
 

Ny uddannelse til Bornholm 
 

KEA (KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI) udbyder akademiuddannelsen i 
Sundhedspraksis på Bornholm. Det sker i samarbejde med en række lokale 

aktører, der alle er indstillet på at tiltrække kompetencer og videregående 
uddannelser til øen. 

  
 
Forandringer ruller ud over hele den offentlige sektor og særligt sundheds- og 

omsorgsområdet oplever nye krav i mødet med borgeren. Nu får SOSU’erne på 
Bornholm mulighed for at videreuddanne sig med et lokalt forankret tilbud, som 

klæder dem på til at kunne forstå og arbejde med de forandringer, som kendetegner 
sundhedspraksissen. 

  
 
Både FOA Bornholm og Bornholms Regionskommune har engageret sig i samarbejdet 

om at udbyde uddannelsen lokalt på Bornholm.  
Det er en del af en indsats, der skal sikre, at også sundheds- og omsorgsområdet på 

Bornholm kan imødekomme de skærpede krav og fokus på for eksempel rehabilitering 
og kvalitetsudvikling. Derfor er der behov for et personale, der kan løse komplekse 
plejesituationer. 

  
 

”Området er i rivende udvikling, og det bliver der ikke mindre af – tværtimod. Der 
kommer hele tiden nye opgaver til og øget pres fra hospitalerne. Derfor er der et 
stigende behov for hele tiden at videre- og efteruddanne vores medarbejdere. Derfor 

er der ingen tvivl om, at det her er et godt koncept,” siger Trine Dorow, centerchef, 
Center for sundhed, Bornholm og fortsætter: 

  
 
”Det er klart, at når man ligger i Østersøen og skal til at flytte medarbejdere til fx 

København er der en stor omkostning forbundet med det. Med den nye uddannelse 
kan vi spare både omkostninger og tid, og det har enorm betydning.”  

  
 
Også Birthe Runekjær, faglig sekretær, FOA Bornholm hilser den nye uddannelse 

velkommen: 
  

 
”Jeg er rigtig glad for, at det nu er muligt for de mange Social- og 
Sundhedsassistenter på Bornholm at starte på en videregående uddannelse på 

akademi niveau, lokalt på Bornholm. Det er jo en stor lettelse for deltagerne, at de 
ikke skal rejse frem og tilbage de dage, hvor de skal på uddannelse. Det slider nemlig 

ekstra både på kræfterne og på familielivet. Desuden betyder et tæt netværk meget - 
både i læringen og i hverdagen, hvor det gør det lettere at bruge hinanden til 
sparring. Akademiuddannelsen giver Social- og Sundhedsassistenterne et fagligt løft 

med større viden, dybere indsigt, flere kompetencer og styrker i et arbejdsområde, 
der er i en konstant forandring.”  

  



 

På Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis sker der en tydelig udvikling af den 
enkelte SOSU medarbejder – et kompetenceløft og en øget forståelse for tværfagligt 

samarbejde, kvalitetssikring og dokumentation, koordinering og ansvar. 
  
 

”Hos KEA er vi dygtige til at lave undervisning som tager udgangspunkt i den praksis 
og de problemstillinger som den studerende arbejder med i sin hverdag. Den 

studerende lærer at bruge teorier til at anskueliggøre problemstillinger fra 
arbejdsdagen. I undervisningen bruges cases som diskuteres og bearbejdes 
individuelt og i grupper. Undervisningsformen understøtter en høj grad af transfer, 

altså at det lærte kan omsættes når den studerende er tilbage på arbejdspladsen,” 
siger Viggo Svolgaard Musaeus, uddannelseskonsulent, KEA Kompetence. 

  
 
Modulet Professionel praksis begynder 8. september og løber frem til 27. Oktober, 

hvor der er eksamen. 
  

 
Modulet Kvalitetsudvikling og dokumentation begynder 2. september og indtil 2. 
December, hvor der er eksamen.  

  
 

Læs mere om uddannelsen her 
http://www.kea.dk/da/efteruddannelser/akademiuddannelser/sundhedspraksis/sundh
edspraksis-bornholm/ 

  
 

http://www.kea.dk/da/efteruddannelser/akademiuddannelser/sundhedspraksis/sundhedspraksis-bornholm/
http://www.kea.dk/da/efteruddannelser/akademiuddannelser/sundhedspraksis/sundhedspraksis-bornholm/

