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Uddannelsen
Akademiuddannelsen er bygget op af 6 
moduler: 2 obligatoriske, 3 valgfrie samt 
afgangsprojekt.
Hele studiet svarer til et års fuldtidsstu-
dium eller 60 ECTS point.

Obligatoriske moduler:
• Professionel praksis – 10 ECTS

• Kvalitetsudvikling og dokumentation – 
10 ECTS

Valgfrie moduler:
• Sammenhængende forløb - 10 ECTS

• Innovativ praksis - 10 ECTS

• Pædagogik og kommunikation - 10 ECTS

• Socialpædagogik og psykiatri - 10 ECTS

• Multikompleksitet i praksis - 10 ECTS

• Demens – 10 ECTS

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis
Det overordnede formål med Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis er at videreud-
danne den studerende til at fungere som kompetent fagperson indenfor kvalitets- og 
udviklingsarbejde i velfærdssektoren. 

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig især til f.eks. social- og sundhedsassistenter, der ønsker 
at videreuddanne sig og udvikle kompetencer til at kunne løse såvel nuværende som 
fremtidige arbejdsopgaver på et mere kompetent niveau. Uddannelsen henvender sig 
til dig, der gerne vil:
• blive mere professionel og selvstændig i det daglige arbejde
• udvikle og styrke de faglige kompetencer
• analysere og reflektere over sammenhænge mellem teori og praksis
• have nye faglige udfordringer
• kvalificere dig til videreuddannelse, f.eks diplomuddannelse

Adgang
Du har adgang til Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis, hvis du har følgende

• relevant erhvervsuddannelse 
• 2 års relevant erhvervserfaring

Hvordan
Du kan vælge at tage et eller flere modu-
ler eller hele uddannelsen. Du kan tage 
uddannelsen som deltidsuddannelse eller 
netbaseret uddannelse. Et deltidsmodul 
varer 8 uger og 3 dage og et netbaseret 
modul varer 13 uger.

Netbaseret uddannelse
Du kan tage moduler fra Akademiuddan-
nelse i Sundhedspraksis som netbaseret 
uddannelse. Det betyder, at du bortset 
fra enkelte fremmødedage kan studere, 
når det passer dig, og hvor det passer dig. 
Du får naturligvis en studieplan, studie-
opgaver, feedback og vejledning on-line 
undervejs i forløbet.
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Professionel praksis
Modulet har primært fokus på den betyd-
ning samfundet, organisationen og kulturen 
har for den professionelles muligheder for at 
styrke samarbejdet med borgeren.

Kvalitetsudvikling og dokumentation
Modulet giver dig færdigheder og kompe-
tencer til at vurdere konkrete praksisnære 
problemstillinger, samt opstille konkrete 
innovative og prioriterede løsningsforslag i 
samarbejde med borgeren, pårørende og 
samarbejdspartnere. Modulet har fokus på 
dokumentation, evaluering og kvalitetsud-
vikling af praksis.

Sammenhængende forløb
Modulet har fokus på de arbejdsprocesser, 
der er grundlæggende for at skabe sam-
menhæng i den sundhedsfaglige indsats i 
forbindelse med forebyggelse, sundheds-
fremme og rehabilitering. Du opnår kompe-
tencer til at skabe rammer for koordinering, 
samarbejde og kommunikation på tværs 
af forskellige sektorer med henblik på at 
understøtte borgere og pårørende og deres 
oplevelse af sammenhæng.

Innovativ praksis
Modulet har fokus på udvikling af tværfag-
lige indsatsområder, eksempelvis velfærds-
teknologi, demens, rehabilitering/recovery 
og sundhedsinnovation.

Pædagogik og kommunikation
Modulet har fokus på viden, analyse, teo-
riforståelse og brugen af pædagogiske og 
kommunikative teorier og metoder koblet 
til det social- og sundhedspraktiske områ-
de. Du opnår pædagogiske og kommunika-
tive kompetencer til professionelt at indgå i 
samarbejde med elever, borgere, pårøren-
de og samarbejdspartnere.

Multikompleksitet i praksis
Modulet har fokus på udfordringer og 
dilemmaer i en multikompleks social- og 
sundhedsfaglig praksis, hvor pleje og 
omsorg for borgere med eksempelvis flere 
konkurrerende lidelser (somatiske såvel som 
psykiske), kulturelle mønstre og misbrug 
kræver specialiseret viden, erfaringer og 
kompetencer.

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

Demens
Modulet har fokus på den nyeste viden om 
demenssygdomme i et neuropsykologisk 
perspektiv, herunder de sammenhænge der 
er mellem skader i hjernen grundet de-
mens og den adfærd borgere med demens 
udviser. 

Deltidsundervisning:
Forår - uge 14-22
Undervisning 1 dag om ugen - tirsdage
kl. 8.30 - 14.00. Prøve i uge 22
Efterår - uge 41-49
Undervisning 1 dag om ugen - mandage
kl. 8.30 - 14.00. Prøve i uge 49

Netbaseret undervisning:
Forår - uge 9-22.
Introduktion onsdag uge 9. Prøve i uge 22
Efterår - uge 36-49
Introduktion onsdag uge 36. Prøve uge 49

Afgangsprojekt

Deltidsundervisning:
Forår - uge 14-22
Introduktion uge 14. Prøve i uge 22
Efterår - uge 41-49
Introduktion uge 41. Prøve i uge 49

Netbaseret undervisning:
Forår - uge 9-22.
Introduktion uge 9. Prøve i uge 22
Efterår - uge 36-49
Introduktion uge 36. Prøve uge 49

Fuldtidsundervisning:
Forår - uge 16-22
Introduktion uge 16. Prøve uge 22
Efterår - uge 43-49
Introduktion uge 43. Prøve uge 49

Moduler - udbud 2020
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Tilmelding – sådan gør du:
Akademiuddannelse i Sundhedspraksis udbydes af VIA, og tilmelding foregår via 
hjemmesiden: www.via.dk.

Ønsker du hjælp eller yderligere information kan det fås hos sekretariatet på SOSU 
Østjylland, tlf. 87412604/87412610.

SOSU Østjylland
Hedeager 33
8200 Aarhus N
www.sosuoj.dk

Yderligere oplysninger
Kontakt uddannelseskoordinator Maja Kellberg, mak@sosuoj.dk, tlf. 5154 1920 eller
uddannelsessekretær Dorte Lorenzen, mail: dol@sosuoj.dk, tlf. 8741  2604.

SVU
Ved fuldtids- og deltidsuddannelse kan der søges SVU (StatensVoksenUddannelses-
støtte), der svarer til 60% af højeste dagpengesats.

Pris
Forår:

10 ECTS-moduler afholdt i dagtimerne koster kr. 6.400,- og 
Afgangsprojekt koster kr. 7.400,-. 
 
Efterår:

10 ECTS-moduler afholdt i dagtimerne koster kr. 6.900,- og 
Afgangsprojekt koster kr. 7.900,-. 
 
Der tages forbehold for ændringer i lovgivning, bekendtgørelse m.v.

Fra 1. august 2018 kan du med midler fra Omstillingsfonden få dækket deltagerge-
byret op til kr. 10.000,- om året til og med år 2021. Læs mere på www.via.dk

https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/uddannelsestilbud/uddannelser/akademiuddannelse-i-sundhedspraksis?educationType=8F0033DA3E5143DBAC0BC9DDC4ADCBDC#FacettedSearch
https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/studievejledning/uddannelsesstoette-2018-2021

