AKADEMI
I SUNDHEDSPRAKSIS
MULTIKOMPLEKSITET I SOCIAL- OG
SUNDHEDSFAGLIG PRAKSIS 10 ECTS

MULTIKOMPLEKSITET I SOCIALOG SUNDHEDSFAGLIG PRAKSIS
TILMELD DIG INDEN DEN 10. AUGUST OG UDVID DINE KOMPETENCER INDEN
FOR MULTIKOMPLEKS PRAKSIS.
I modulet multikompleksitet i social- og sundhedsfaglig praksis
kommer du i dybden med, hvad
det vil sige at arbejde med borgere, som lever med flere konkurrerende sygdomme på samme tid.
Det kan fx være en borger, som
både lever med psykisk sygdom
og somatiske lidelser.
På modulet får du derfor et indgående kendskab til teori om
multisygdom. Samtidig kommer
du til at arbejde med metoder og
redskaber til, hvordan opgaver
kan prioriteres i forhold til borgerens samlede tilstand. Forløbet

klæder dig med andre ord på til
at håndtere problemstillinger i
forbindelse med multisygdom.
Samtidig tilegner du dig kompetencer inden for det tværfaglige
arbejde i det specialiserede sundhedsvæsen.

social- og sundhedsområdet eller
det pædagogiske område.

Gennem uddannelsen obligatoriske og valgfrie moduler får du
viden og metoder til at arbejde
med kvalitetssikring inden for dit
felt. Uddannelsen giver dig samEfter forløbet kan du også bidra- tidig ny viden og forståelse for
ge til læring og udvikling inden sundhedsvæsenet og medarbejfor multikompleks praksis på din dere inden for denne sektor. Du
arbejdsplads.
opnår indsigt i samspillet mellem
borgere og patienter, ligesom du
Med akademiuddannelsen i sund- får ny forståelse for, hvordan alle
hedspraksis bliver du i stand til at disse ting spiller ind i det øvrige
varetage funktioner på specialist- samfund.
og mellemlederniveau inden for

OM MODULET
+ Prisen for modulet er 7500 kr.
+ Projektets omfang udgør 10 ECTS-point.
+ Undervisningen foregår alle fredage i september, i oktober fredagene d. 9. og 23. samt fredag
d. 6. november. Undervisningen finder sted på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ.
+ Vejledning foregår d. 19. oktober og d. 2. november.
+ Afleveringsfrist d. 13. november med afholdelse af eksamen d. 24. november.
+ Dimission afholdes d. 27. november på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ.
+ Tilmelding senest d. 10. august på www.sosufyn.dk/akademiuddannelser.
+ Spørgsmål kan rettes til Elin Dalsgaard på elda@sosufyn.dk eller 51 70 94 83.

