Utdanner helsepersonell for fred
– Et nytt fagområde er utviklet,
og vi har fått til en styrking av
et europeisk nettverk av fredsengasjert helsepersonell og
undervisere, forteller prosjektleder Klaus Melf ved Universitetet i Tromsø.
TEKST/ BJØRG FALCHENBERG

SENTER FOR internasjonal helse ved

MENNESKERETT/ Tilgang på et godt
helsetilbud er en menneskerett, slik
Klaus Melf ser det.
(Foto/ K. Scharffscher, SIH)

VIL UTVIDE/ – Vi har som mål å utvide
”Medical Peace Work”-prosjektet til
flere partnere og land, forteller prosjektleder Klaus Melf. (Foto/ Privat)
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Universitetet i Tromsø koordinerer
Leonardo da Vinci-utviklingsprosjektet ”Medical Peace Work”,
som startet i 2005. Samme året
begynte miljøet i Tromsø arbeidet
med å etablere et kurs i freds- og
helsearbeid for sine medisin-, helsefags- og fredsstudenter. Kurset
”Peace, Health and Medical Work”
gir ti studiepoeng og tilbys ved
Universitetet i Tromsø fra våren
2008.
Videreutvikling av prosjektet
Prosjektpartnere er Den norske
lægeforening, Nasjonalt senter
for telemedisin samt ni europeiske
undervisningsinstitusjoner og medisinske fredsorganisasjoner. Våren
2007 ble det arrangert et internasjonalt symposium ”Educating
Health Workers for Peace” i Tromsø,
med 50 deltagere. Hensikten var å
utveksle erfaringer, styrke nettverket og arbeide for å videreutvikle

dette nye fagområdet.
Klaus Melf forteller at de vil
søke et nytt Leonardo-prosjekt
som vil dreie seg om videreutvikling
av ”Medical Peace Work”. De vil da
utvide primærmålgruppen fra leger
til alle helseprofesjoner.
Planen er også å oversette
nettkurset til flere språk og å
implementere kurset ved diverse
europeiske utdanningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner.
Ressurser på nett
Leonardo-prosjektet
utvikler
læringsmateriell i bokform, internettkurs og en nettbasert ressursside i medisinsk fredsarbeid
– Vi har utviklet et interaktivt
nettkurs med 20 kapitler som hver
har flere tekstbokleksjoner. Videointervjuer er g jort med flere nøkkelpersoner innen fagfeltet fred
og helse. Dessuten har vi samlet
eksisterende
undervisningsmateriell på nett og laget diverse
publikasjoner. På nett finnes også
multiple-choice spørsmål, og en
problembasert e-learning case,
forteller Melf, som har store planer
for fortsettelsen.
– Vi har som mål å utvide det viktige nettverket vi har opparbeidet
i ”Medical Peace Work”-prosjektet
til flere partnere og land, og å
oppdatere både nettkurset og
ressurshjemmesiden.

FAKTA/ Leonardo
da Vinci videreutviklingsprosjekter
Prosjektene skal bidra til å utvikle
og oppgradere kompetansen i det
europeiske arbeidsmarkedet og
medvirke til endring og modernisering av europeiske utdannings- og
opplæringssystemer. Målsettingen
er at nye organisasjoner og land tar
resultatene fra vellykkede prosjekter
i bruk.
Bedrifter, utdanningsinstitusjoner,
skoler, organisasjoner, opplæringskontorer, fylkeskommuner og kommuner kan søke.
Prosjektperioden varer i maksimum to år og partnerskapet består
av minst tre institusjoner fra minst
tre ulike europeiske land. Helst
bør partnerne representere både
utdanningssektoren og arbeidseller næringslivet.
Planlegger du et videreutviklingsprosjekt, kan du også søke om
støtte til forberedende besøk.

