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INNOVATIV PRAKSIS 10 ECTS



INNOVATIV PRAKSIS
TILMELD DIG INDEN DEN 1. NOVEMBER OG UDVID DINE KOMPETENCER INDEN 
FOR INNOVATIV PRAKSIS.

Med modulet i innovativ praksis 
udvikler du kompetencer inden 
for udvikling og implemente-
ring af innovative tiltag på din 
arbejdsplads. Det kan bl.a. være 
ifm. tværfaglige indsatsområder 
som velfærdsteknologi, demens, 
rehabilitering og sundhedsinno-
vation. 

Modulet giver dig med andre 
ord de rette forudsætninger for 
at udforske og forbedre arbejds-
pladsens nuværende praksis 
med baggrund i problemanalyse. 
Samtidig bliver du i stand til at 
evaluere din egen og andres ind-
sats på det akutelle indsatsområ-
de. 

Modulet afsluttes med en mundt-
lig eksamen med udgangspunkt 
i et skriftligt projekt, som du 
skriver sideløbende med under-
visningen. Projektet giver dig 
mulighed for at dykke ned i de 
forskellige teorier og metoder om 
innovation, forandringsproces-
ser, problemanalyse samt imple-
mentering og evaluering.

Med akademiuddannelsen i 
sundhedspraksis er du i stand til 
at varetage funktioner på specia-
list- og mellemlederniveau inden 
for social- og sundhedsområdet 
eller det pædagogiske område.  

Gennem uddannelsens obligato-
riske og valgfrie moduler får du 
viden og metoder til at arbejde 
med kvalitetssikring inden for dit 
felt. 

Uddannelsen giver dig samtidig 
forståelse for sundhedsvæsenet 
og medarbejdere inden for denne 
sektor. Du opnår indsigt i sam-
spillet mellem borgere og patien-
ter, ligesom du får ny forståelse 
for, hvordan disse forhold spiller 
ind i det øvrige samfund.

OM MODULET
+ Prisen for modulet er 7500 kr. 

+ Projektets omfang udgør 10 ECTS-point. 

+ Undervisning den 1., 8., 15. og 18. december 2020 samt den 8., 15., 22. og 29. januar        
    2021.

+ Vejledning den 5. og 26. januar 2021. 

+ Afleveringsfrist den 9. februar 2021 med afholdelse af eksamen den 23. februar 2021. 

+ Dimission afholdes den 26. februar 2021 på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ.

+ Tilmelding senest den 1. november 2020 på www.sosufyn.dk/akademiuddannelser.

+ Spørgsmål kan rettes til Elin Dalsgaard på elda@sosufyn.dk eller 51 70 94 83.


