Sundhedspraksis

Indhold
Professionel praksis
Velfærdsstatens opbygning og betydning for borgere og medarbejdere.
Borgerens situation som bruger af velfærdsstatens forskellige ydelser.
Begreber som syg, sund, livsformer, levevilkår og kultur.
Magt og etiske dilemmaer i mødet med borgeren og konfliktforståelse.

Akademiuddannelse

Kvalitetsudvikling og dokumentation
Dokumentations- og evalueringsmetoder – praktiske, teoretiske og etiske aspekter.
Kvalitetssikring – mål, middel og metoder.
Læring og handlekompetence i praksisfællesskaber.
Innovation af praksisfeltet.

Vi starter nye
moduler
i uge 35 2015!

Sammenhængende forløb
Etik og menneskesyn i pleje og omsorg.
Kommunikationens betydning i forhold til samarbejde og konflikt.
Anvendelse af teorier og metoder, der fremmer borgeres oplevelse af sammenhæng.
Formidling af praksisnære problemstillinger og løsninger til borgere og samarbejdspartn.
Tværfaglige indsatsområder
Teori og metode om motivation og innovation.
Tværsektorielt og tværfagligt samarbejde.
Vurdering af egen og andres indsats.
Etiske dilemmaer i relation til indsatsområder og perspektiver på den professionelle
og private magt.
Pædagogik og kommunikation
Teorier og metoder i relation til pædagogik og kommunikation i forhold til det socialeog sundhedsfaglige felt.
Voksenlæring og erfaringspædagogik.
Didaktiske overvejelser i relation til pædagogisk praksis på det social- og sundhedsfaglige
område.
Innovative læringsprocesser.
Afslutningsprojekt
Her skrives et større projekt, hvor den studerende identificerer, reflekterer og analyserer
en praksisorienteret problemstilling. Projektet skal vise, at den studerende kan indkredse
en relevant problemstilling og undersøge den analytisk både empirisk og teoretisk – samt
være handlingsorienteret i konklusionerne og perspektivet for projektet.

040315/lide

Tag en videregående uddannelse indenfor pædagogik, velfærd,
omsorg, pleje og sundhed!
Lisbeth, studerende siger:
”Jeg kunne straks fornemme, at denne uddannelse ville være yderst
relevant i den daglige kommunikation med både pårørende, kolleger
og ledelse”.

Hvad er en Akademiuddannelse?

Hvem er du?

Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis er en praksisnær uddannelse,
som giver dig kompetencer til at løse
nye og fremtidige opgaver inden for
velfærdsområdet.

Du er social- og sundhedsassistent,
pædagogisk assistent eller har en anden
funktion inden for sundhedsfaglige
eller pædagogiske områder.

Obligatoriske moduler

Kvalitetsudvikling og
dokumentation
(10 ECTS point)

Akademiuddannelsen bygger videre
på de kompetencer, som du har i forvejen, og udvikler din faglige profil!

Hvad får du ud af Akademiuddannelsen:

Du får kompe tencer ti l at arbe jde
med specialopgave r
og varetage le delsesopgave r for mindre grupper.

Du udvikler din teoretiske og praktiske viden om
innovation inden
for områderne:
dokume ntati on,
evalue ring og
kvalitet.

Du får teoretiske og
praktiske re dskaber
til at indgå i udviklingsorie ntere de
projekter, som
f.eks. re habilitering
og sundhe ds fremme.

Du får nye redskaber
til at arbejde i feltet
mellem borger, patienter, pårørende
og andre samarbejdspart nere.

Du får viden om arbejdet med refleksive
processer og kommunikation, så du kan
medvirke til at skabe
udvikling, værdiafklaring og arbejdsglæde
på din arbejdsplads.

Afgangsprojekt

I foråret 2014 udbydes
følgende 3 valgfrie moduler:
Sammenhængende forløb
(10 ECTS point)

Akademiuddannelsen er en godkendt
uddannelse, som giver 60 ECTS point
og kvalificerer til blandt andet
Diplomuddannelsen.

Du får nye teore tiske og praksis nære ti lgange til
at arbe jde med
kvalitetssikring,
fornyelse og innovation på din
arbejdsplads.

Professionel praksis
(10 ECTS point)

Valgfrie moduler

10 ECTS point

Tværfaglige indsatsområder
(10 ECTS point)
Pædagogik og kommunikation
(10 ECTS point)

Praktisk info
Nye moduler udbydes i Næstved,
Holbæk og Ringsted fra uge 35
2015. Se indhold og startdato på
bagsiden.
Undervisningen er fra kl. 16.00 19.15. Hold oprettes, når der er
min. 12 tilmeldte pr. hold.
Priser: Kr. 4.800,- pr. modul og
kr. 6.000,- for afgangsprojekt.
Kontakt: Gitte Lykkebo på mail:
gipe@sosusj.dk eller
tlf. 57 68 01 00, tast 2.
Læs mere på: www.sosusj.dk/aka

