
Akademiuddannelse i Sundhedspraksis 
Obligatorisk modul: Professionel praksis (10 ECTS) 
Undervisningsdage: 1/3, 8/3, 15/3, 22/3, 5/4, 12/4, 19/4, 26/4 2018. Alle dage kl. 8.30-14.30 
Vejledningsdage: 16/4 eller 17/4 og 30/4 eller 2/5 2018.                                                              
Aflevering af opgave: 9/5 2018. Eksamen: 22/5 eller 23/5 2018 
Overrækkelse af modulbevis: 25/5 2018 kl. 13.30-14.30 

Modulet har primært fokus på den betydning samfundet, organisationen og kulturen har for den 
professionelles muligheder for at styrke samarbejdet med borgeren. 

Indhold • Borgerens situation som bruger af social- og sundhedsvæsenet, herunder begreber som syg, sund, 
livsformer, levevilkår og kultur. 

• Magt og etiske dilemmaer i relation til samarbejdet med borgeren og dennes pårørende. 

• Organisations- og kulturforståelse i forhold til mødet mellem borger og den professionelle. 

• Konfliktforståelse i forhold til situationer der kan opstå i mødet mellem professionelle, borgere, 
pårørende og/eller kollegaer. 

• Politiske og administrative styringsformer samt organisatoriske rammer og vilkår, og disses betydning 
for borgere og medarbejdere i social- og sundhedsvæsenet. 

(fortsættes på bagsiden) 

Akademimodulet udbydes som deltidsstudie i 
samarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælt. 

Afholdes hos Efter- og Videreuddannelse,  
Athenevænget 4, 5250 Odense SV 
Pris: 7.000 kr. 

Tilmelding: Ansøgningsskema findes på 
www.sosufyn.dk under Efter- og videreuddannelse, 
Akademiuddannelser. 

Yderligere oplysninger vedr. tilmelding:  
Anni Hedager - anhe@sosufyn.dk  - tlf. 63 10 28 34 
Yderligere oplysninger vedr. indhold og mål: 
Uddannelseskonsulent Elin Dalsgård - 
elda@sosufyn.dk -  tlf. 51 70 94 83  
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Læringsmål: 

Viden og forståelse • Den studerende skal have viden om og forståelse for politiske og administrative styringsformer samt 
organisatoriske rammer og vilkårs betydning for borgere og medarbejdere i social- og 
sundhedsvæsenet. 

• Den studerende skal have viden om og forståelse for organisationers og kulturers betydning for 
samarbejde mellem de professionelle og borgerne. 

• Den studerende skal have viden om og forståelse for menneskets eksistens og borgerens muligheder 
og begrænsninger ved forskellige levevilkår, livsformer, sundhedstilstand og kulturelle baggrund. 

• Den studerende skal have viden om og forståelse for dilemmaer og konflikter i mellemmenneskelige 
relationer i forhold til såvel borgere, pårørende som kollegaer. 

• Den studerende skal have viden om og forståelse for konfliktsituationer der kan opstå i mødet mellem 
professionelle, borgere, pårørende og/eller kollegaer. 

Færdigheder • Den studerende skal kunne vurdere, hvilken betydning de samfundsmæssige, kulturelle og 
organisatoriske rammer har for praksisudøvelse i social- og sundhedsvæsenet. 

Ansøgningsfrist: 1. februar 2018 


