
Akademiuddannelse i Sundhedspraksis 
Obligatorisk modul: Professionel praksis (10 ECTS) 

Undervisning: 4. + 6. + 18. + 25. februar og 3. + 10. + 17. + 24. marts 2020  
Undervisningstid: 8.30 - 14.30  Vejledning: 11. eller 12. marts og 25. eller 26. marts 2020       
Aflevering af opgave: 2. april 2020  Eksamen: 20. eller 21. april 2020   
Bevisoverrækkelse: 24. april 2020 kl. 13.30 -14.30 

Modulet har fokus på den betydning samfundet, organisationen og kulturen har for den professionelles 
muligheder for at styrke samarbejdet med borgeren. 
Den studerende opnår kompetence til at vurdere praksisnære problemstillinger i social- og 
sundhedspraksis. 

Indhold 
 
Teori og metode der knytter sig til følgende temaer:  

• Politiske og administrative styreformer, organisatoriske rammer og vilkår • Organisations- og kulturforståelse i forhold til mødet mellem borger og den professionelle • Magt og 
etiske dilemmaer i relation til samarbejdet med borgeren og dennes pårørende • Kommunikative tilgange og konfliktforståelser i mødet mellem professionelle, borgere, pårørende og/
eller kollegaer  

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.  

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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• Skal have viden om og forståelse for organisationers og kulturers betydning for samarbejde  
mellem de professionelle og borgerne  

• Skal have viden om og forståelse for borgerens muligheder og begrænsninger ved forskellige  
levevilkår, livsformer, sundhedstilstand og kulturelle baggrund  

• Skal have viden om og forståelse for dilemmaer og konflikter i mellemmenneskelige relationer  
i forhold til såvel borgere, pårørende som kollegaer  
 
Færdigheder  

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

• Skal kunne vurdere etiske problemstillinger i tilknytning til magtforhold i social- og  
sundhedsarbejdet.  

Kompetencer  

• Den studerende skal kunne håndtere praksisnære problemstillinger og opstille samt vælge  
relevante handlemuligheder knyttet hertil.  

• Den studerende skal kunne indgå i og varetage samarbejde med borgeren ud fra borgerens  
behov og situation som bruger af social- og sundhedsvæsenet  

• Den studerende skal kunne håndtere konfliktsituationer der kan opstå i samarbejdet mellem  
professionelle, borgere, pårørende og/eller kollegaer  

 

Tilmeldingsfrist   6. januar 2020

Akademimodulet udbydes i samarbejde med  


