
Akademiuddannelse 
i Sundhedspraksis
En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg, sundhed og pædagogik. 
Uddannelsen er især henvendt til social- og sundhedsassistenter og lignende faggrupper



Uddannelsens formål
Det overordnede formål med Akademiuddan-
nelsen i Sundhedspraksis (VVU) er, at du kvalifice-
rer dig til at kunne analysere og vurdere praksis-
nære problemstillinger på et fagligt og metodisk 
grundlag. 

Uddannelsen sætter fokus på helhedsforståelsen 
af det social- og sundhedsfaglige område, og 
giver dig nye kompetencer til at se sammen-
hænge, tænke i helheder og at reflektere over 
egen praksis. 

Uddannelsen skal være med til at sikre, at du 
efterfølgende har udviklet dine kompetencer til 
at bidrage til kvalitetsudvikling af sektoren, samt 
skabe fornyelse og udvikling indenfor dit  funk-
tions- og arbejdsområde. 

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til f.eks social- og 
sundhedsassistenter, der ønsker at videreud-
danne sig og udvikle sine kompetencer til at 
kunne løse såvel nuværende som fremtidige 
arbejdsopgaver på et mere kompetent niveau. 

Uddannelsen henvender sig dig, der gerne vil:
•	 blive	mere	professionel	og	selvstændig	i	
 din kontakt med borgerne og pårøremde
•	 specialisere	dig,	så	der	bliver	bedre	
 sammenhæng mellem teori og praksis
•		 uddanne	dig,	så	du	udvikler	og		styrker	dine	

faglige kompetencer
•		 har	behov	for	nye	faglige	udfordringer
•		 kvalificere	dig	til	videreuddannelse,		f.eks	

diplomuddannelse

Uddannelsen
Akademiuddannelsen er bygget op af 6 
moduler: 2 obligatoriske, 2 valgfrie, et specialefor-
løb samt et afgangsprojekt. 

Hele studiet svarer til et års fuldtidsstudium eller 
60 ECTS point. Hvert modul vægter 10 ECTS point 
i alt.

De obligatoriske moduler:
•	 Professionel	praksis	sundhedssektoren
•	 Social-	og	sundhedspraksis

De valgfrie moduler:
•	 Sammenhængende	patientforløb
•	 Tværfaglige	funktionsområder	

Du kan vælge at tage et eller flere moduler eller 
hele uddannelsen. 

Adgang 
Du har adgang til de fire første moduler på Aka-
demiuddannelsen i Sundhedspraksis, hvis du har: 
en af følgende
•	 en	relevant	erhvervsuddannelse	
•	 en	relevant	grunduddannelse	for	voksne
•		 en	gymnasial	uddannelse
•	 to	års	relevant	erhvervserfaring.

Hvordan?
Uddannelsen udbydes på Århus Social- og 
Sundhedsskole.  Du kan tage uddannelsen som 
fuldtidsuddannelse, hvor der kan søges SVU 
(Statens VoksenUddannelsesstøtte), der svarer til 
højeste dagpengesats. 
Et modul som fuldtidsstudie varer 6 - 7 uger. 

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis



Modulstart efterår 2009
Modulet Sundhedspraksis starter den 31. august 
2009, og modulet Sammenhængende patientfor-
løb starter den 19. oktober 2009.

Sundhedspraksis
Modulet har fokus på den studerendes evne til 
at analysere komplekse praksisnære problem-
stillinger samt opstille konkrete, prioriterede 
løsningsforslag i samarbejde med borgeren, 
pårørende og samarbejdspartnere samt doku-
mentere og kvalitetsudvikle praksis.

Indhold 
•	 Vidensformer	og	læringsteori	i	relation	til	praksis	
•	 Metodeforståelse
•	 Dokumentation,	analyse	og	faglig	argumenta-

tion
•	 Evalueringsmetoder	og	-modeller
•	 Evalueringskultur,	herunder	etiske	aspekter	

ved dokumentation og evaluering

Eksamen
Skriftlig opgave med ekstern bedømmelse.

Sammenhængende patientforløb
Modulet har fokus på at styrke den studerendes 
viden og handlekompetencer for at kunne udføre 
funktioner inden for sammenhængende patient-
forløb. 

Modulet skal endvidere give den studerende 
indsigt og forståelse for udvalgte fagområder, 
som for eksempel gerontologi, patientologi og 
psykiatri.

Indhold 
•	 Teori	og	metode	i	relation	til	fagområdet
•	 Menneskesyn	og	konsekvenser	for	udøvelse	af	

pleje og omsorg
•	 Faglige	og	etiske	problemstillinger	ved	pleje	

og omsorg af udvalgte borgergrupper
•	 Koordination	og	formidling	af	særlige	indsatser
•	 Kommunikationsteorier	og	det	kommunika-

tive aspekt i det tværfaglige samarbejde
•	 Konflikthåndtering	og	løsningsmodeller
•	 Pædagogisk	praksis	og	formidling
•	 Det	syge	menneske	i	et	flerkulturelt	perspektiv
•	 Refleksion	over	forskningsresultaters	betyd-

ning for problemstillinger fra egen praksis 
•	 Udviklingspespektivet	i	praksis

Eksamen
Mundtlig eksamen med intern bedømmelse på 
baggrund af skriftlig opgave.

Tilmelding og pris
Ansøgningsskema til Akademiuddan-
nelsen i Sundhedspraksis fås hos sekretari-
atet på Århus Social.- og Sundhedsskole. tlf. 
87412610/87412607 eller kan hentes på skolens 
hjemmeside: www.sosuaarhus.dk, hvor du også 
kan læse mere om uddannelsen. Det samme kan 
du på www.sundhedspraksis.dk

Hvert modul koster kr. 4.900,- . 

Yderligere oplysninger
Kontakt	uddannelsesleder	Lis	Fibæk,	mail:	lfl@
adm.sosuaarhus.dk., tlf. 87412607.



Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis udbydes på:
  Århus Social- og Sundhedsskole
	 	 Olof	Palmes	Allé	35
  8200 Århus N
  Tlf. 87412626
  web: www.sosuaarhus.dk


