
Akademiuddannelse i Sundhedspraksis 
Obligatorisk modul: Kvalitetsudvikling og dokumentation 
(10 ECTS) 

Undervisning kl. 8.30 -14.30 den:  22/8 + 28/8 + 4/9 + 5/9 + 11/9 + 18/9 + 25/ 9 + 2/10  
Vejledning: 19/9 eller 20/9 og 3/10 eller 4/10 2019       Aflevering af opgave: 10/10 2019 
Eksamen: 24/10 eller 25/10 2019              Bevisoverrækkelse: 30/10  2019 

Modulet har fokus på at bidrage til sikkerhed, kontinuitet og kvalitet i det social- og sundhedsfaglige 

arbejde. 
Den studerende tilegner sig kompetencer til at analysere, dokumentere, kvalitetsudvikle og evaluere 

praksisnære problemstillinger med henblik på at kunne opstille konkrete løsningsforslag i samarbejde 

med borgeren, pårørende og samarbejdspartnere.  

Indhold. 
Teori og metode der knytter sig til følgende temaer:  

•   Analyseredskaber og observationsmetoder 
•   Dokumentations- og evalueringsmetoder og modeller 
•   Kvalitetsmål, kvalitetssikring og -udvikling i et organisatorisk, fagligt og borgeroplevet perspektiv 
•   Læring og handlekompetence i relation til dokumentation og kvalitetsudvikling  

(fortsætter på bagsiden) 
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Akademimodulet udbydes som deltidstudie i samarbejde 
med UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole 
Sted:  Efter- og videreuddannelse, Social- og   
 sundhedsskolen Fyn, 5000 Odense C 
Pris:   7.500,00 kr. 

Tilmeldingsblanket findes på www.sosufyn.dk under       
Efter- og videreuddannelse og Akademiuddannelser. 

Yderligere oplysninger vedr. tilmelding:                                  
Anni Hedager anhe@sosufyn.dk telefon: 63102834 

Yderligere oplysninger vedr. indhold og mål: 
Uddannelseskonsulent Elin Dalsgård 
elda@sosufyn.dk telefon: 51709483 
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Læringsmål  

Viden og forståelse  

• Den studerende skal have viden om og forståelse for konkrete analyseredskaber og 

observationsmetoder der bidrager til kvalitetsudvikling.  

• Den studerende skal have viden om og forståelse for dokumentationens vigtighed i forhold til 

evaluering, kvalificering og udvikling af de social- og sundhedsfaglige indsatser. 

• Den studerende skal have viden om og forståelse for begreberne kvalitetsmål, kvalitetssikring –  
og udvikling set både ud fra et organisatorisk, fagligt og borgeroplevet perspektiv. Den studerende skal 

have viden om og forståelse for læring som en del af kvalitetsudviklingen af praksis.  

• Den studerende skal have viden om og forståelse for handlekompetence som forudsætning for 

kvalitetsudvikling i social- og sundhedsvæsenet.  

Færdigheder  

•  Den studerende skal kunne anvende centrale analyseredskaber og observationsmetoder der  
   bidrager til dokumentation og kvalitetsudvikling af praksis i social- og sundhedsvæsenet  

•  Den studerende skal kunne anvende centrale metoder og redskaber til i konkrete praksissituationer at 

bidrage til udviklingsprocesser  

•  Den studerende skal kunne formidle ny viden omkring dokumentation, evaluering og  
kvalitetsudvikling af praksisnære problemstillinger til borgere, pårørende og kollegaer  

Kompetencer  

•   Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer inden for dokumentation, 

evaluering og kvalitetsudvikling af sundhedspraksis og egen praksis.  

•  Den studerende skal have handlekompetence til fagligt og tværfagligt aktivt at deltage i et professionelt 

samarbejde, der bidrager til kvalitetsudvikling.  

Eksamen: Mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt. 

Tilmeldingsfrist: 1. juli  2019
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Akademimodulet udbydes i samarbejde med  


