Dine kompetencer efter
modulet:
• Du kan håndtere
praksisnære problemstillinger og bruge
relevante handlemuligheder
• Du kan håndtere konfliktsituationer, der kan opstå i
samarbejdet med borgere,
pårørende og/eller kolleger
• Du kan samarbejde med
borgeren ud fra dennes
behov og situation

AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS
Professionel praksis
Modulet har fokus på den betydning, samfundet, organisationen og
kulturen har for at styrke dig i dit samarbejde med borgeren.
Du får under uddannelsen kompetencer til at vurdere praksisnære
problemstillinger i social- og sundhedspraksis.
Teori og metode knytter sig til følgende temaer:
• Politiske og administrative styreformer, organisatoriske rammer og
vilkår.
• Organisations- og kulturforståelse i forhold til mødet mellem
borgeren
og dig som medarbejder.
• Magt og etiske dilemmaer i relation til samarbejdet med borgeren og
de pårørende.
• Kommunikative tilgange og konfliktforståelser i din relation til
borgere, pårørende og/eller kolleger.
Læringsmålene giver dig viden og forståelse for:
• Politiske og administrative styringsformer, organisatoriske rammer
og vilkårs betydning for borgere og medarbejdere i social- og
sundhedsvæsenet, hvilket gør dig i stand til at vurdere, hvilken
betydning disse faktorer har for arbejdet i social- og sundhedsvæsnet.
• Organisationers og kulturers betydning for samarbejdet mellem dig
som medarbejder og borgerne.
• Borgerens muligheder og begrænsninger ved forskellige levevilkår,
livsformer og sundhedstilstand, så du kan vurdere de etiske
problemstillinger fx i tilknytning til magtforhold i det daglige arbejde.
• Dilemmaer og konflikter i mellemmenneskelige relationer i forhold til
både borgere, pårørende og kolleger.
Tilmeldingsblanket ligger på www.sosunyk.dk under kurser og
efteruddannelse.

Vil du vide mere?
Kontakt Uddannelses- og
kvalitetschef Hanne StillingMeilgaard, 5131 5685,
ellerhs@sosunyk.dk
Kursussekretær Dorte
Hudlebusch, 2346 6413,
dhu@sosunyk.dk
Tid og sted:
Torsdage fra uge 36 til 51
(efterårsferie uge 42) på
SOSU Nykøbing F.
Undervisningstid kl. 16.00
Tilmeldingsfrist:
Den 01.08.19
Pris:
Kr. 5.700,00

Obligatorisk modul
Modulet udløser 10
ETCS-point efter bestået
eksamen

SOSU NYKØNING F.
Vestensborg Allé 78
4800 Nykøbing
5485 3800
www.sosunyk.dk

