
Akademiuddannelse i Sundhedspraksis 
Valgfrit modul: Sammenhængende forløb (10 ECTS) 

Undervisning: 4.+11.+18.+25. november og 2.+ 9.+16. december 2019 og 6. januar 2020            
  kl. 8.00-14.30 
Vejledning:  11. eller 12. december 2019 og 7. eller 8. januar 2020      Afleve opgave: 15. januar  
Eksamen:  27. eller 28. januar 2020                            Bevisoverrækkelse: 31. januar 2020 
 

Modulet har fokus på de arbejdsprocesser, der er grundlæggende for at skabe sammenhæng i den 

sundhedsfaglige indsats i forbindelse med forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering.  
Den studerende opnår kompetencer til at skabe rammer for koordinering, samarbejde og kommunikation 

på tværs af forskellige sektorer med henblik på at understøtte borgere og pårørende og deres oplevelse 

af sammenhæng.  

Indhold 

Teori og metode der knytter sig til følgende temaer:  

Rammer og vilkår for koordineringen af den tværfaglige og tværsektorielle indsats  
Tværfagligt samarbejde med afsæt i egne og andres kompetencer  
Borgere og pårørendes oplevelse af sammenhæng og redskaber til understøttelse af denne 
Kommunikationens betydning for samarbejde i det sammenhængende forløb  

Viden og forståelse  

  •     Den studerende skal have viden om og forståelse for sundhedsvæsenets  
 opbygning, rammer og vilkår og den betydning disse har for koordineringen af  
 indsatsen.  

Akademimodulet udbydes som deltidsstudie i 
samarbejde med UCL Erhvervsakademi og 
professionshøjskole 

Sted:   Efter- og Videreuddannelse,  
 Social-  sundhedsskolen, Odense 
  
Pris:  7.500,00 kr. 
Tilmeldingsblanket findes på www.sosufyn.dk 
Yderligere oplysninger vedr. tilmelding:  
Anni Hedager anhe@sosufyn.dk t. 63102834 
Yderligere oplysninger vedr. indhold og mål: 
Uddannelseskonsulent Elin Dalsgård elda@sosufyn.dk  
t. 51709483 
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  •    Den studerende skal have viden om og forståelse for hvad der kendetegner et 
 professionelt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.  

  •    Den studerende skal have viden om og forståelse for borgere og pårørendes  
 perspektiv og hvordan disse støttes i oplevelsen af sammenhæng  

  •    Den studerende skal have viden om og forståelse for kommunikationens  
 betydning for samarbejdet med borgeren, pårørende, kolleger og øvrige   
 samarbejdspartnere.  

Færdigheder 

• Den studerende skal kunne vurdere planlægning og koordinering af 
sammenhængende forløb  

• Den studerende skal kunne anvende teorier og metoder der fremmer oplevelsen af 
sammenhæng 

• Den studerende skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsninger til 
borgere og samarbejdspartnere  

Kompetencer 

• Den studerende skal kunne planlægge og koordinere indsatser i 
sammenhængende forløb 

• Den studerende skal kunne indgå i udviklingsorienterede situationer i 
sammenhængende forløb  

• Den studerende skal kunne kommunikere med borgeren, pårørende, kolleger og 
øvrige samarbejdspartnere i sammenhængende forløb 

• Den studerende skal kunne forebygge og håndtere kommunikationssituationer 
opstået i forbindelse med samarbejde om det sammenhængende forløb 

• Kommunikationens betydning for samarbejdet med borgeren, pårørende, kolleger 
og øvrige samarbejdspartnere 

• Den studerende skal kunne håndtere konfliktsituationer opstået ifb. samarbejde 
om det sammenhængende forløb  

Eksamen: Mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt langt projekt, med intern 
bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Det lange projekt indgår med en helhedsvurdering som en del 
af bedømmelsen. 
Der er mulighed for gruppeeksamen.  

Tilmeldingsfrist : mandag den 7. oktober 2019 


