne enheten og svar på
deltakernes spørsmål.
Identifiser hovedprinsippene i å tilby narkotikamisbruk
av høy kvalitet og behandlingsmål.
Utvikle scenarier om spørsmål knyttet til de
grunnleggende prinsippene for medikamentell
behandling og beskriv innstillingene der behandlingen
oppstår.
Beskriv forholdet mellom forskjellige typer behandling.

Elever er oppmerksomme og tar
notater om de forskjellige punktene
som organiserer økten.
Elever stiller spørsmål om denne
økten.

PowerPoint-lysbilder
Presentasjon av lysbildene
LCD-projektor
Gjennomgå hovedmeldingene Flippover og papir
til denne enheten.
Markører
Spør om de har spørsmål.
Svar på spørsmålene som
gjelder denne eller tidligere
enheter. Hvis deltakerne stiller
spørsmål om materiale som
vil bli dekket i en senere
enhet, ber du om at de sparer
spørsmålene sine til
enheten.

9

3,00 H Viktige faktorer for
vellykket behandling

Elever er oppmerksomme og tar
notater om de forskjellige punktene
som dekkes under økten
Elever stiller spørsmål om denne økten
og svarer på trenerens spørsmål
Elever deltar i idédugnaden og
diskuterer forskjellige utsagn fra
treneren.
Elever presenterer resultatene av
diskusjon / idédugnad

Presentasjon av lysbildene.
PowerPoint-lysbilder
Gjennomgå hovedmeldingene LCD-projektor
til denne enheten.
Spør om de har spørsmål.
Svar på spørsmålene som
gjelder denne eller tidligere
enheter. Hvis deltakerne stiller
spørsmål om materiale som
vil bli dekket i en senere
enhet, ber du om at de sparer
spørsmålene sine til
enheten.

Trener introduserer temaet ved å forklare hva som vil bli
diskutert, hvilke faktorer som påvirker suksessen til
narkotikamisbruk.
Brainstorming.
Beskriv faktorene som påvirker “stjernen i endring” behandlingen.
Beskriv hvordan du kan koble disse faktorene til
forskjellige sammenhenger
Understreke at programrelaterte faktorer har større
innflytelse på behandlingsresultat enn individuelle
faktorer.
Trener deler klassen i små grupper på 4 til 5 personer.
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10

Treneren vil revidere leksjonene fra tidligere økter ved å
60
Tilbakefall forebygging stille prøvespørsmål til traineene
minutte Revisjon,
Denne økten vil være interaktiv og trekke videre
r
vanedannende atferd
trainees tidligere læring.
og ferdigheter
Trener vil oppmuntre deltakere å reflektere over sine
forståelse rundt disse spørsmålened bruke kunnskapen
som grunnlag for å fylle manglende komponenter.
Organiserer; noen av øvelsenefra the tidligere økter

Få elevene til å reflektere over et
eksempel slik at de kan tilpasse
tilnærmingen.
Hver trainee fyller ut sin “stjerne i
endring”.
Diskuter hva eleven skal gjøre for å
legge til rette for og bevare sin
yrkesmessige integrasjon.
Samtidig fyller elevene gjennom
intervjuer et siste spørreskjema om alle
modulene.
Utveksle med elevene om fordelene
med denne typen moduler, om hva de
har lært av den, hva de skal få på plass.

11

2,00 H Enhetsskrevet eksamen Trener gir eksamen av enheten og hjelper elevene hvis
de er i tvil.

Elever vil gjøre eksamen

12

60
Skriftlige
Treneren vil gi ut eksamensresultater, spørsmål / svar på Trainees vil gjøre sin egen evaluering
minutte eksamensresultater og alt som er igjen av innholdet fra forrige økter
og evaluere enheten og treneren.
r
evaluering
Evalueringsprosess
Avsluttende bemerkninger

Presentasjon av lysbilder
Veiled deltakerne om å gi
svar.
Skriv svarene deres
på flippoverpapir og
kategoriser dem som
presentasjons- eller
programfaktorer.
Gi litt tid til å diskutere noen
uttalelser.
Oppfordre dem til å utfordre
uttalelsen og komme med
grunner til at de kan være
uenige

PowerPoint-lysbilder
LCD-projektor

Presentasjon av lysbilder
Spør om de uttalelser. Veiled
deltakerne om å gi svar.

Eksamen på papir

Skrap papir om
nødvendig.
Et kontor, hvis mulig,
for å gjennomføre
intervjuer.
Vurderingsdokument
for dagen, dokument
for sluttvurdering av
modulen.

Whiteboard, markører
for whiteboard og
papirer
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Teoretisk innhold i UNIT 5

Vedlegg 1: Retningslinjer for aktiviteter
⮚ Aktivitet nr 1: Fabulous Flags Activity
Send ut et ark papir, penner og fargeblyanter, fargestifter og / eller tusjer til hver person. Forklar aktiviteten: “Vi skal nå tegne flagg som representerer eller
symboliserer oss. Vennligst design ditt eget flagg av deg - inkluder noen symboler eller gjenstander som symboliserer hvem du er eller hva du synes er morsomt
eller viktig. ” Du kan vise ditt eget eksempelflagg hvis du vil. For eksempel kan du tegne:
● en gitar (som representerer din lidenskap for musikk)
● en tennisracket (noen som liker sport)
● et land som India (som representerer din tilknytning til et land)
● et kors og et hjerte (som representerer Jesus og hans kjærlighet til verden)
Gi alle en bestemt tid å tegne (f.eks. 15-20 minutter eller så), og sett deretter sammen igjen. Be frivillige dele flaggene sine og forklare betydningen av det de
tegnet. Hvis det er en stor gruppe, kan du dele alle i mindre grupper og be dem om å dele flaggene sine med hverandre, eller du kan bare be et lite antall frivillige
om å dele
⮚ Aktivitet nr. 2: Brainstorming
Treneren forklarer formålet med idédugnaden, kunngjør reglene, og skriver emnet på et stort tavle / flippover.
● Treneren inviterer deretter ideer og forslag som blir registrert på tavlen / bla. Kartet umiddelbart når de blir tilbudt. Medlemmene blir sittende og kaller ideer så
raskt som mulig til treneren. Kritikk er forbudt på dette stadiet
● Brainstormingen fortsetter i 1-3 minutter eller mer til ideene slutter å flyte.
● Treneren takker deltakerne og fortsetter til neste trinn: evaluering.
● Gruppen undersøker deretter alle forslag med tanke på egnethet eller kan dele seg inn i undergrupper for dette formålet.
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⮚ Aktivitet nr. 3: Buzz Gruppe

● Sett inn et veldig klart, presist spørsmål som sier nøyaktig hva du vil at deltakerne skal oppnå.
● Del plenumgruppen i mindre undergrupper på 2 eller 3 personer hver (med maksimalt 4 eller 5 grupper totalt)
● Be gruppene nominere en ledende person til å spille inn. Be lederen få medlemmene til å undersøke spørsmålene / oppgaven og være enige om at de forstår det.
● Gi gruppen instruksjoner om hvordan tilbakemelding skal gis / tas og angi tydelig den tiden som er tildelt aktiviteten. Overvåk gruppeforestillinger og lytt etter
vanskelighetsgrader / tvetydighet eller andre faktorer som kan gjøre diskusjonen vanskelig. Observer graden av involvering av hver av deltakerne.
Samle tilbakemelding:
Deltakerne vil sitte i grupper på 2 eller 3 personer hver. Be den første personen i den første gruppen om det første svaret. Ta det opp på tavlen. Be den første
personen i den andre gruppen om deres første svar. Fortsett med alle de første medlemmene i hver gruppe.
Når du er ferdig med alle de første medlemmene, begynner du med den andre personen i den første gruppen og fortsetter i henhold til den første runden med
svar. Fortsett til alle har snakket.
⮚ Aktivitet nr 4: RISIKOKATEGORIER
Del deltakerne i tre grupper. Forklar at du har en rekke ledetrådskort i hånden med beskrivelser av effekten av kriminell eller voldelig oppførsel og
narkotikabruk, inkludert å drikke alkohol.
Det er tre kategorier av effekter av denne atferden: fysisk, mental og sosial. Eksempler er:
● Fysisk: tap av balanse, kvalme, skader
● Mental: redusert minnekapasitet, konsentrasjonsvansker eller å ta komplekse avgjørelser
● Sosialt: involvere seg i vold, miste venner
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Merk ved siden av hver tapelinje på veggen og på gulvet hvilken kategori hver linje tilsvarer (fysisk, mental eller sosial). Det samme gjelder de tre skuffene
plassert ved siden av hverandre.
Hver gruppe mottar seks kort, men ser ikke på dem først. På signalet leser hver gruppe kortene nøye sammen og bestemmer hvilken av de ovennevnte tre
kategoriene de tilhører. Når de når enighet, plasserer de kortene på riktig sted, som følger:
● Lag A: en spiller hopper med strukne armer for å stikke kortene til et stykke dobbeltsidig tape 2,5 m høyt på veggen i riktig sone.
● Lag B: en spiller setter seg med bena nesten strukket ut og stikker kortene på høyre dobbeltsidig tape på gulvet i full strekk (mens du knaser).
● Lag C: fra avstand kaster hver spiller et kort i en av tre kurver, en for hver av de tre kategoriene.
Omgruppere spillerne, la dem se på risikokortene på hvert sted og lede en diskusjon om tildeling av risiko til fysiske, mentale og sosiale faktorer. Noen kort kan
passe i mer enn en kategori. Fokuser på mentale og sosiale risikoer og be om eksempler som påvirker sportsytelsen.

⮚ Aktivitet nr 5: Case Study + World Café - Adiction Risk Behavior
Sett opp som en kafé, med papirdekkede bord for fire med forfriskninger.
1. Plasser fire til maksimalt seks personer ved små kafé-stil bord.
2. Forbered runder med samtaler på ca. 20-30 minutter hver (og forhåndsdefiner spørsmålene). Spørsmålene eller problemene bør ha betydning for folks liv,
arbeid eller samfunn.
3. Oppmuntre både bordvert og medlemmer til å skrive, tegne og tegne nøkkelideer på duken eller å notere nøkkelideer på store indekskort eller stedsmatriser
i sentrum av gruppen.
4. Når du har fullført den innledende samtalerunden, ber du en person om å forbli ved bordet som vert mens de andre tjener som reisende. De reisende fører
viktige ideer, temaer og spørsmål inn i sine nye samtaler.
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Be bordvert om å ønske de nye gjestene velkommen og fortelle om hovedideene, temaene og spørsmålene i den første samtalen. Oppfordre gjestene til å koble
sammen og koble sammen ideer som kommer fra de forrige bordsamtalene, lytte nøye og bygge videre på hverandres bidrag.
Ved å gi mulighet for folk å bevege seg i flere samtalerunder, begynner ideer, spørsmål og temaer å koble sammen. Som et resultat, på slutten av andre runde,
vil alle bordene eller samtaleklyngene i rommet bli kryssbestøvet med innsikt fra tidligere samtaler fra reisende.
5. I den tredje samtalerunden kan folk vende tilbake til hjemmetabellene (original) for å syntetisere oppdagelsene sine, ellers kan de fortsette å reise til nye
bord og la den samme eller en ny vert være ved bordet. Noen ganger stilles det et nytt spørsmål som hjelper til med å utdype utforskningen til den tredje
samtalerunden.
6. Etter flere samtalerunder kan du starte en periode med å dele funn og innsikt i en hel gruppesamtale. Det er i disse samtalene i bymøtestilen mønstre kan
identifiseres, kollektiv kunnskap vokser og muligheter for handling dukker opp.
Eller
Casestudie:Inndeling av deltakere i grupper. Hver gruppe velger et land for dataanalyse (Alchool risk behavior).
Eksempel: Verdens helseorganisasjon - Global statusrapport om alkohol og helse 2018

⮚ Aktivitet nr 6: Quiz-kort
Del spillerne i fire lag. Målet med denne aktiviteten er å diskutere narkotika- eller alkoholmisbruk, kriminalitet og voldelig oppførsel. Forklar prosedyren i quizspillet:
●

Hvert lag har fire kort med flervalgsspørsmål som ligger på den andre siden av banen.

●

Etter hver tur løper ett medlem av teamet for å få et av kortene. Ett medlem av teamet registrerer kjøretiden der og tilbake. Når du er tilbake, leser
spilleren som løp kortet kortet til de andre spillerne (ikke se på det riktige svaret på baksiden).
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●

Teamet diskuterer hva svaret kan være. Når de bestemmer seg, løper en av dem for å få et papir med svaret (A, B eller C).

●

Kjøretiden registreres igjen.

●

Teamet som fikk quiz-kortet leser opp forklaringen og svaret.

●

Noter poengsummen (bestått eller ikke bestått / 1 eller 0).

●

En annen spiller løper for å få neste kort, så hele prosedyren gjentas fire ganger for fire kort. Oppsummer kjøretidene.
Mens gruppene jobber, må du overvåke og oppmuntre spillerne til å diskutere ikke bare svaret de vil gi, men også deres synspunkter på det endelige svaret.

Når du er ferdig, samler du poengene (riktige svar og kjøretider) og applauderer det vinnende laget, som er det som har flest riktige svar (fire maks.) Og har løpt
raskest. Påpek også gruppene du så aktivt på å diskutere spørsmålene og svarene, for å illustrere at aktiviteten er ment å utløse diskusjon og kritisk tenkning.
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Vedlegg 2: Powerpoint-presentasjon
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Modul 6: Forebygge risikoer knyttet til psykologisk velvære

ENHET 6: Forhindre risiko knyttet til psykologiske risikoer

Psykologiske risikoer påvirker ikke bare folks helse gjennom emosjonelle, kognitive, atferdsmessige og fysiologiske mekanismer, men har også en sterk
innvirkning på organisasjoner ved å øke fravær og lav produktivitet.
Takket være denne modulen vil traineene kunne identifisere psykologisk risikeatferd og implementere forebyggende og organisatoriske støttetiltak som legger til
rette for balanse i livet. Dette scenariet vil være basert på studentenes daglige praksis, plakater, casestudier, videoer, idédugnad og med støtte fra treneren, vil
lage et spørreskjema om god praksis og en handlingsplan som kan brukes til å identifisere og forhindre atferd av psykisk risiko .
Identifisere og håndtere psykologiske risikoer på arbeidsplassen (fysiske og psykologiske, atferdsmessige, psykologiske og emosjonelle, kognitive risikoer),
vurdere psykologiske risikoer, vurdere yrkespsykologiske risikoer. Behandle psykologiske risikoer, ta forebyggende eller organisatoriske tiltak, utvikle og
implementere en handlingsplan (for å løse de identifiserte problemene og redusere risikoen), identifiser utsatte arbeidstakere. Dette er problemene som vil bli
behandlet i denne modulen.
Målet med denne enheten er at elevene adopterer i sitt liv, atferd som fremmer forebygging av psykologiske risikoer og sikrer helse og sikkerhet på
arbeidsplassen.
For å konkludere vil traineene kunne identifisere og evaluere psykologiske risikoer (fysisk og psykologisk, atferdsmessig, psykologisk og emosjonell, kognitiv),
lære å ta tiltak for å forebygge, evaluere og kontrollere psykologiske risikoer, diskutere hvordan psykologiske risikoer kan påvirke ansattes produktivitet og
følgelig selskapets lønnsomhet og kjenner til forskjellige faktorer for mental helse og velvære: Individuelle egenskaper og atferd, sosiale og økonomiske forhold,
miljøfaktorer.

Sammendrag
Rammeverk for ENHET 6

252

Scenario for ENHET 6

254

Teoretisk innhold i ENHET 6

261
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- Vedlegg 1: Retningslinjer for aktiviteter
- Vedlegg 2: Powerpoint-presentasjon
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Modul 6
Tittel: Forebyggende tiltak mot psykologiske utfordringer
ECVET credit poeng :
Learning outcomes correspond to EQF
¾
level
Mål:
Å identifisere og forhindre faktorer assosiert med psykologisk risiko (stress, konflikter, kroppsholdning, ...) og konsekvensene av dem.

Læringsutbytte
- Deltakerene skal lære å identifisere og evaluere psykososiale risikoer (fysiske og fysiologiske, atferdsmessige, psykologiske og emosjonelle,
kognitive). De vil lære å iverksette tiltak for forebygging, evaluering og kontroll av psykososiale risikoer.
-Deltkerene vil diskutere hvordan psykologiske risikoer kan påvirke ansattes produktivitet og følgelig en bedrifts lønnsomhet.
Kunnskap
Deltakeren kjenner til og forstår:

Ferdigheter
Deltakeren er i stand til å:

Kompetanse
Deltakeren kan:

- Definisjonen av psykososiale risikoer
og de forskjellige typene: overdreven
arbeidsmengde, manglende klarhet i
roller på jobb, jobbusikkerhet,
manglende involvering i
beslutningsprosesser angående
arbeidere og manglende innflytelse på
hvordan arbeidet utføres, ineffektiv
kommunikasjon, mangel på støtte fra
kolleger og overordnede, psykologisk
trakassering, vold fra tredjepart,
konflikter ...

-Identifisere de aktuelle stakeholders i bedriften og konsultere dem.

- Risikovurdering: identifisere
problemet og vurdere risikoen det
representerer.
- Trening i stressmestring og
holdninger.
- Omorganisering av funksjonelt
innhold.
- Handlinger for å håndtere
psykososiale risikoer:
Konfliktformidling, sosial støtte,
rådgivning,
reintegrering.Psykologisk oppfølging
(individuell eller gruppeterapi).
Endring i arbeidstid og
arbeidsplaner. Ergonomisk
arbeidsskifte.nasjonale og
gruppeintervjuer, data om fravær
og helse osv.), i samarbeid med

- Identifisere og håndtere de psykososiale risikoene på
arbeidsplassen (fysiske og fysiologiske risikoer, atferdsmessige,
psykologiske og emosjonelle, kognitive).
- Evaluere psykososiale risikoer.
- Estimere yrkesmessig psykososial risiko (sannsynlighet for
eksponering for profesjonell psykososial risikofaktor +
alvorlighetsgrad av risiko eller profesjonell psykososial skade).
- Vurdere psykososial risiko i arbeidslivet

- Viktigheten av å forebygge
psykososiale risikoer på arbeidsplassen.
- viktigheten av å fremme initiativtaking
i forebyggende utdanning og

- Gjøre handlinger for å håndtere psykososiale risikoer.
- Vedta forebyggende eller organisatoriske tiltak.
- Utvikle og implementere en handlingsplan (med mål å løse
identifiserte problemer og redusere risiko)
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informasjonspolitikk, organisatoriske
støttetiltak, forebygging og
rehabilitering.

- Identifisere utsatte ansatte.
- gjennomføre individuelle og gruppeintervjuer, data om fravær og
helse osv.), i samarbeid med ansatte og arbeidsgiveren.

Kriterier for evaluering av utbytte:
Deltakeren er i stand til å:
Identifisere og evaluere psykososiale risikoer og kunne
noe om bruken av spesifikke metoder, teknikker,
instrumenter og analysemodeller (spørreskjemaer,
individuelle og gruppeintervjuer, data om fravær og helse
osv.), i samarbeid med ansatte og arbeidsgiveren.

arbeiderne og arbeidsgiveren.

Forventede resultater*:
- Deltakeren kan identifisere psykososiale risikoer på arbeidsplassen: Yrkesstress,
trakassering, seksuell trakassering, vold på jobben) og tilpasse støttende atferd.
- Redusere faktorer som induserer psykososiale risikoer: knyttet til arbeidssammenheng
(organisasjonskultur og funksjon, rolle i organisering og ansvarsområder, faglig utvikling,
autonomi / beslutningskontroll, mellommenneskelige forhold på jobben, forsoning av
arbeid og familieliv) og innholdet i arbeid (Fysisk miljø, Arbeidsutstyr, Organisering av
oppgaver og arbeidsinnhold, Arbeidsmengde / Arbeidstempo, Arbeidstid).
- Fremme investeringer i forebyggende politikk gjennom utdannings- og
informasjonsprogrammer, organisatoriske støttetiltak, forebygging og rehabilitering.
- Evaluere handlingsplanen.
- Oppmuntre viktigheten av organisasjonens og arbeidstakernes deltakelse i utviklingen
av effektive strategier for kontroll av psykososiale risikoer.
- Vise kunnskap om hygiene, helse og sikkerhet på jobben
også i
Arbeidsorganisasjonens juridiske kontekst.-

Total antall timer for denne modulen : 50
Evalueringsmetoder
Følgende metodikk vil være basert på analysen av en casestudie: Målet vil være å utarbeide en handlingsplan som skal ta hensyn til følgende aspekter:
identifisering av problemet og hvordan det virket; som dette problemet skyldes; hvem som skal være involvert i planen; tidspunkt for tiltak som skal
implementeres og nødvendige midler; forventede resultater, måling av disse resultatene og evaluering av handlingsplanen.
For dette formål bør den mest varierte informasjonen samles, helst fra forskjellige synsvinkler: arbeidere, ledere, kunder, leverandører, blant andre.
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Scenario for ENHET 6
EASY HEALTH: Forhindre risiko knyttet til psykologisk velvære
Mål: Å identifisere og forhindre faktorer forbundet med psykologiske risikoer (stress, konflikter, holdninger, ...) og deres konsekvenser.
Syntetisk presentasjon av det pedagogiske scenariet: metode, interesse, målgruppe ...
-

I denne enheten vil studentene reflektere over viktigheten av å forhindre psykologiske risikoer på arbeidsplassen.

-

Elevene vil identifisere og evaluere psykososiale risikoer. De vil lære å ta tiltak for forebygging, evaluering og kontroll av psykososiale risikoer.

-

Elevene, med støtte fra treneren, vil utarbeide et spørreskjema om psykologiske risikoer og en handlingsplan, med mål om å løse problemer og redusere risikoen på arbeidsplassen.

Kollektivt og / eller individuelt scenario

Varighet: 25 t

Opprettet av: AFN

Målrettet ferdighet (er): på slutten av scenariet vil traineen kunne ...

- Identifisere psykososiale risikoer på arbeidsplassen og tilegne passende støttende atferd.
- Identifisere og redusere faktorer som induserer psykososiale risikoer:
- Forklare viktigheten av investeringen i forebyggende politikk gjennom utdanning og informasjonsprogrammer, organisatoriske støttetiltak, forebygging og rehabilitering.
- Lage en handlingsplan.
- Oppmuntre til viktigheten av organisasjonens og arbeidstakernes deltakelse i utviklingen av effektive strategier for kontroll av psykososiale risikoer.
- Demonstrere kunnskap om hygiene, helse og sikkerhet på arbeidsplassen - Arbeidsorganisasjonens juridiske kontekst.

Evalueringskriterier og forventede resultater: med mål om å løse identifiserte problemer og redusere risiko)
Eleven er i stand til å:
- Identifisere og håndtere de psykososiale risikoene på arbeidsplassen (fysiske og fysiologiske risikoer, atferdsmessig, psykologisk og emosjonell, kognitiv).
- Evaluere psykososiale risikoer.
- Vurdere yrkesmessige psykososiale risikoer.
- Implementere tiltak for å håndtere psykososiale risikoer
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- Vedta forebyggende eller organisatoriske tiltak.
- Utvikle og implementere en handlingsplan (med mål om å løse identifiserte problemer og redusere risiko)
- Identifisere utsatte arbeidere
Forventede utfall:
- Identifisere psykososiale risikoer på arbeidsplassen: Yrkesstress, trakassering, seksuell trakassering, vold på jobben) og tilegnelse av passende støttende atferd.
- Redusere faktorer som induserer psykososiale risikoer: knyttet til arbeidssammenheng (organisasjonskultur og funksjon, rolle i organisasjon og ansvar, fagutvikling, autonomi /
beslutningskontroll, mellommenneskelige relasjoner på jobben, forsoning av arbeid og familieliv) og innholdet i arbeid (Fysisk miljø, arbeidsutstyr, organisering av oppgaver og arbeidsinnhold,
arbeidsmengde / arbeidstempo, arbeidstid).
- Fremme investeringer i forebyggende politikk gjennom utdanning og informasjonsprogrammer, organisatoriske støttetiltak, forebygging og rehabilitering.
- Evaluer handlingsplanen.
- Oppmuntre til viktigheten av organisasjonens og arbeidstakernes deltakelse i utviklingen av effektive strategier for kontroll av psykososiale risikoer.
- Demonstrere kunnskap om hygiene, helse og sikkerhet på arbeidsplassen - Arbeidsorganisasjonens juridiske kontekst.

Evaluerings- og valideringsprosedyre:
Evalueringen må være direkte knyttet til enhetens oppgitte læringsutbytte eller mål.
Evaluering av programmet bør fokusere på klasseromsnivået av kunnskap, holdninger, verdier og ferdigheter som representerer enhetens umiddelbare innvirkning.
Vurdering av den individuelle og kollektive modulen (Hva lærte du av den? / Hva skal du få på plass? / Positive poeng i modulen / Områder for forbedring, kommentarer ..)?
●

Teoretisk del: Elever vil bli vurdert for deres evne til å tilegne seg teoretisk kunnskap under kurset

●

Praktisk del: Lag et spørreskjema om psykologiske risikoer + Handlingsplan, utarbeidet i grupper

Stadier
1

Tid
30
minutt
er

Trinn Tittel
Presentasjon av enhet 6

Treneroppgaver
Forklar målene for modulen.
Presentere løpet av øktene, forventningene og
arbeidet som skal utføres.
Forklar vurdering og validering av
læringsutbytte.
Gi informasjonsarkene til kandidatene,
oppfordre dem til å fullføre kursmaterialet ved å
ta notater.
Gi tid til spørsmål

Trainees oppgaver
Eleven skriver ned målene for
modulen, dagsordenen og
stiller spørsmål om han eller
hun trenger avklaring.

Retningslinjer
Respekter reglene for
skriving og notater
Organiser arbeidet ditt
Les faktaarkene

Dokumenter / matematikk
Tavle, markører for tavle.
Informasjonsark for trainee /
trener
PC / overheadprojektor

Vær oppmerksom og ta
notater om de forskjellige
punktene som dekkes (
les informasjonsarkene).
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Fremme presentasjon og isbryterdynamikk
(aktivitet nr 1, vedlegg). Målet er å innlede
dialog med gruppen.
Skriv opp elevenes forventninger til
opplæringen på tavlen.
2

3

60
minutt
er

Brainstorming

3 timer
Introdusere elevene for de
psykologiske risikoene i en
power point-presentasjon

Brainstorming-økt for å sette elevene i
sammenheng, oppsummere arbeidet som er gjort
på de fem første enhetene. Målet er å fremheve
hovedtemaene som tas opp uten å gå nærmere
inn på detaljene
Treneren viser opp elevenes forventninger til
opplæringskurset (skriv hovedpoengene elevene
gir på tavlen.)
Sorter alle svarene etter essensen for å utnytte
dem
Forklar forskjellen mellom sunn (
positive arbeidsteam, Positiv ledelse og
kommunikasjon, sikkerhet og helsekultur,
engasjement, optimisme, tilfredshet, tillit,
psykologisk kapital)
og usunne arbeidsmiljøer (stress, utbrenthet som
følge av trakassering (moralsk og seksuell), vold
(fysisk og verbal), diskriminering, ulikhet)
Forklar at bedrifter må reflektere over
psykososiale risikoer og være på utkikk etter
tegn på arbeidsrelatert stress.
Målet er å innlede dialog med gruppen. På
samme måte lister treneren opp emnene som
dekkes av elevene, og skriver ned stikkordene
Gi tid til spørsmål.

Elevene vil være
oppmerksomme, delta aktivt,
gi ideer og ord knyttet til
temaet for modulen.

Elevene vil svare, basert på
hva de har lest,
sett eller opplevd, noen
uttalelser om psykologisk
risiko atferd.

Oppgi elevenes kunnskap.
Respekter reglene for
skriving og notering.
Se faktaark om nødvendig

Whiteboard, markører for
whiteboard.
Ark for å dokumentere
idédugnad, forventningene
og reglene klassen ble enige
om.

Respekter reglene for
skriving og notater,
organiser arbeidet ditt
Les faktaarkene

Aktivitetsark
Informasjonsark for trainee /
trener
PC / overheadprojektor
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4

3 timer
Psykologiske risikoer:
Konsekvenser

5

3 timer
Psykologiske risikoer:
Forebygging

Trener gir lærerne grunnleggende kunnskap om:
1) Individuelle konsekvenser (røyking,
alkoholisme eller narkotikamisbruk, vold,
skremsel eller trakassering. Søvnforstyrrelser,
angst, depresjon, manglende evne til å
konsentrere seg, irritabilitet, familieproblemer,
utmattelse. Ryggproblemer, hjerteproblemer, sår
osv. Hypertensjon, immunsystem mangler osv.)
2) Fravær, høy bemanningsomsetning,
disiplinære problemer, trusler, aggressiv
kommunikasjon, isolasjon. Redusert kvantitet
eller kvalitet på produkter eller tjenester,
ulykker, dårlige beslutninger, feil. Økte
kostnader som følge av kompensasjon eller økte
utgifter med helsevesen og ressurser til
helsetjenester.
Tilrettelegge for en 30 minutters diskusjon og
en 30-minutters tilbakemeldingsøkt basert på
instruksjonene fra treneren.
Del deltakerne i to grupper, og gruppene deres
svarer på spørsmålene i lysbildet.
Trener introduserer temaet ved å forklare
nivåene på forebygging av risiko:
- Kollektive beskyttelsestiltak
- Individuelle tiltak
Brainstorming
Trener forklarer viktigheten av avbøtende tiltak
Gi tid til spørsmål.

Elever beskriver hva de ser på
de forskjellige plakatene, og
gir deretter inntrykk,
observasjoner og ideer for å
berike resten av modulen.

Treneren organiserer
lysbildesession, trener og
går rundt hver gruppe for å
hjelpe dem i
arbeidsgrupper.

Elever vil svare på
spørsmålene i lysbildene og
delta i gruppen med små
øvelser.

Elever må lese om notater
hjemme til neste økt.

Elever er oppmerksomme og
tar notater av de forskjellige
punktene som dekkes under
økten
Trainees stiller spørsmål om
denne økten og svarer på
spørsmålene til trenerne

Presentasjon av lysbilder
Veiled deltakerne om å gi
svar.
Skriv svarene deres
på flippoverpapir og
kategoriser dem som
individuelle faktorer eller
programfaktorer.

PowerPoint-lysbilder
LCD-projektor
Flippover og papirer
Markører

PowerPoint-lysbilder
LCD-projektor
Whiteboard, markører for
whiteboard.
Ark for å dokumentere
idédugnad, forventningene
og reglene klassen ble enige
om.
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6

3 timer
Psykologiske
risikovideoer:
Diagnose og problemene i
organisasjoner

Se videoene (40m):
https://www.napofilm.net/en/about-napo/thenapo-story
(Kilde: NAPO)
Treneren vil forklare og identifisere hva som
kan gjøres for å identifisere og ramme
problemet i organisasjoner (fravær,
arbeidsulykker, produktivitet, omsetning,
konflikter) og forklare viktigheten av diagnosen.
Gi tid til spørsmål.

7

2,5
timer

Sammendrag forrige økt.
Psykologiske risikovideoer
Investering i forebyggende
politikk

Se videoene (40m):
https://www.napofilm.net/en/about-napo/thenapo-story
(Kilde: NAPO)

Se videoene
Arbeid i små grupper for å
syntetisere informasjonen som
er samlet inn.
Still spørsmål for bedre
forståelse

Se videoene
Arbeid i små grupper for å
syntetisere informasjonen som
er samlet inn.
Still spørsmål for bedre
forståelse

Oppgi elevenes kunnskap.
Respekter reglene for
skriving og notering.
Se faktaark om nødvendig
Gi litt tid til å diskutere
noen uttalelser.

Oppgi elevenes kunnskap.
Respekter reglene for
skriving og notering.
Se faktaark om nødvendig
Gi litt tid til å diskutere
noen uttalelser.

PowerPoint-lysbilder
LCD-projektor
Whiteboard, markører for
whiteboard.
Ark for å dokumentere
idédugnad, forventningene
og reglene klassen ble enige
om.

Vær oppmerksom på
presentasjonen av
kollegene dine for å kunne
gi din mening til slutt

PC / overheadprojektor
Internett
Videolinker
LCD-projektor
Whiteboard, markører for
whiteboard

Treneren vil presentere og forklare aktivitetene
for å fremme en sunn og positiv arbeidsplass.
Gi tid til spørsmål.
8

3 timer

Forhindre psykologisk
risiko: Handlingsplan

Treneren gir instruksjoner for aktiviteten. Målet
er å utvikle en handlingsplan med sikte på å løse
identifiserte problemer og redusere risikoen for
bedre styring.
For å hjelpe elever gir treneren et eksempel
(Aktivitet nr. 3 vedlegg): Ti Platinum-regler for
bedre ledelse.

Første trinn, jobbe individuelt,
og jobbe deretter i små
grupper på 3 eller 5 traineer
for å utveksle og forbedre
listen over råd.
Endelig kollektiv samling for
å kompilere den andre delen
av guiden
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9

10

11

3 timer

2 timer

2 timer

Lag et psykologisk
risikospørreskjema

Takket være arbeidet som er utført tidligere, vil
alle rådene for å skrive guiden til god praksis bli
oppført.
For å hjelpe elever gir treneren et eksempel
(Aktivitet nr. 2 vedlegg).
Del deltakerne i små grupper.

Elevene hjelper treneren med
å skrive guiden basert på
deres personlige notater og
deres arbeid i små grupper.
Ta del i diskusjonen med
deltakerne,

Presentasjon av lysbilder
Spør om de har spørsmål.
Veiled deltakerne om å gi
svar.

Trener gir vurderingstest av enheten og hjelper
traineene i tvil om at de har det

Elever tar testen

PowerPoint-lysbilder
LCD-projektor
Whiteboard, markører for
whiteboard.
Aktivitetsark
Informasjonsark

Treneren vil gi ut eksamensresultater, spørsmål /
svar på alt som er igjen av innholdet fra tidligere
økter
Evalueringsprosess
Avsluttende bemerkninger

Trainees vil gjøre sin egen
evaluering og evaluere
enheten og treneren

PowerPoint-lysbilder
LCD-projektor
Whiteboard, markører for
whiteboard.
Aktivitetsark
Informasjonsark

PC / overheadprojektor
Internett
Videolinker
LCD-projektor
Whiteboard, markører for
whiteboard

Enhetsskrevet eksamen

Skriftlige
eksamensresultater og
evaluering

Eksamen på papir
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Teoretisk innhold i ENHET 6
Vedlegg 1: Retningslinjer for aktiviteter
⮚ Aktivitet nr 1: Ballspill
Treneren forklarer deltakerne at alle står i en sirkel og spretter en ball til noen andre, og har en grense på fem sekunder til å gjøre det. Men før de spretter
ballen, må de si navnet på en film. Når noen gjentar et filmnavn, er de ute av spillet. Det ender til slutt med å bli en konkurranse mellom to personer, og så er det
en vinner. Som premie kan du gi dem en sjokoladebar eller noe annet.
⮚ Aktivitet nr. 2: Brainstorming
Treneren forklarer formålet med idédugnaden, kunngjør reglene, og skriver emnet på et stort tavle / flippover.
●

Treneren inviterer deretter ideer og forslag som blir registrert på tavlen / bla. Kartet umiddelbart når de blir tilbudt. Medlemmene blir sittende og
kommer med ideer så raskt som mulig til treneren. Kritikk er forbudt på dette stadiet, og frihjuling oppfordres.

●

Brainstormingen fortsetter i 1-3 minutter eller mer til ideene slutter å flyte.

●

Treneren takker deltakerne og fortsetter til neste trinn: evaluering.

●

Gruppen undersøker deretter alle forslag med tanke på egnethet eller de kan dele seg inn i undergrupper for dette formålet.

⮚ Aktivitet nr. 3: Refleksjonsgrupper
Deltakerne deles i små grupper i henhold til antall trenere (1 trener per undergruppe). De mindre gruppene bør være "balansert" så mye som mulig (kjønn,
alder, språk osv.). Alternativt kan du velge å sette folk fra en lignende bakgrunnsorganisasjon sammen for å reflektere over hvordan de kan bruke elementene i
programmet i sitt spesifikke arbeid eller med sin spesifikke målgruppe.
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Hver gruppe møtes regelmessig under opplæringen, og den er en del av det offisielle programmet. Hver trener skal være tydelig på sin rolle i gruppen og finne
ut av måten å jobbe sammen med gruppen på. Konfidensialitet er et must, selv om treneren sannsynligvis vil dele tilbakemeldingene fra gruppen i teamet.
Det kan være nyttig å starte møtet til refleksjonsgruppene med en gruppeoppbygging eller bli kjent aktivitet av noe slag. Det er også mulig å be deltakerne
overta tilrettelegging av refleksjonsgruppene (prøve ut forskjellige evalueringsteknikker) eller å sette et hovedtema for diskusjonen for hvert møte. Vær kreativ!
⮚ Aktivitet nr 4: Se video
●

Treneren forteller elevene at de skal se / høre NAPO-videoer om problemet de studerer, og fortelle dem hva de forventer å høre og se?

●

Klassediskusjon om videoemne.

●

Elevene gjør quiz om videoen. Quizen kan være sanne / falske eller åpne spørsmål.

●

Gi elevene to minutter til å brainstorme ordforråd knyttet til emnet. Elevene ordner en skriftlig oppsummering av videoen.

●

Elevene leser historie / nyhetsartikkel knyttet til videoemne

●

Studentene vil vurdere hva de ser på, relatert til psikologiske risikoer og arbeidsrelatert stress og diskutere årsakene til og løsninger for tap av inntekt på
grunn av stressrelaterte problemer. Studentene vil også se på forretningsordforrådet som brukes i samtalen og se på hvordan forslagene som tilbys for å
forbedre forholdene kan brukes i deres egne yrkesmessige situasjoner.

⮚ Aktivitet nr. 5: Buzz Group
● Sett inn et veldig klart, presist spørsmål som sier nøyaktig hva du vil at deltakerne skal oppnå.
● Del plenumgruppen i mindre undergrupper på 2 eller 3 personer hver (med maksimalt 4 eller 5 grupper totalt)
● Be gruppene nominere en ledende person til å spille inn. Be lederen få medlemmene til å undersøke spørsmålene / oppgaven og være enige om at de
forstår det.
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● Gi gruppen instruksjoner om hvordan tilbakemelding skal gis / tas og angi tydelig den tiden som er tildelt aktiviteten. Overvåk gruppeforestillinger og lytt
etter vanskelighetsgrader / tvetydighet eller andre faktorer som kan gjøre diskusjonen vanskelig. Observer graden av involvering av hver av deltakerne.
Samle inn tilbakemeldinger:
Deltakerne vil sitte i grupper på 2 eller 3 personer hver. Be den første personen i den første gruppen om det første svaret. Ta det opp på tavlen. Be den første
personen i den andre gruppen om deres første svar. Fortsett med alle de første medlemmene i hver gruppe. Når du er ferdig med alle de første medlemmene,
begynner du med den andre personen i den første gruppen og fortsetter i henhold til den første runden med svar. Fortsett til alle har snakket.
⮚ Aktivitet nr 6: Rask skriving
Elevene vil bli delt i små grupper. Gi deltakerne spørsmål om materialet og dets anvendelse. Gi dem tid til å lage quizen og skrive svar uavhengig. Be dem dele
svarene sine i en liten gruppe (eller med den større gruppen). Mens gruppene jobber, oppfordrer monitoren spillerne til å diskutere ikke bare svaret de vil gi,
men også deres synspunkter på det endelige svaret. Når du er ferdig, samler du poengene (riktige svar og tider) og applauderer det vinnende laget, som er det
som har flest riktige svar (fire maks.) Og har løpt raskest. Påpek også gruppene du så aktivt på å diskutere spørsmålene og svarene, for å illustrere at aktiviteten
er ment å utløse diskusjon og kritisk tenkning
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Vedlegg 2: Powerpoint-presentasjon
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Modul 7: Forhindre risiko knyttet til yrkeslivet

ENHET 7: Forhindre risiko knyttet til yrkesaktivitet

Yrkesmessig risiko er definert som muligheten for at en arbeidstaker vil lide skade forårsaket av arbeidet han / hun gjør. Sikkerhet på jobben er bare garantert når
alle risikoer er kjente og alle arbeidstakere er tilstrekkelig beskyttet mot dem til de elimineres. Alle typer arbeid, for eksempel laboratoriearbeid, elektrisk arbeid,
med maskiner, sporadiske byggearbeider eller andre, utgjør en risiko for arbeidstakernes helse, så deres forebygging er resultatet av en systematisk analyse av alle
aspekter av utviklet aktivitet
Takket være denne modulen vil traineene kunne identifisere og vurdere risikoen på arbeidsplassen for å utforme et effektivt forebyggings- og
sikkerhetsprogram.
Sentrale temaer: Forskjellen mellom fare og risiko. Identifisere og evaluere yrkesmessige risikoer (kjemiske, fysiske, ergonomiske, biologiske risikoer). Hva er de
generelle prinsippene for forebygging (individuell / kollektiv beskyttelse)? Metoder for risikovurdering. Betydningen av bedrifter i sikkerhetsmeldingen og i
bruken av maskiner og arbeidsutstyr; Hva er arbeidsgivers og arbeidstakerens plikter. Hva er tiltakene for beskyttelse og risikokontroll? Identifiser
arbeidsoppgavene og arbeidstakeren. Arbeidsorganisasjonen - juridisk kontekst. Hvilken handlingsplan bør selskapene vedta? Dette er problemene som vil bli
behandlet i denne modulen.
Målet med denne enheten er at eleven vedtar atferd som fremmer forebygging av yrkesaktivitetsrisiko og sikrer helse og sikkerhet på arbeidsplassen.
For å gjøre dette, vil vi bruke forskjellige medier (plakater, casestudier, videoer, idédugnad) og med støtte fra treneren vil vi skrive en handlingsplan om god praksis
for å sikre god helse på jobben.
Takket være denne modulen vil elevene kunne identifisere og evaluere yrkesrisiko, være klar over yrkesrisikoforebygging i arbeids-, helse- og hygienepolitikken på
arbeidsplassen, lære å gjennomføre tiltak for å forebygge og kontrollere yrkesrisiko og identifisere at bedriftshelsetjenesten er relatert til et sunt og trygt
arbeidsmiljø.

Sammendrag:
Rammeverk for ENHET 7

272

Scenario for ENHET 7

274

Teoretisk innhold i UNIT 7

281

- Vedlegg 1: Retningslinjer for aktiviteter
- Vedlegg 2: Powerpoint-presentasjon
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Modul 7

Tittel : Forhindre risiko knyttet til yrkeslivet (forebyggende tiltak for risikoer
ECVET credit poeng :
på arbeidsplassen)
Læringsutfall korrespondert til EQF nivå
3/4
Mål: Identifisere og forhindre yrkesmessige (kjemiske, elektriske, ergonomiske, biologiske) faktorer med høy risiko og deres konsekvenser.
Læringsutfall:
Deltakerene skal lære å identifisere og evaluere arbeidsrisiko (kjemisk, ergonomisk, biologisk) *
De vil også lære å iverksette tiltak for å forebygge og kontrollere arbeidsmessige risikoer.
Deltakerene blir klar over forebygging av arbeidsrisiko i sikkerhet, helse og hygiene på arbeidsplassen.
Kunnskap
Deltakeren kjenner til og forstår:

Ferdigheter
Deltakeren er i stand til å:

- det juridiske og lovgivningsmessige
rammeverket * for kontroll og evaluering
av arbeidsrisiko.
- den spesifikke lovgivningen, innenfor
omfanget av hygiene og sikkerhet på
jobben
- risikoforebyggende og beskyttende
tiltak (forskjellige typer verneutstyr og
riktig bruk).
- metodologier for risikovurdering.
- de forskjellige yrkesrelaterte risikoene.
- aktørene for bedriftssikkerhet så vel
som deres rettigheter og plikter.

- bestemme og identifisere generelle prinsipper for
forebygging.
- vurdere risikoer og ta risikokontrollstiltak. *
- bestemme arbeidsgiverens plikter (knysttet til helse
og sikkerhet for arbeidstakere i selskapet)
- Identifisere farer (hva som kan skje, hvor og når ?,
hvorfor og hvordan det kan skje?, Hvilke metoder og
teknikker for risikoidentifikasjon?) Og risikovurdering
- bruk
personlig
verneutstyr (hørselsvern,
åndedrettsvern, hender, føtter). Kjenner til
piktogrammer.

Kompetanse
Deltakeren kan:
- Definere sikkerhet, hygiene og helse på
arbeidsområdet.
- Ha kompetanse til å gjennomføre tekniske
evalueringer.
- Akkompagnement og etterforskning av
arbeidsulykker.
- Evaluere arbeidsrisiko (kjemiske farer;
ergonomiske risikoer; biologiske risikoer).
- Utdype og organisere en dokumentasjon med
obligatoriske punkter, basert på sikkerhet, hygiene
og helse på jobben.
- Å utdype håndbøker som ønsker nye ansatte
velkommen og informerer om helse og hygiene i
arbeidet.
- Deltakelse på arbeidsmøter for sikkerhet og
helse.
Akkompagnement
ved
plassering
av
sikkerhetsskilt.

Kriterier for evaluering av utbytte:
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Deltakeren er i stand til å:
Identifisere farer og risiko på arbeidsplassen ved hjelp av den tilegnete
kunnkapen og ferdighetene, samt definere metoder for å kontrollere og
eliminere arbeidsfarer.

Forventede resultater*:
- Identifisere og evaluere ulike arbeidsrisiko (kjemiske, fysiske,
ergonomiske, biologiske risikoer). Differensier de to begrepene: fare og
risiko.
- Generelle prinsipper for forebygging (individuell / gruppe beskyttelse)
og monitorering av dem.
- Identifisere og gjenkjenne arbeidsgiverens plikter.
- Demonstrere kunnskap om Organisering av arbeid - juridisk
sammenheng.
- Beskrive tiltak for risikokontroll og handlingsplaner.
- Betydningen av bedrifter i meldingen om sikkerhet og helse ved bruk av
maskiner og arbeidsutstyr;
- Diskutere alternativene om sysselsettingsmuligheter for en
forretningsreform.
- Styrking av selskapets hygiene-, helse- og sikkerhetsstruktur i utøvelse
av planlegging, tilsyn, tilsyn og kontroll av selskapet.

Totalt antall timer i denne modulen : 50h
Vurderingsmetoder:
Analyse av en casestudie som tar hensyn til observasjonen av arbeidsplassen, gjennom besøk, fotografisk samling og intervjuer med arbeidere.
Metodikken som skal følges vil være identifisering og analyse av farene arbeidstakeren blir utsatt for, samt å evaluere risikoen som er forbundet med
prosessen.
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Scenario for ENHET 7
EASY HEALTH: Forebygging av risiko knyttet til yrkesaktiviteter
Mål: Å identifisere og forhindre faktorer knyttet til yrkesaktivitetsrisiko (risiko forbundet med arbeidsmiljø / risiko forbundet med arbeidsulykker).
Presentasjon av det pedagogiske scenariet: metode, interesse, målgruppe ...
-

I denne enheten vil studentene reflektere over viktigheten av å forhindre risiko knyttet til yrkesaktiviteter.

-

Elevene vil identifisere og evaluere risikoer for yrkesaktiviteter. De vil lære å ta tiltak for å forebygge, evaluere og kontrollere risikoen for yrkesaktiviteter.

-

Elevene vil med støtte fra treneren utarbeide en handlingsplan med sikte på å forhindre problemer og redusere risikoen på arbeidsplassen.

Kollektivt og / eller individuelt scenario

Varighet: 25 t

Opprettet av: AFN

Målrettet ferdighet (er): på slutten av scenariet vil traineen kunne ...
- Identifiser risikoen som ligger i deres aktiviteter og arbeidsplasser.
- Implementere den beste sikkerhetsadministrasjonspraksis, ved å satse på en proaktiv holdning;
- Identifisere måter å forebygge, handle og vurdere faglige risikoer;
- Lag en handlingsplan med risikokontrolltiltak;
- Oppmuntre viktigheten av organisasjonens og arbeidstakernes deltakelse i utviklingen av forebyggingsstrategier for risikoer knyttet til yrkesaktiviteter.
- Demonstrere kunnskap om hygiene, helse og sikkerhet på arbeidsplassen
- Arbeidsorganisasjonens juridiske kontekst.
Evalueringskriterier og forventede resultater: med det formål å løse identifiserte problemer og redusere risiko.
Eleven er i stand til å:
- Identifisere og fastsett generelle prinsipper for forebygging
- Vurdere risikoer og ta risikokontrolltiltak.
- Bestemme arbeidsgiverens plikter (relatert til helse og sikkerhet for arbeidstakere i selskapet)
- Identifisere farer (hva kan skje, hvor og når ?, hvorfor og hvordan det kan skje ?, hvilke metoder og teknikker for risikoidentifisering?) Og risikovurdering
- Bruke personlig verneutstyr (hørselsvern, åndedrettsvern, hender, føtter). Vite om piktogrammer.
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Forventede utfall:

- Identifisere og evaluere yrkesmessige risikoer (kjemiske, fysiske, ergonomiske, biologiske risikoer).
- Differensier de to konseptene: fare og risiko.
- Generelle prinsipper for forebygging (individuell / gruppebeskyttelse) og deres overvåking.
- Identifisere plikter til arbeidsgiver og arbeidstaker.
- Demonstrere kunnskap om Organization of Work - Legal Context.
- Beskrive tiltak for risikokontroll og handlingsplaner.
- Betydningen av selskaper i meldingen om sikkerhet og helse i bruk av maskiner og arbeidsutstyr;
- Diskuter alternativene for ansettelsesmuligheter for en forretningsreform.
- Styrking av selskapets hygiene-, helse- og sikkerhetsstruktur i utøvelsen av planlegging, tilsyn, tilsyn og kontroll av selskapet.
Evaluerings- og valideringsprosedyrer:
Evalueringen må være direkte knyttet til enhetens oppgitte læringsutbytte eller mål.
Evaluering av programmet bør fokusere på klasseromsnivået av kunnskap, holdninger, verdier og ferdigheter som representerer enhetens umiddelbare innvirkning.
Vurdering av den individuelle og kollektive modulen (Hva lærte du av den? / Hva skal du få på plass? / Positive poeng i modulen / Områder for forbedring, kommentarer ..)?
●

Teoretisk del: Elever vil bli vurdert for deres evne til å tilegne seg teoretisk kunnskap under kurset

●

Praktisk del: Lag en handlingsplan med metoder for risikokontroll, samarbeid i grupper
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Stadi
er
1

2

Tid

Trinn Tittel

Treneroppgaver

Trainees oppgaver

Retningslinjer

Dokumenter / matematikk

20
minutter

Presentasjon av enhet
7

Forklar målene for modulen.
Presenter i løpet av øktene, forventningene og
arbeidet som skal utføres.
Forklar vurdering og validering av
læringsutbytte.
Gi informasjonsarkene til kandidatene,
oppfordre dem til å fullføre kursmaterialet ved
å ta notater.
Gi tid til spørsmål
Fremme presentasjon og isbryterdynamikk
(aktivitet nr 1, vedlegg). Målet er å innlede
dialog med gruppen.
Skriv opp elevenes forventninger til
opplæringen på tavlen.
Brainstorming-økt for å sette elevene i
sammenheng, oppsummere arbeidet som er
gjort på de første 6 enhetene. Målet er å
fremheve hovedtemaene som tas opp uten å gå
nærmere inn på detaljene
Treneren viser opp elevenes forventninger til
opplæringskurset (skriv hovedpoengene
elevene gir på tavlen.)
Sorter alle svarene etter essensen for å utnytte
dem

Eleven skriver ned målene
for modulen, dagsordenen
og stiller spørsmål om han
eller hun trenger avklaring.

Respekter reglene for
skriving og notater
Organiser arbeidet ditt
Les faktaarkene

Tavle, markører for tavle.
Informasjonsark for trainee /
trener
PC / overheadprojektor

Oppgi elevenes kunnskap.
Respekter reglene for
skriving og notering.
Se faktaark om nødvendig

Whiteboard, markører for
whiteboard.
Ark for å dokumentere
idédugnad, forventningene
og reglene klassen ble enige
om.

40 min

Brainstorming

Vær oppmerksom og ta
notater om de forskjellige
punktene som dekkes (
les informasjonsarkene).

Elevene er oppmerksomme,
delta aktivt, gir ideer og ord
knyttet til modulens tema.
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3

3 timer

Introdusere for elevene
(i et
presentasjonsmaktpunk
t):
- risikoen knyttet til
yrkesaktiviteter,
- Definere de
generelle begrepene
sikkerhet, helse og
hygiene på jobben

Trenerne vil gi elevene grunnleggende
kunnskap om:
- Hygiene, helse og sikkerhet på jobben
(generelle begreper)
- Forklar forskjellen mellom fare og risiko;
- Risiko forbundet med arbeidsmiljøet (brann,
kjemisk, biologisk, fysisk, ergonomisk,
psykososial).
- Risiko forbundet med arbeidsulykker (fall fra
høyde, kutt, eksplosjoner, elektrisitet, skliulykker osv.).
Spillet finner ut hva som er galt! (Aktivitet 2)

Elevene vil svare, basert på
hva de har lest,
sett eller opplevd, noen
uttalelser om risiko knyttet
til yrkesaktiviteter.

Respekter reglene for
skriving og notater, organiser
arbeidet ditt
Les faktaarkene

Aktivitetsark
Informasjonsark for trainee /
trener
PC / overheadprojektor

Elever vil svare på
spørsmålene i lysbildene og
delta i gruppen med små
øvelser.

Treneren organiserer
lysbildesession, trener og går
rundt hver gruppe for å
hjelpe dem i arbeidsgrupper.

PowerPoint-lysbilder
LCD-projektor
Flippover og papirer
Markører

Målet er å dialog med gruppen. På samme måte
lister treneren opp emnene som dekkes av
elevene, og skriver ned stikkordene
Gi tid til spørsmål.
4

3 timer

Arbeidsulykker

Trenere gir lærere grunnleggende kunnskap
om:
- Definisjon av arbeidsulykke;
- Juridisk rammeverk
Forslag til løsning av en praktisk sak:
«Arbeidsulykker»
Tilrettelegge for en 30 minutters diskusjon og
en 30-minutters tilbakemeldingsøkt basert på
instruksjonene fra treneren.
Del deltakerne i to grupper, og gruppene deres
svarer på spørsmålene i lysbildet.
Gi tid til spørsmål.

Vær oppmerksom på
presentasjonen av kollegene
dine for å kunne gi din
mening til slutt
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5

3 timer

6

3 timer

Arbeidsulykker:
Årsaker og
konsekvenser
(powerpoint + innlegg)

Treneren vil presentere og forklare årsakene til
arbeidsulykkene:
- Organisatorisk (Mangel på sikkerhetsskilt;
Mangel på informasjon og opplæring for
arbeidstakere, Uorganisering av arbeid osv.);
- Materialer (dårlig stand, vedlikehold av utstyr,
maskiner, mangel på vedlikehold);
- Menneske (stress, demotivasjon, alkohol og
narkotika, manglende overholdelse av
sikkerhetsregler);
Trener forklarer konsekvensene av
arbeidsulykker:
- Arbeidsrelatert (arbeidsuførhet, lidelse,
smerte, tap av økonomisk kapasitet osv.)
- Familie (familietap, fravær, tap av kjøpekraft
osv.).
- Bedrift (dårlig rykte, demotivasjon av ansatte,
tap av produksjon, høyere forsikringspremier
osv.).
- Land (produksjonstap, tidlig pensjonering
osv.)
Svar på eventuelle spørsmål.

Elever beskriver hva de ser
på de forskjellige plakatene,
og gir deretter inntrykk,
observasjoner og ideer for å
berike resten av modulen.

Presentasjon av lysbilder
Veiled deltakerne om å gi
svar.
Skriv svarene deres
på flippoverpapir og
kategoriser dem som
individuelle faktorer eller
programfaktorer.

Arbeidssikkerhet og
helse: Juridiske
forpliktelser fra
arbeidsgiveren og
arbeidstakeren.

Trener introduserer temaet ved å forklare
viktigheten av:
- Juridisk rammeverk;
- Juridiske forpliktelser fra arbeidsgiveren.
Vedtakelse av politikker for forebygging av
selskaper;
- Arbeidsplikter. Den ansattes aktive rolle i
forebygging;
Se en video om «Arbeidsulykker».
Debatt
Trekker frem problemer.

Se videoen
Elever beskriver hva de ser
på videoen, og gir deretter
inntrykk, observasjoner og
ideer for å berike resten av
modulen.

Oppgi elevenes kunnskap.
Respekter reglene for
skriving og notering.
Se faktaark om nødvendig
Gi litt tid til å diskutere noen
uttalelser.

PowerPoint-lysbilder
LCD-projektor
Whiteboard, markører for
whiteboard.
Ark for å dokumentere
idédugnad, forventningene
og reglene klassen ble enige
om.

PC / overheadprojektor
Internett
Videolinker
LCD-projektor
Whiteboard, markører for
whiteboard.
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7

3 timer
Gjenkjenne risikoer på
arbeidsplassen: Fysisk
og ergonomisk

8

9

10

3 timer

3 timer

2 timer

Trener forklare Fysiske risikoer og deres
konsekvenser for arbeidstakere;
Ergonomiske risikoer og deres konsekvenser
for arbeidstakere;
Identifiser forebyggende tiltak;
Implementere forebyggingspolitikk
Se videoene om temaet (Kilde: NAPO)
Debatt
Gi tid til spørsmål

Se videoene
Arbeid i små grupper for å
syntetisere informasjonen
som er samlet inn.
Still spørsmål for bedre
forståelse

Presentasjon av lysbilder
Spør om de har spørsmål.
Veiled deltakerne om å gi
svar.

Se videoene
Arbeid i små grupper for å
syntetisere informasjonen
som er samlet inn.
Still spørsmål for bedre
forståelse

Presentasjon av lysbilder
Spør om de har spørsmål.
Veiled deltakerne om å gi
svar

Presentasjon av lysbilder
Spør om de har spørsmål.
Veiled deltakerne om å gi
svar

Sammendrag forrige
økt.
Gjenkjenne risiko på
arbeidsplassen:
kjemisk og biologisk

Trener forklarer også definisjonen av kjemisk
og biologisk risiko.
Faretegn;
Merke informasjon;
Sikker lagring;
Infeksjoner;
Forebygging;
Se videoene om temaet (Kilde: NAPO)
Debatt
Gi tid til spørsmål

Viktigheten av å bruke
individuelt og kollektivt
utstyr og
risikokontrolltiltak

Treneren gjentar viktigheten av
Beskyttende tiltak
Utstyr for individuell sikkerhet:
(åndedrettsvern, øvre og nedre lemmer,
ørebeskyttelse og hode, øyevern).
- Kollektivt verneutstyr: sikkerhetsskilt,
brannmidler, etc.)
Brainstorming
Trener forklarer viktigheten av
risikoreduserende tiltak.
Medidas de controlo do risco: Handlingsplan
Gi tid til spørsmål.

Elevene vil være
oppmerksomme, delta
aktivt, gi ideer og ord
knyttet til modulets tema.

Trener gir eksamen av enheten og hjelper
traineene i tvil om at de har det

Elever tar eksamen

Første trinn, arbeid hver for
seg, og jobb deretter i små
grupper på 3 eller 5 traineer
for å utveksle og forbedre
listen over handlinger.

PC / overheadprojektor
Internett
Videolinker
LCD-projektor
Whiteboard, markører for
whiteboard

PowerPoint-lysbilder
LCD-projektor
Whiteboard, markører for
whiteboard.
Aktivitetsark
Informasjonsark

PowerPoint-lysbilder
LCD-projektor
Whiteboard, markører for
whiteboard.
Aktivitetsark
Informasjonsark

Enhetsskrevet eksamen
Eksamen på papir
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11

60
minutter

Skriftlige
eksamensresultater og
evaluering

Treneren vil gi ut eksamensresultater, spørsmål
/ svar på alt som er igjen av innholdet fra
forrige økter
Evalueringsprosess.
Avsluttende bemerkninger.

Trainees gjør sin egen
evaluering og evaluerer
enheten og treneren

Whiteboard, markører for
whiteboard og papirer
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Teoretisk innhold i UNIT 7
Vedlegg 1: Retningslinjer for aktiviteter
⮚ Aktivitet nr 1: Dynamikk hånd i hånd
Treneren satte deltakerne i sirkel. Lederen kaster en ball til personen over sirkelen som sier navnet sitt, og legger deretter hendene bak ryggen. Dette gjentas
til alle har blitt kastet ballen og fått navnet sitt sagt. Lederen kaster ballen igjen til samme person, og alle må kaste ballen i samme mønster som første gang, og
roper ut personens navn og kaster ballen. Hver gang ballen kommer tilbake til lederen blir det lagt til en annen ball. Fortsett å legge til baller og se hvor langt
gruppen kan komme uten å rote det til. Dette kan prøves nonverbalt hvis alle kjenner hverandres navn, og andre gjenstander i tillegg til baller kan brukes.
⮚ Aktivitet nr. 2: Brainstorming
Treneren forklarer formålet med idédugnaden, kunngjør reglene, og skriver emnet på et stort tavle / flippover.
●

Treneren inviterer deretter ideer og forslag som blir registrert på tavlen umiddelbart når de blir tilbudt. Medlemmene blir sittende og roper ut ideer så
raskt som mulig til treneren. Kritikk er forbudt på dette stadiet.

●

Brainstormingen fortsetter i 1-3 minutter eller mer til ideene slutter å flyte.

●

Treneren takker deltakerne og fortsetter til neste trinn: evaluering.

●

Gruppen undersøker deretter alle forslag med tanke på egnethet eller kan dele seg inn i undergrupper for dette formålet.

⮚ Aktivitet nr. 3: Refleksjonsgrupper
Deltakerne deles i små grupper i henhold til antall trenere (1 trener per undergruppe). De mindre gruppene bør være "balansert" så mye som mulig (kjønn,
alder, språk osv.). Alternativt kan du velge å sette folk fra en lignende bakgrunnsorganisasjon sammen for å reflektere over hvordan de kan bruke elementene i
programmet i sitt spesifikke arbeid eller med sin spesifikke målgruppe.
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Hver gruppe møtes regelmessig under opplæringen, og den er en del av det offisielle programmet. Hver trener skal være tydelig på sin rolle i gruppen og finne
ut om måten å jobbe sammen med gruppen på. Konfidensialitet er et must, selv om treneren sannsynligvis vil dele tilbakemeldingene fra gruppen i teamet.
Det kan være nyttig å starte møtet til refleksjonsgruppene med en gruppeoppbygging eller bli kjent aktivitet av noe slag.
Det er også mulig å be deltakerne overta tilrettelegging av refleksjonsgruppene (prøve ut forskjellige evalueringsteknikker) eller å sette et hovedtema for
diskusjonen for hvert møte. Vær kreativ!

⮚ Aktivitet nr. 4: Video-overvåkning
● Treneren forteller elevene at de skal se / høre NAPO-videoer om problemet de studerer, og fortelle dem hva de forventer å høre og se?
●

Klassediskusjon om videoemne.

●

Elevene gjør quiz om videoen. Quizen kan være sanne / falske eller åpne spørsmål.

●

Gi elevene to minutter til å brainstorme ordforråd knyttet til emnet. Elevene lager en skriftlig oppsummering av videoen.

●

Elevene leser historie / nyhetsartikkel knyttet til videoemne

●

Studentene vil vurdere hva de ser på, relatert til psikologiske risikoer og arbeidsrelatert stress og diskutere årsakene til og løsninger for tap av inntekt på
grunn av stressrelaterte problemer. Studentene vil også se på forretningsordforrådet som brukes i samtalen og se på hvordan forslagene som tilbys for å
forbedre forholdene kan brukes i deres egne yrkesmessige situasjoner.
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⮚ Aktivitet nr. 5: Grupperapport
Treneren støtter studentene i å skrive en grupperapport ved å gi retningslinjer for å strukturere rapporten og dele arbeidsmengden - hvem vil skrive hvilke
seksjoner og ta ansvar for redigering, korrekturlesing, publisering.
Treneren deler deltakerne i grupper på 5, og studentene bruker punkttegn eller et oversiktsskjema for å sikre at notatene dine er lett fordøyelige. Hvis
formålet med rapporten er å bare dekke hele presentasjonen, er den viktigste oppgaven å kartlegge viktige punkter og deretter lage en oversikt for å koble dem
sammen på en pent skrevet måte.
Gjør notater underveis i prosessen under diskusjonen, og bestem deretter hvem som skal gjøre hva. Hvis bare små endringer er påkrevd, kan dette best gjøres
av redaktøren for gruppen din. Som et siste trinn kan det være nyttig å sette dere i rollen som markøren - kom med kommentarer, gi rapporten en karakter for
ulike seksjoner og generelt, og sjekk den opp mot merkingskriteriene. Alternativt kan du be en annen gruppe om å ta rollen som markør og gi tilbakemelding på
rapporten din.
⮚ Aktivitet nr. 6: Think-pair-share - Opprettelse av en sikkerhetshandlingsplan.
Denne strategien har tre trinn. For det første tenker studentene individuelt på et bestemt spørsmål eller scenario. Så parrer de seg sammen for å diskutere og
sammenligne ideene sine. Til slutt får de sjansen til å dele ideene sine i en stor klassediskusjon.
Studentene prøver et første svar på spørsmålet, som de deretter kan avklare og utvide når de samarbeider. Det gir dem også en sjanse til å validere ideene
sine i grupper.
Treneren vil hjelpe elevene til å identifisere alle farer; Etablere hvem som er ansvarlig for å eliminere enhver fare; Planlegg en fremgangsmåte for å fjerne
farene; ta nødvendige korrigerende tiltak for å eliminere farene ; Opprett et system for å forhindre at faren kommer tilbake.
Etter disse oppgavene vil treneren hjelpe studenter ved å skrive ned alle vanlige ideene i et dokument på datamaskinen.
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Vedlegg 2: Powerpoint-presentasjoner
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Modul 8: Arbeidsgivers forventninger

ENHET 8: Arbeidsgivers forventninger

For å øke og fremme sjansene for integrering og jobbretensjon, spiller helse en ubestridelig rolle. Denne 7-timersenheten hjelper elever til å forstå og bli kjent
med arbeidsgivernes forventninger og det yrkesmessige miljøet med hensyn til atferd og prestasjoner til ansatte om helse.
Hensikten med denne modulen er å støtte eleven i implementeringen av god helserelatert praksis; praksis som han alltid må anvende i en yrkesmessig
sammenheng for å sikre hans / hennes inkludering og arbeidsopphold. Faktisk, takket være denne modulen, vil eleven bli gjort oppmerksom på disse
problemene, slik at han kan vedta passende oppførsel for å møte arbeidsgivernes og fagmiljøets forventninger til arbeidshelse.
I denne enheten vil elevene derfor diskutere om arbeidsgivernes forventninger til deres atferd og deres prestasjoner i forhold til helse på jobben. For å gjøre det,
vil vi bruke forskjellige medier (plakater, casestudier, video osv.), Og vi vil snakke om jobbintervjuet. Denne siste modulen om bedriftshelse vil gi en mulighet til å
oppsummere det som er diskutert i de forrige.
For å avslutte, vil traineene, med støtte fra treneren, skrive en guide om god praksis for å sikre god helse på jobben.
Takket være denne veiledningen og verktøyet: "skiftende stjerne", vil traineer være i stand til å gjennomgå sin egen praksis og definere områder med
forbedringer og endringer i deres daglige atferd med hensyn til helse på jobben.

Sammendrag:
Rammeverk for ENHET 8
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Scenario for ENHET 8

297

Teoretisk innhold i UNIT 8

302

- Vedlegg 1: Egenevaluering
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Modul 8:

Tittel :
Arbeidsgivers forventninger (Forstå arbeidstakerenes forventninger og arbeidsmiljøet
knyttet til helserelatert atfer
Hovedmål for hele modulen: Å legge til rette for og opprettholde
vellykketyrkesmessig inkludering

ECVET credit poeng :

Læringsutfall korresponder til EQF
level
Læringsutbytte: Integrere og vedta god helserelatert praksis og arbeidspraksis for å oppfylle forventningene til arbeidsgivere og fagmiljø om helse.
⮚ For å gjøre dette, vil vi få deltakerene til å reflektere over dette temaet. Først ønsker vi addressere jobbintervju-situasjonen, deretter i en andre fase, vil vi
addressere det daglige aspektet, nemlig helse på jobben. For å promotere modulen for elever, kan INRS-plakater brukes til å skape bevissthet rundt
spørsmålet.
Denne modulen kan behandles som en endelig (summativ) evaluering.
Brukt sammen med de andre læringsutbytteenhetene oppsummerer denne enheten alle resultatene adressert i tidligere moduler (helsekapital, helsesystem,
livsbalanse, balansert kosthold, hygienregler, søvn, risikofylt atferd, bedriftshelse, stressmestring, risiko forebygging osv.).

Kunnskap
Deltakeren kjenner til og forstår:

Ferdigheter
Deltakeren er i stand til å:

1. Den tette sammengengen mellom ens helse og - Administrere «Hesekapital» (Health Capital)
fremtidige sjanser for integrasjon.
- For å ivareta god helse kan han/hun ta kontakt
med riktig samtalepartner om nødvendig (sosial
2. Den tette sammenghengen mellom hans / hennes helse trygghet, arbeidsmedisin, gjensidig forsikring,
og hans eller hennes fastholdelse i jobben.
allmennlege, CMU-spesialist, helseundersøkelse
osv.)
- Styre sin livsbalanse avhengig av hans
- Han/hun forstår begrepet «Helsekapital» (Health capital), yrkesmessige og personlige aktivitet (søvnstyring,
han/hun vet viktigheten av forebygging, han/hun har en fysisk aktivitet, inkludert sport, innsatsstyring,
jevnlig evaluering.
etc.).
- Han/hun kjenner helsevesenet i landet sitt og er i stand til - Tilpasse kostholdet sitt etter behov / aktivitet.
å identifisere de forskjellige aktørene, han/hun forstår (Mengde mat, kostholdsbalanse, hyppighet av

Kompetanse
Deltakeren kan:
utvise passende oppførsel for å oppfylle
arbeidsgivers forventninger til helse for å
kunne oppnå yrkesoppgavene sine på en
tilstrekkelig måte, og han kan tilpasse sin
atferd avhengig av sitt fagmiljø.
uten å sette sin egen sikkerhet i fare,
- å streve for å begrense konflikter med
kolleger, kunder, partnere ... forårsaket av
en upassende helserelatert personlig atferd
- begrense de økonomiske konsekvensene
for arbeidsgiveren (sykefravær, forsinkelser,
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hvordan det fungerer, prosedyrene, reglene, rettighetene
og det økonomiske systemet.
- Han/hun identifiserer strukturer som han/hun kan påvirke
om nødvendig.
- Han/hun har kunnskap om biologiske rytmer (kobling
mellom fysisk aktivitet og søvn).
- Han/hun identifiserer prinsippene for et balansert
kosthold, han/hun vet hvordan han kan tilpasse kostholdet
sitt etter aktivitetsnivå.
- Han/hun er klar over prinsippene for personlig hygiene.
Han/hun forstår dets sosiale og yrkesmessige verdi.
- Han/hun er i stand til å identifisere risikofylt atferd, farlig
oppførsel og et tilfelle av avhengighet, avhengighet.
- Han/hun er i stand til å identifisere arbeidsrelaterte
risikoer.
- Han/hun har kunnskapen om bedriftens reglement
- Han/hun kjenner sikkerhetsreglene for miljøet som
han/hun jobber eller vil arbeide i.
- Han/hun kjenner nødkontaktnumrene.
- Han/hun er klar over prosedyren som skal følges i tilfelle
arbeidsulykke.
- Han/hun er i stand til å identifisere risikofylt atferd på
arbeidsplassen.
- deltakeren har kunnskap om hvordan man identifiserer
situasjoner med stress, konflikt, tretthet, angst ...

måltider ...)
-Implementere reglene for personlig hygiene som
er avgjørende for en yrkesmessig og sosial
aktivitet (pleie av kropp, ansikt, hender, føtter, hår
... oral tannpleie, dermatologisk pleie ...
klærhygiene, klesvask, klær, PPE om nødvendig…)
- Forhindre risikofylt atferd på jobben (mental og
fysisk) og vanedannende atferd.
- Deltakeren kan håndtere stressnivået, angsten.
- Han/hun forventer anstrengelsen av en oppgave,
klarer innsatsen, har kontroll over seg selv og vet
hva de skal gjøre for å være effektive på jobben.
- Respektere sikkerhetsreglene.
- Han/hun er i stand til å identifisere og bruke den
nødvendige PPE i henhold til aktiviteten som skal
utføres. (Sko, lue, hjelmer, hansker, briller,
ørepropper ...)

tap av omsetning på grunn av manglende
effektivitet, ...) uten å sette den
organisatoriske balansen i virksomheten i
fare

- Identifisere koblingen mellom sitt treningsnivå
og sikkerhet på jobben. Han vet at han/hun må
være oppmerksom, fokusert og rolig for å jobbe
under gode forhold.

- Identifisere sammenhengen mellom sitt
helsenivå og helserelaterte atferd og deres
potensielle konsekvenser i yrkesmiljøet (forhold til
- deltakeren er klar over sikkerhet på arbeidsplassen, kolleger, kunder, arbeidsgiver ..)
han/hun forstår de økonomiske konsekvensene en
arbeidsulykke kan ha for bedriften og hans / hennes
kolleger.
- Han/hun har kunnskap om atferden som kan sette ham /
henne i vanskeligheter på jobb (tretthet, dårlig
søvnhåndtering, avhengighet, fravær, forsinkelser, dårlig
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ernæring, mangel på kondisjon, utilstrekkelig klær,
drukkenskap, stoffbruk ...)
-Han/hun kjenner den helserelaterte atferden som kan ha
konsekvenser for hans / hennes arbeid - de potensielle
konsekvensene på arbeidsmiljøet og situasjonene (forhold
til kolleger, kunder ...)
-Han/hun er klar over organisatoriske og økonomiske
konsekvenser forårsaket av negativ helserelatert atferd
samt skader som påføres (dårlig hygiene eller agressivitet
på grunn av søvnmangel kan gi et dårlig bilde av
virksomheten og tap av omsetning, hyppig sykemeldinger
osv...)

Kriterier for evaluering av utbytte:
Deltakeren er i stand til å :

Fremheve hovedkategoriene gjennomgått i denne modulen, nemlig
konseptene om "helsekapital", livsbalanse, ernæring, forebygging av risiko
relatert til yrkesaktivitet og forebygging av atferd med høy risiko.
Samt forklare hvilken innvirkning hans / hennes atferd kan ha på
forretningsvirksomheten og personalet.

Forventede utfall*:
- deltakeren skal utarbeide en praktisk guide og en sjekkliste for å
identifisere fagpersoners forventninger til. - Kriteriene for å lykkes er:
Deltakeren kan eller ikke kan liste over hovedtemaene i denne guiden.
.
For eksempel oppfyller deltakeren disse punktene (ikke-uttømmende
liste):
For jobbintervjuet:
For jobbintervjuet sørger jeg for at jeg bruker et riktig, rent og passende
antrekk for arbeidsmiljøet.
Klærne mine er nøye valgt for anledningen, jeg må være komfortabel med å
jobbe i dette antrekket.
Jeg tar vare på utseendet mitt for intervjuet for å se profesjonelt ut (klær,
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hygiene, frisør, barbering, kroppsholdning ...)
Jeg sørger for at jeg ikke bruker for mye parfyme eller sminke.
Jeg sørger for at jeg har frisk pust (å pusse tenner, ikke har røyket før, eller
konsumert alkohol ...)
På dagen har jeg upåklagelig hygiene (hender, negler, ansikt, hår, rene klær
og sko)
Jeg viser kontroll ved å være rolig og avslappet.
Jeg styrer stresset mitt på forhånd ved å være i tide, ha hatt en god natts
søvn, slappe av gjennom enkle teknikker.
Jeg hviler godt på forhånd for å være en mottakelig, oppmerksom og
dynamisk person under intervjuet.
Jeg sørger for at jeg er oppdatert i omsorgsprosedyrene mine (helsekort,
vaksinasjon, medisinsk kontroll om nødvendig, oppdatert helseforsikring…).
Under intervjuet nøler jeg ikke med å synliggjøre min kunnskap om
yrkessikkerhet og forebygging av risiko relatert til PRAPs yrkesaktivitet (PPE,
gest og kroppsholdning, OHS, nødnumre, kunnskap om farepiktogrammer,
obligatorisk visning av informasjon…).
Jeg er forsiktig med hvordan jeg fremstår, holdningen min (jeg står rett, jeg
er oppmerksom, lydhør, fokusert for å være effektiv på dagen ...).
Under intervjuet fremhever jeg om mulig min fysiske aktivitet eller til og
med sportsaktiviteter.
Jeg er punktlig for å vise at jeg vet hvordan jeg skal styre tiden min, jeg viser
at jeg forutser ting.
Jeg respekterer reglene for savoir-être (høflighet, punktlighet, regler for
selskapets oppførsel, jeg slår av telefonen ...).
Jeg er stabil, jeg prøver å demonstrere for arbeidsgiveren at jeg fører et
"stabilt" liv (en sunn livsstil, tilgjengelighet).
Under intervjuet klarer jeg følelsene mine men utøver kontroll over meg
selv, jeg formidler et profesjonelt image.
Jeg har spist godt på forhånd for å være godt balansert under intervjuet.
Jeg planlegger reisen min på forhånd for ikke å skynde meg på veien.
Jeg har organisert praktiske ting på forhånd for å være avslappet for
intervjuet (Barnepass, reiserute, forberedelse av intervjuet og dokumenter
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som er nyttige for intervjuet ...).
For å holde meg i arbeid:
Jeg har regelmessige medisinske kontroller.
Jeg har et balansert kosthold for å være operativ på jobb.
Jeg tar vare på min personlige hygiene daglig.
Jeg håndterer utmattelse og søvnen min for ikke å påvirke selskapets
aktivitet.
Jeg er våken på jobb for å redusere risikoen for ulykker
Jeg bruker PPE-en.
Jeg respekterer selskapets regler.
Jeg vedlikeholder og fornyer regelmessig arbeidsklærne mine.
Jeg forbruker ikke ulovlige stoffer.
Jeg velger en livssyklusrytme i tråd med timeplanene mine
Jeg er alltid punktlig.
Jeg gir alltid et profesjonelt bilde av meg selv.
Jeg lytter til kroppen min for å styrke balansen mellom aktivitet og hviletid
Jeg er ikke fraværende.
Jeg utfører de riktige bevegelsene, jeg tar de rette holdningene på jobb.
Jeg kjenner evakueringsplanen, jeg vet hvor nødutgangene er, hvor
monteringsstedene
er,
hvor
brannalarmane
er,
hvor
brannslokkingsapparatene er, hvor medisinutstyret er, hvor nødstoppene
er.
Jeg bruker reglene i tilfelle spesiell sikkerhetsplan

Antall timer: 7 timer = Deltakeren utarbeider en praktisk guide/sjekkliste om fagpersoners forventninger til bedriftshelse. Derfor vil vi be deltakerene, med
hjelp av instruktøren, om å liste opp hva arbeidsgiveren vil være interessert i under et jobbintervju og deretter i en periode med arbeid i helserelaterte
forhold.
Individuelt arbeid deles deretter med mål om å utforme et mest mulig fullstendig sjekkliste som mulig.
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Evalueringsmetoder:
● Evalueringen vil finne sted på tidspunktet for sammenslåingen der hver trainee vil være i stand til å utfylle sin guide til god praksis, en endelig versjon vil bli
produsert og gitt til gruppelederen.
● Vurderingen kan også utføres over lengre tid i perioder med fordypning i en bedrift eller teknisk plattform.
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Scenario for ENHET 8

EASY HEALTH: Arbeidsgivers forventninger
Mål: Forståelse av arbeidsgivernes forventninger og fagmiljøet med hensyn til ansattes helserelaterte oppførsel og ferdigheter.
Presentasjon av det pedagogiske scenariet: metode, interesse, målgruppe ...
-

I denne enheten vil elevene reflektere over og utveksle arbeidsgivernes forventninger til deres atferd og kunnskap i forhold til helse på jobben.

-

For å gjøre det, skal vi ta for oss jobbintervjuet og bedriftshelsen, med hensyn til de forrige modulene. Elevene vil med støtte fra treneren lage en guide for god praksis for å holde seg
i god helse på jobben.

-

Takket være denne veiledningen og ressursen "forandringsstjernen" vil traineer kunne reflektere over egen praksis og definere områder for endring i deres daglige atferd med hensyn
til helse på jobben.

Kollektivt og / eller individuelt scenario

Varighet: ca 7:00

Målrettet ferdighet(er): på slutten av scenariet vil traineen kunne ...
- integrere og vedta god praksis for å oppfylle forventningene fra arbeidsgivere og fagmiljø om arbeidshelse.
Evalueringskriterier og forventede resultater:
Målet er at hver trainee bruker anbefalingene som er oppført i guiden, som er produsert i grupper, selvposisjonering via guiden og bruk av "endringsstjernen" vil gjøre det mulig for traineer å
definere styrker og områder for forbedring av deres arbeidshelse.

Evaluerings- og valideringsprosedyre:
Hvem validerer? Hvordan? Personlig intervju for hver elev, samlet vurdering av modulen, hvor blir den registrert? Guiden er tilgjengelig for alle.
- Den resulterende guiden vil bli gitt til alle elever i gruppen.
- Hver elev vil posisjonere seg i forhold til hans / hennes praksis; han / hun vil bli ledet til å definere endringsaksene i hans / hennes praksis ved å bruke "stjernen til forandring".
- Vurdering av den kollektive modulen (Hva lærte du av den? Hva skal på plass? Positive poeng med modulen? Områder for forbedring, kommentarer ....)?
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Stadier

Tid

Step-tittel

Treneroppgaver

Trainees oppgaver

Retningslinjer

1

20
minutter

Presentasjon av
kurset (del 8)

Presentasjon av det pedagogiske scenariet:
- Skriv målene på tavlen, sett enhet 8 i sammenheng, dvs. den
endelige enheten som fanger opp alt arbeidet som er gjort på
forhånd.
- Presenter fremdriften, de forskjellige stadiene av dagen
(Brainstorming, INRS-plakat, Opprettelse av guiden,
"forandringsstjernen", vurdering), presentere forventningene,
arbeidet som skal utføres. (Sammen, for de første trinnene,
gruppediskusjon, utarbeidelse av guiden og deretter tid alene
mens du bruker "endre stjerne" -ressursen for å liste
endringsaksene).
- Forklar hvordan ferdighetene som tilegnes vil bli validert (entil-en-tid med treneren for å diskutere "forandringsstjernen"
med hver elev.
- Gå gjennom spørsmålene som elevene har, bli enige med
elevene om metodene, omformer om nødvendig.

Eleven skriver ned målene for
modulen, dagsordenen og stiller
spørsmål om han eller hun
trenger avklaring.

Ingen spesielle
retningslinjer, enkel
presentasjon av
modulen.

2

20
minutter

Brainstorming

Start dagen med en idérunde for å sette elevene i kontekst,
oppsummere arbeidet som er gjort på de første 7 enhetene.
Målet er å fremheve hovedtemaene som tas opp uten å gå
nærmere inn på detaljene. (Helsesystem, Balansert kosthold,
Biologisk rytme, Livsbalanse og søvn, Personlig hygiene,
Risikoatferd, vanedannende atferd, psykologisk risiko,
stresshåndtering, arbeidshelse, yrkesrisiko, arbeidsgivers
forventninger, risikoforebygging ...). Treneren lister opp
hovedpoengene elevene gir på tavlen.

3

40
minutter

INRS plakat

Når hovedtemaene er oppført, og for å gi elevene verktøy og
supplere tidligere utvekslinger, presentasjon av INRS faktaark.
Målet er å innlede dialog med gruppen. På samme måte lister
treneren opp emnene som dekkes av elevene og skriver
nøkkelordene (f.eks. Søvn, narkotika, alkohol, risikofylt atferd,
stress, sikkerhet på jobben, hygiene, fare ...).

Elevene gir ideer og ord knyttet
til temaet for modulen.

Elevene beskriver hva de ser på
de forskjellige plakatene, og gir
deretter inntrykk, observasjoner
og ideer for å berike resten av
modulen.

Dokumenter /
materiale
Whiteboard, markører
for whiteboard.

Brainstorming: Hva er
helserelatert oppførsel
å vedta for å
opprettholde og legge
til rette for inkludering
i yrkeslivet?

Whiteboard, markører
for whiteboard.

Hva kan du se på denne
plakaten?

Overheadprojektor,
datamaskin, INRSplakat i digital
versjon. Kilde:
http://www.inrs.fr/
Whiteboard, markører
for whiteboard

Hvilket budskap ønsker
INRS å formidle?
Hvorfor det?

Storyboards kan
brukes i løpet av dette
trinnet for å veilede
elevenes refleksjoner
og fremheve
hovedtemaene.
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4

105
minutter

Gå i par
Opprettelse av
guiden (arbeid
i to trinn)
4. Jobbintervju
Individuell tid 15 minutter
I grupper - 20
minutter
Basseng - 30
minutter

Din venn har et jobbintervju om 48 timer for å få jobb. (Fra et
eksempel, en jobb som gaffeltruckfører, sjåfør,
førskoleassistent, tømrer, kokk ...)
For å hjelpe ham / henne, vil du gi ham / henne råd om hvordan
du best kan forberede deg på jobbintervjuet ditt, med fokus på
helserelaterte spørsmål, ta hensyn til helserelaterte forhold vi
har sett tidligere.
Dette arbeidet gir et middel til å oppsummere temaene som
dekkes, og viser hva elevene har lært.

Første trinn, som arbeider
individuelt, viser traineen
rådene han / hun skal gi til
vennen sin. Deretter jobber du i
mindre grupper på 3 eller 5
traineer for å utveksle og
forbedre listen over råd. Til slutt
jobber de samlet for å sette
sammen den første delen av
guiden.

Du vil tenke på hva
vennen din trenger å få
på plass for å være i
form for intervjuet.
Egentlig må du lage en
guide for god praksis
for å hjelpe vennen din
med å finne en jobb.

Mulige spørsmål for å hjelpe elever: Hva skal han eller hun
gjøre for å være i god helse når intervjuet finner sted? For å
hjelpe deg, se det som er oppført på tavlen, dvs. hovedtemaene
til enhetene og emnene som dekkes av INRS-plakatene.
(Kosthold, helse, søvn, hygiene, avhengighet, stress ...)

Gi skrappapir til
elevene om
nødvendig for
individuelle
aktiviteter og små
gruppeaktiviteter.
For pooling, tavle,
markører for tavle.
For trinnene som
følger kan treneren
bruke
eksempeldokumentet
som en veiledning.

Treneren registrerer svarene gitt av elevene.
105
minutter

Lunsjpause

4.2
Arbeidshelse

Din venn, takket være rådene dine, er ansatt! Nå er det alvor,
for å hjelpe ham / henne vil du liste oppførselen han / hun må
vedta for å beholde denne jobben på lang sikt.
Samme som før, individuelt arbeid, deretter gruppearbeid og
pooling. Treneren registrerer svarene gitt av elevene.

Individuell tid 15 minutter
I grupper - 20
minutter

Første trinn, arbeider
individuelt, viser traineen
rådene han / hun skal gi til
vennen sin. Arbeid deretter i
små grupper på 3 eller 5 traineer
for å utveksle og forbedre listen
over råd.
Endelig kollektiv samling for å
kompilere den andre delen av
guiden.

Forventet utfall:
Produksjon av guiden
for god praksis: Vær i
form på dagen for
jobbintervjuet ditt og
hold denne
dynamikken gjennom
hele ansettelsen.

For pooling, tavle,
markører for tavle.

Basseng - 30
minutter

5

60
minutter

Gi skrappapir til
elevene om
nødvendig for
individuelle
aktiviteter og små
gruppeaktiviteter.

Overheadprojektor,
datamaskin,
tekstbehandler,
skriver, kopimaskin.

Gå i grupper
Takket være arbeidet som er utført tidligere, vil alle rådene for

Elevene hjelper treneren med å

Les guiden på nytt for å
fullføre og optimalisere

Hvis det er behov for
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6

7

8

Redaksjon av
guiden for god
praksis

å skrive guiden til god praksis bli oppført. Dette vil være
vurderingen av arbeidet som ble utført innledningsvis, hver
trainee vil dra sammen med guiden som er samlet av gruppen.
Treneren ved hjelp av elevene produserer det digitale
dokumentet, han / hun skriver guiden.

10
minutter

Utdeling av
guiden, lesing
av guiden.

Elevene sjekker guiden, de har muligheten til å legge til eller
endre guiden etter å ha lest den og utvekslet med gruppen.

10
minutter

Selvposisjoneri
ng

20
minutter

Presentasjon av
ressursen,
stjernen i
endring

Basert på denne guiden for god praksis, formater treneren
guiden til et verktøy for egenvurdering. Han / hun inviterer
derfor eleven til å gjøre sin autoevaluering, sin egen kritikk,
hvordan synes du om dette rådet? Eleven vil dermed
identifisere hva han / hun trenger for å endre og forbedre sin
atferd. Hva skal du få på plass basert på dette rådet? Hvorfor?
Hva må jeg gjøre for å holde meg i form? For å formalisere
dette arbeidet, skal vi bruke "Forandringsstjernen" ...

Tegn "forandringsstjernen på tavlen", skriv ned foran de 6
toppmøtene, sporene til forandring, nemlig Lag / initier,
Oppretthold / Beskytt, Forstør, Forstør, Reduser /Stopp / Fjern
og Implementer (Hva Jeg vil faktisk sette på plass)
For å hjelpe elevene presenterer treneren den enkelte ressursen
"forandringsstjernen" basert på et eksempel.
For å gjøre det enkelt for elever å forstå ressursen, kan de også
få refleksjon basert på kasus-studier

9

skrive guiden basert på deres
personlige notater og deres
arbeid i små grupper.

Hver elev leser guiden og kan
foreslå endringer og nye tillegg.

den.

endringer, må du
bruke
overheadprojektor,
datamaskin,
tekstbehandler,
skriver, kopimaskin.

Etter at du har lest den,
bør du posisjonere deg
i forhold til dette rådet.

Hvis det er behov for
endringer, må du
bruke
overheadprojektor,
datamaskin,
tekstbehandler,
skriver, kopimaskin.

Når elevene har lest
veiledningen på nytt, går de
gjennom hvert råd igjen og spør
seg om de følger rådene i
hverdagen eller ikke.

Foreslått eksempel:
Fullfør "stjernen i
endring" for å være en
bedre miljøvennlig
borger, for å styre tiden
din bedre, for å være
mer organisert i
arbeidet ditt ....

Få elevene til å reflektere over
et eksempel slik at de kan
tilpasse tilnærmingen.

Fyll ut
"forandringsstjernen",
hva skal jeg endre i min
daglige oppførsel for å
lette og opprettholde
min yrkesmessige
integrasjon?

Datamaskin,
tekstbehandler,
skriver, kopimaskin,
for formatering av
egenvurderingen.

Whiteboard, markører
for whiteboard.

Eleven fullfører
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20 til 40
minutter
avhengig
av
størrelsen
på gruppen

10

11

10
minutter

uavhengig sin
forandringsstjer
ne

Individuell
vurdering fra
stjernen, 5 til
10 minutter per
elev

Samlet
vurdering av
enheten og
modulen

Når eleven forstår hvordan stjernen fungerer, blir han eller hun
invitert til å bruke stjernen fra sine egne forhold. Treneren
kommer til å se hver elev for å hjelpe dem i prosessen.

Hver trainee fyller ut sin
forandringstjerne.

Bytt med treneren på stjernen. Tanken er å få praksis til å
utvikle seg, endre vaner eller opprettholde en viss innsats,
forsterke visse atferd.

Diskuter hva eleven skal gjøre
for å legge til rette for og bevare
sin yrkesmessige integrasjon.
Samtidig fyller elevene gjennom
intervjuer et siste spørreskjema
om alle modulene

Samlet vurdering av modulen, utveksling med gruppen. Hva
syntes du? Hva lærte du av det? Hva skal du få på plass?
Elever, hvis de ønsker det, kan presentere en oversikt over
forandringsstjernen.
Treneren registrerer elevenes kommentarer.

Utveksle med elevene om
fordelene med denne typen
moduler, om hva de har lært av
den, hva de skal få på plass.

Hva har du identifisert
som endringsområder?
Hva skal du få på
plass?

Papir om nødvendig.

Hvordan vil du
evaluere dagen? Alle
modulene

Et kontor, hvis mulig,
for å gjennomføre
intervjuer.

Vurderingsdokument
for dagen, dokument
for sluttvurdering av
modulen.
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Teoretisk innhold i UNIT 8
Vedlegg 1: Egenevaluering
1.1 Mulige tips for jobbintervjuet
- Jeg sørger for at jeg har et anstendig, rent og passende antrekk tilpasset arbeidsmiljøet.
- Klærne mine er nøye valgt for anledningen, jeg må være komfortabel med å jobbe i dette antrekket.
- Jeg tar vare på imaget mitt for intervjuet for å se profesjonelt ut (antrekk, hygiene, frisyre, barbering, holdning ...).
- Jeg er forsiktig så jeg ikke bruker for mye parfyme eller for mye sminke.
- For intervjuet sørger jeg for at jeg får frisk pust (tennene børstet, ikke har røyket før, eller brukt alkohol).
- På dagen har jeg upåklagelig hygiene (rene hender, negler, ansikt, hår, klær og sko).
- Jeg viser kontroll ved å være rolig og avslappet.
- Jeg reduserer stresset mitt ved å være i tide, få en god natts søvn, slappe av med enkle teknikker.
- Jeg hviler i god tid før intervjuet for å være mottakelig, oppmerksom og dynamisk under intervjuet.
- Jeg sørger for at jeg er oppdatert i helseprosedyrene mine (helsekort, vaksinering, medisinsk kontroll om nødvendig, oppdatert helseforsikring ...).
- I løpet av intervjuet nøler jeg ikke med å legge frem min kunnskap om sikkerhet på jobben og forebygging av risiko knyttet til PRAP-profesjonell aktivitet
(PPE, gest og holdning, OHS, nødnummer, kunnskap om farepiktogrammer, obligatoriske merknader .. .).
- Jeg er forsiktig med utseende mitt, holdningen min (jeg står oppreist, jeg er oppmerksom, lytter, konsentrerer meg for å være effektiv på dagen ...).
- Jeg fremhever, om mulig under intervjuet, min praksis med fysisk eller sportslig aktivitet.
- Jeg er punktlig for å vise at jeg vet hvordan jeg skal håndtere tiden min, jeg viser at jeg kan forutse ting.
- Jeg respekterer reglene for god oppførsel (høflighet, punktlighet, selskapets regler, jeg slår av telefonen ...).
- Jeg gir fra meg stabilitet, jeg prøver å vise arbeidsgiveren at jeg har et "stabilt" liv (livsstil, tilgjengelighet).
- Under intervjuet regulerer jeg følelsene mine, jeg holder kontroll på meg selv, jeg gir et profesjonelt image.
- Jeg spiste godt på forhånd for å komme i god form til intervjuet.
- Jeg planlegger turen på forhånd slik at jeg ikke skynder meg på veien.
- Jeg organiserer meg på forhånd for å være avslappet på dagen for intervjuet (barnepass, reise, forberedelse av intervjuet og dokumenter som er nyttige for
intervjuet ...) ...
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1.2 Tips for å beholde jobben min
- Jeg har regelmessige medisinske kontroller.
- Jeg spiser et balansert kosthold for å være operativ på jobben.
- Jeg tar daglig hensyn til min personlige hygiene.
- Jeg klarer trettheten og sover for ikke å påvirke selskapets ytelse.
- Jeg er årvåken på jobb for å redusere risikoen for ulykker.
- Jeg bruker personlig verneutstyr.
- Jeg respektererbedriftens regelverk.
- Jeg vasker og bytter arbeidstøy jevnlig.
- Jeg bruker ikke ulovlige stoffer.
- Jeg velger et tempo i livet som er i tråd med timeplanen min.
- Jeg er alltid punktlig.
- Jeg gir alltid et profesjonelt bilde av meg selv.
- Jeg lytter til kroppen min for å regulere balansen mellom aktivitet og hviletid.
- Jeg er ikke fraværende.
- Jeg bruker de riktige gester og stillinger på jobben.
-Jeg kjenner evakueringsplanen, jeg vet hvor nødutgangene er, samlepunktene, brannalarmerne, brannslukningsapparatene, førstehjelpsutstyret,
nødutgangene.
- Jeg følger reglene i tilfelle en spesiell sikkerhetsplan ...
Merk: For selvevalueringen kan hver trainee plassere seg, på hvert tips, ved å svare på følgende spørsmål: Følger jeg eller følger jeg ikke dette rådet? Hvorfor
eller hvorfor ikke ?
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Vedlegg 2: Forandringsstjernen


Forberedelser

Lag en stjerne med 6 kanter. Legg til temaet for hver kant, som beskrevet i scenarioet og i neste steg. ( Hint: Lag / initier, oppretthold, forstørre, reduser /stopp /
fjern og implementer (Hva Jeg vil faktisk gjennomføre)
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STEG

1 . Forklaring (5 min)








Introduser målet med øvelsen - Introduser hvert emne (tilsvarer stjernens 6 punkter).
Opprett/start (hva må opprettes/oppfunnes eller implementeres? Hvilke nye handlinger/aktiviteter?
Oppretthold (det som fungerer bra nå og som må beholdes for meg?
Forsterke/forstørre (det som fungerer bra og fortjener å bli forsterket, omarbeidet for forbedringer)
Reduser (det som er der og er relevant, men trenger mindre energi, tid eller ressurser fra deg)
Stopp (Det som var relevant tidligere og som ikke er relevant lenger)
Implementere (Hva vil være det første trinnet mot en endring) - deltakerne fyller ikke ut denne delen av stjernen individuelt, men det gjøres mens de
deler arbeider i grupper.

2. Forklar hvordan deltakerene skal jobbe med temaene selv (eller arbeid i små grupper) - ca. 10/15 minutter


Hver person skriver sitt svar på post-it og plasserer dem riktig sted på stjernen.

3. Gruppearbeid og deling av punktene (fra 15 til 20 minutter)







Valider forslagene som er gjort for hvert punkt i stjernen.
Be en deltaker lese alle forslagene som er laget for en kant
Spør gruppen om det er noen spørsmål, og hvis det er noen, svar sammen.
Spør gruppen om de er enige i ideene som presenteres.
Bare behold det som er felles for de fleste i gruppen/hele gruppen.
Valider innholdet i stjernene i henhold til diskusjoner.

4. Definere hva som må implementeres på kort varsel (fra 5 til 10 minutter)



Som gruppe kan du be om forslag til hva som må implementeres for å sette i gang en endring (blant forslag validert før) - 2 eller 3 hovedideer.
Valider oppfølgingsaktivitetene som skal gjennomføres.
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Vedlegg 3: Lysbildepresentasjonen
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337

338

339

340

341

342

Avslutning

- 4. TILLEGGSMIDLER

4.1. Ressurser for å gå videre
For mer informasjon om prosjektet, ikke nøl med å kontakte oss. Vi vil gjerne ha din interesse og / eller motta dine forslag. contact@easyhealthproject.eu
Følg med for oppdateringer om prosjektet ...
http://www.easyhealthproject.eu/site/
https://www.facebook.com/easyhealthproject/
https://twitter.com/EasyHealthEU
https://www.youtube.com/channel/UC2wELRruS5PChXpYXDMNtrA

4.2. Anerkjennelser
Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EU-kommisjonen.
Prosjektpartnerskapet, bestående av organisasjoner fra Frankrike, Polen, Portugal, Norge, Hellas og Italia, har slått sammen deres kollektive erfaring innen
voksenopplæring. Tanker til prosjektets partnere:
-

GIP-FCIP de Normandie,
ANPAA Normandie,
MYGG,
Academia Formaçao Norte (AFN),
Intermezzo Ungdom,
Exelia,
Innovamentis.
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