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Akademiuddannelse i 
Sundhedspraksis

En akademiuddannelse i 
sundhedspraksis er for dig, der 
arbejder inden for omsorg, 
sundhed og pædagogik, og som 
ønsker at videreuddanne dig. 
Uddannelsen giver dig 
kompetencer til at varetage nye 
funktioner eller løse såvel 
nuværende som fremtidige 
arbejdsopgaver på et højere 
niveau. 

Uddannelsen giver dig 
kompetencer til at varetage 
funktioner inden for både det 
psykiatriske, social- og sundheds-
faglige område eller det 
pædagogiske område. Du får 
viden om professionel praksis i 
sundhedssektoren, og du får 
kompetencer inden for sundheds-
fremme, forebyggelse og 
rehabilitering. Du får også viden 
om og metoder til at løse en 
række opgaver inden for f.eks. 
kvalitetssikring og udvikling. 

Målgruppe

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 videre- 

uddannelse, f.eks  
diplomuddannelse

Du har adgang til Akademi-
uddannelsen i Sundhedspraksis, 
hvis du har følgende:

• relevant erhvervsuddannelse
• 2 års relevant erhvervserfaring



Moduler - udbud 2022/2023

Professionel praksis

Kvalitetsudvikling og dokumentation

Sammenhængende forløb

Innovativ praksis

Pædagogik og kommunikation x

x

x

Obligatoriske moduler:

• Professionel praksis 
• Kvalitetsudvikling og  

dokumentation 

Valgfrie moduler:

• Sammenhængende forløb
• Innovativ praksis 
• Pædagogik og kommunikation
• Socialpædagogik og psykiatri 
• Multikompleksitet i praksis
• Demens 

Du kan læse mere om de enkelte 
moduler på sosuoj.dk under 
efteruddannelse og kurser. 

Uddannelsen

Akademiuddannelsen er bygget 
op af 6 moduler: 2 obligatoriske, 
3 valgfrie, samt afgangsprojekt.

Hvert modul udgør 10 ECTS point.
Du kan vælge at tage et eller flere 
moduler eller hele uddannelsen. 
Du kan tage uddannelsen som 
deltidsuddannelse, hvoraf et 
deltidsmodul varer 8 uger og 
3 dage.

Til afgangsprojektet er der  
løbende vejledning - ikke  
undervisning. 

Multipleksitet i praksis

Socialpædagogik og psykiatri

Demens

Afgangsprojekt

x

Forår 2023 Efterår 2023

x x

https://www.sosuoj.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelser/sundhedspraksis/


Undervisning

Forår 2023
11/4 + 12/4, 18/4, 25/4, 2/5, 9/5, 16/5, 23/5
Eksamen: 7/6 - 9/6

Efterår 2023
3/10 + 4/10, 10/10, 24/10 + 25/10, 31/10, 7/11, 14/11
Eksamen: 29/11 - 1/12

Alle dage fra 8.00-14.20

Pris

10 ECTS-moduler afholdt i dagtimerne koster kr. 9.900,- og 
Afgangsprojekt koster kr. 10.500,-.
Der tages forbehold for ændringer i lovgivning, bekendtgørelse m.v.

Omstillingsfonden

Der kan søges midler hos Omstillingsfonden til at få dækket deltagergebyret 
op til 10.000 kr. Læs mere her. 

SVU

Der kan søges SVU (StatensVoksenUddannelsesstøtte) svarende til 60% af 
højeste dagpengesats.

Yderligere oplysninger

Kontakt uddannelsessekretær Dorte Lorenzen, mail: DOL@sosuoj.dk, 
tlf. 87 41 26 04.

https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/studievejledning/uddannelsesstoette-omstillingsfonden

