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4 GRUNDE TIL AT TAGE 
DENNE UDDANNELSE

1.   Din nye viden kommer både borgere, arbejds-
plads og kollegaer til gode. 

2.   Du vil bidrage til mere effektive arbejdsmetoder 
på din arbejdsplads.

3.   Din arbejdsgiver kan få 80% af udgiften dækket 
af kompetencefonden.

4.   Din arbejdsplads får en medarbejder med 
fornyet motivation.

“Der er helt klart sket en ændring i min faglige 
identitet, og jeg tror ikke, jeg risikerer at ryge tilbage 
til scratch.”

Adrian Olsen, SOSU assistent, Københavns Kommune



Sundhedssektoren udvikler og forandrer sig kon-
stant. Når arbejdsopgaverne skal fordeles, står du 
stærkere med et fagligt løft. Du får et kompetence-
løft, får udviklet egne evner og får en forståelse for 
tværfagligt samarbejde, kvalitetssikring, koordine-
ring og ansvarsfordeling. 

”Det er nødvendigt at efteruddanne vores social- og 
sundhedsmedarbejdere. Lige nu sker der en masse i 
den offentlige sektor, vi skal være på forkant; hvad tror 
vi der kommer næste gang; hvordan omstiller vi vores 
medarbejdere til at varetage opgaveløsningen?”

Pia Morilla, forstander, Plejehjemmet Ingeborggården

HVEM KAN DELTAGE?
Du skal være faglært inden for sundhedsområdet 
eller det pædagogiske område og have to års rele-
vant erhvervserfaring. 

Har du lyst til at styrke din faglighed inden for so-
cial- og sundhedsområdet? Og har du brug for nye 
muligheder og værktøjer til at løse dine arbejdsop-
gaver i en sektor under forandring? 

Så er modulerne på akademiuddannelsen i sund-
hedspraksis noget for dig.

MODULER OG UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen er modulopbygget, og du kan vælge 
at læse netop det enkelte modul, du har brug for, 
eller du kan læse en hel akademiuddannelse i 
sundhedspraksis. 

En fuld akademiuddannelse består af to obligatori-
ske moduler, tre valgmoduler og ét afgangsprojekt.

Du kan tone din uddannelse igennem de valgfrie 
moduler, så den passer til netop de udfordringer, 
der fylder mest i din hverdag, fx rehabilitering, 
demens eller recovery.

”Jeg har fået mere selvtillid og et større overblik. Jeg 
ved, hvor jeg kan finde svar og lader mig ikke stresse 
af udfordrende situationer.”

Susanne Frølich, social- og sundhedsassistent

TJEK OM DU KAN FÅ ØKONOMISK STØTTE
Som offentlig ansat har din arbejdsgiver mulighed 
for at søge støttemidler i kompetencefonden til 
deltagerbetaling og bøger. 

Læs mere på denkommunalekompetencefond.dk 
og denregionalekompetencefond.dk 

DET OPNÅR DU MED UDDANNELSEN 
I SUNDHEDSPRAKSIS



DET FÅR DU UD AF DET

•   Viden og værktøjer til at arbejde 
med kvalitetsudvikling

•   Kompetencer til at arbejde på 
mellemleder- og specialistniveau

•   Nye værktøjer til professionel 
kommunikation

•   Redskaber til at vejlede og tilrette-
lægge læringsforløb

•   Kompetencer til at koordinere 
indsatser i sammenhængende forløb

DET FÅR DIN ARBEJDSPLADS 
UD AF DET

•   En medarbejder der udvikler sig selv 
og sin arbejdsplads

•   En medarbejder der udvikler sig 
med fokus på egen praksis

•   Et løft i fokus på kvalitetsudvikling  
og dokumentation

•   Bedre tværfagligt og tvær-
professionelt samarbejde

•   En ny helhedsforståelse af det 
sociale- og sundhedsfaglige område



TAG DET MODUL, DU HAR BRUG FOR, ELLER HELE UDDANNELSEN

OBLIGATORISKE MODULER VALGFRIE MODULER AFGANGSPROJEKT

AFGANGSPROJEKT
Afsluttende projekt ud fra selvvalgt 
praksisnær problemstilling

10 ECTS

SOCIALPÆDAGOGIK OG PSYKIATRI
Relationelkompetence, handlekom-
petence og arbejdsmiljø indenfor det 
psykiatriske- og socialpædagogiske 
område, og ved borgere i udsatte 
positioner

MULTIKOMPLEKSITET I SOCIAL 
OG SUNDHEDSFAGLIG PRAKSIS
Udfordringer og dilemmaer i en mul-
tikompleks social- og sundhedsfaglig 
praksis

INNOVATIV PRAKSIS
Samskabelsesprocesser mellem pro-
fessionelle og borgere med henblik 
på udvikling og implementering af 
innovative tiltag

SAMMENHÆNGENDE FORLØB 
For borgere, patienter, de professionelle 
og organisationerne

DEMENS 
Demenssygdomme i et neuro-
psykologisk perspektiv, somatisk 
sygdom og demens, social- og neuro-
pædagogiske metoder

PÆDAGOGIK OG KOMMUNIKATION  
Sundhedspædagogik, patient-
kommunikation og læringsforløb for 
elever og medarbejdere

PROFESSIONEL PRAKSIS
Rammer og vilkår for den 
professionelle

10 ECTS

KVALITETSUDVIKLING OG  
DOKUMENTATION
Evaluering, udviklingsarbejde og 
kvalitetssikring

10 ECTS

10 ECTS

10 ECTS

10 ECTS

10 ECTS

10 ECTS

10 ECTS



TILMELDING & LÆS MERE
Find oplysninger om moduler og tilmeld dig via
kea.dk/SP

PRAKTISKE SPØRGSMÅL
Studieadministrationen
T: 4646 0500
E: efteruddannelse-aau@kea.dk 

STUDIEVEJLEDNING
Studievejleder Joan Nielsson Mathiasen
T: 2498 2010
E: jonm@kea.dk 

KEA.DK/EFTERUDDANNELSE
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https://kompetence.kea.dk/uddannelser/sundhed-og-optometri/au-i-sundhedspraksis
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