
Akademiuddannelse i Sundhedspraksis 
Valgmodul: Socialpædagogik og psykiatri (10 ECTS) 

Undervisning kl. 8.30 -14.30 følgende dage: 16/4, 22/4, 29/4, 6/5, 13/5, 20/5, 27/5 og 2/6 2020 
Vejledning: 25. eller 26. maj og 3. eller 4. juni 2020        Aflevering af opgave: 11. juni 2020 
Eksamen:   23. eller 24. juni 2020          Bevisoverrækkelse:    26. juni 2020 

Modulet har fokus på borgere i udsatte positioner og de levevilkår, der kendetegner disse grupper af 

borgere. 
Den studerende opnår kompetencer til professionelt at deltage i samarbejdet i det socialpædagogiske og 

psykiatriske arbejdsområde med inddragelse af borgeren, pårørende og øvrige samarbejdspartnere. 

Indhold: 

Teori og metoder knytter sig til følgende temaer: 

Borgere i udsatte positioner – kendetegn og levevilkår  
Relationens betydning for det professionelle møde med borgere i udsatte positioner  
Mentaliseringsbaseret omsorg og pædagogik  
Styrkelse af borgerens handlekompetence  
Arbejdsmiljø i relation til arbejdet i det psykiatriske og socialpædagogiske felt  

(fortsætter på bagsiden) 
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Læringsmål  

 
Viden og forståelse  

Den studerende skal have viden om de kendetegn, der karakteriserer borgere i udsatte  
positioner, og forståelse for den rolle fagpersonen har i forhold til at støtte borgeren i at finde  
løsninger, der bidrager til et meningsfuldt liv  
Den studerende skal have viden om relationel kompetence  
Den studerende skal have viden om og forståelse for hvordan mentaliseringsbaseret omsorg og  
pædagogik kan styrke og fremme borgerens handlekompetencer  
Den studerende skal have viden om og forståelse for metoder der kan bidrage til et godt  
arbejdsmiljø  

 
Færdigheder 

Den studerende skal kunne anvende forskellige kommunikative metoder i samarbejde med  
borgere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere.  
Den studerende skal kunne anvende mentaliseringsbaseret omsorg og pædagogik i forhold til  
at understøtte borgerens handlekompetencer  
Den studerende skal kunne anvende forskellige metoder der bidrager til et godt arbejdsmiljø  

 
Kompetencer  

Den studerende skal kunne håndtere praksisnære problemstillinger i relation til borgere i  
udsatte positioner, borgernes pårørende og øvrige samarbejdspartnere.  
Den studerende skal kunne håndtere konflikter, der kan opstå i mødet med borgere, pårørende  
og øvrige samarbejdspartnere.  
Den studerende skal bidrage til udvikling af et godt arbejdsmiljø.  

Eksamen: Mundtlig prøve med baggrund i en individuel synopsis. 
Der er mulighed for gruppeeksamen.  

Tilmeldingsfrist:  9. marts 2020
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Akademimodulet udbydes i samarbejde med  


