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Hold dig ajour
med dit fag

– dine muligheder for
efteruddannelse
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Indholdet er bygget op sådan:
Først noget generelt om de forskellige uddannelsesniveauer og de formelle adgangs-
krav, så en kort præsentation af det enkelte uddannelsesniveau og en henvisning til,
hvor du kan læse mere. Dernæst følger eksempler på efteruddannelser inden for de
enkelte niveauer, hvor uddannelserne foregår og til sidst noget om, hvilken økonomi
du har, når du tager en efteruddannelse.
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Kære medlem af Social- og Sundhedssektoren

Kompetenceudvikling er på dagsordenen, fordi kompetenceudvikling er med til at
højne fagligheden og give status til dit fag. Som del af din faglige udvikling kan du
efter- og videreuddanne dig.
Det sker bare ikke af sig selv. Du har selv et ansvar for at holde dine kompetencer
opdaterede, og det har din leder også.

� Hvorfor skal jeg udvikle mig i mit fag?
� Hvilke muligheder har jeg for efteruddannelse?
De to spørgsmål kan du få svar på, når du læser videre.

Samfundsudviklingen og udviklingen inden for det kommunale og regionale sundheds-
væsen sker meget hurtigt, og det berører alle sektorens faggrupper. Det kræver for
arbejdspladsen og for den enkelte medarbejder, at man er i stand til at følge med,
så ens kompetencer altid er efterspurgte.
Det er vigtigt i disse tider, hvor der mange steder skæres ned og spares medarbejdere
væk, at du sikrer din markedsværdi; altså at din faglige kunnen er så opdateret som
muligt, for at du kan bevare et solidt fodfæste på arbejdsmarkedet.
Der findes rigtig mange gode kurser og uddannelser, som er lavet af din arbejdsgiver,
men du kan ikke altid være sikker på, at de kompetencer du får på denne måde,
anerkendes af andre arbejdspladser. Derfor har jeg valgt, at de efteruddannelser, som
du læser om her, er de uddannelser, som er i det formelle efteruddannelsessystem og
som anerkendes på alle landets arbejdspladser.
Med denne pjece kan du få indtryk af, hvilke efteruddannelser der findes, hvilke
adgangskrav der er, og hvad du kan få ud af tage den ene frem for den anden efter-
uddannelse. Der vil også være henvisninger til, hvor du kan læse mere om den efter-
uddannelse, der interesserer dig.
Alle faggrupper i Social- og Sundhedssektoren er målgruppen. Vægten er på de
fagrettede efteruddannelser, men du vil også kunne få et indblik i efteruddannelser
inden for pædagogik og ledelse.
Jeg håber, at du vil blive inspireret og motiveret for efteruddannelse, når du læser
videre.

Karen Stæhr, formand for Social- og Sundhedssektoren
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Fagrettede
efteruddannelser:
Fagrettede efteruddannelser
giver faglige kompetencer, der
knytter sig tæt til de konkrete
arbejdsopgaver, du har.
De vil derfor være meget
forskellige fra det ene arbejds-
område til det andet.

Pædagogiske
efteruddannelser:
Pædagogiske efteruddannelser
giver kompetencer til at forstå
læreprocesser, tilrettelægge
og afvikle undervisning og
uddannelsesforløb for andre.

Ledelsesmæssige
efteruddannelser:
Ledelsesmæssige efteruddannelser
giver kompetencer til at forstå
organisationer, styre økonomi
og budgetter. Du kan også blive
klogere på din egen ledelsesstil,
og hvilken betydning det har for
din personaleledelse.

Hvad er fagrettet, pædagogisk og ledelsesmæssige efteruddannelser?

Niveau for de forskellige efteruddannelser og adgangskrav

Kompetencevurdering

Du har krav på en kompetencevurdering, når du søger ind på en efteruddannelse.
Det er altid skolerne, der laver kompetencevurderingerne op imod den efteruddannelse, du søger ind på.
En kompetencevurdering kan medføre, at du rammer det rigtige uddannelsesniveau, at indholdet på den
uddannelse, du søger, er det, du ønsker, eller at du får mulighed for afkortning af efteruddannelsens forløb.
De forskellige uddannelsesniveauer rummer efteruddannelser med både fagrettet, pædagogisk og ledelses-
mæssigt indhold.

Uddannel-
sesniveau

Adgangs-
krav

Arbejdsmarkeds-
uddannelserne
(AMU)

Der er ingen
adgangskrav.

AMU-uddannelser-
nes målgrupper er
erhvervsuddannede
og ufaglærte.

Videregående
voksenuddannelse
– Akademiuddan-
nelser (VVU)

Erhvervsuddannelse,
over 25 år og mindst
2 års arbejdserfaring.

Du kan have en
anden uddannelse
(fx som plejer, syge-
hjælper eller pleje-
hjemsassistent), der
på baggrund af en
kompetencevurde-
ring kan give dig
adgang.

Diplom-
uddannelserne

En efteruddan-
nelse på VVU-
niveau.

Du kan være
erhvervsuddannet
og have kompe-
tencer, der på
baggrund af
en kompetence-
vurdering kan
give dig adgang.

Master-
uddannelserne

En grunduddan-
nelse på et
mellemlagt
videregående
uddannelses-
niveau (fx syge-
plejerske eller
bioanalytiker).

En hel efter-
uddannelse på
diplomniveau.



Arbejdsmarkedsuddannelserne, (AMU)

Arbejdsmarkedsuddannelserne er for alle sektorens faggrupper, såvel faglærte som
ufaglærte, ansatte og ledige.
Er du fx beskæftigelsesvejleder, handicaphjælper, neurofysiologiassistent, tilsynsførende
assistent eller social- og sundhedsuddannet kan arbejdsmarkedsuddannelserne være
en mulighed for dig.
Via arbejdsmarkedsuddannelserne får du mulighed for at vedligeholde, udbygge og
forbedre dine kompetencer, så behovet for din og arbejdspladsens faglige udvikling
dækkes.
AMU-uddannelserne kan også give dig mulighed for at opnå formel kompetence inden
for en aftalebaseret uddannelse, som fx portør eller kompetencer som led i en
erhvervsfaglig grunduddannelse, som fx social- og sundhedshjælper.
Grundforløb for værkstedsassistenter er også en mulighed inden for arbejds-
markedsuddannelserne.
Arbejdsmarkedsuddannelserne er typisk af kortere varighed fra få dage til et par
uger, men de enkelte AMU-uddannelser kan bygges sammen til længere
forløb. Inden for det brede sundhedsområde findes omkring 100 forskellige
AMU-uddannelser, som du kan vælge imellem.
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Besøg www.epos-amu.dk
Tryk på fanen: Uddannelser
Tryk i venstre side på:Målgrupper
Nu kan du gå ind på din faggruppe
og få en oversigt over de AMU-
uddannelser, der kunne være
noget for dig.

Du kan også:
Tryk på fanen: Uddannelser
Tryk i venstre side på: Kompetencebeskrivelser
Tryk herunder på det arbejdsområde, som du er inden for.
Nu kan du se alle de AMU-uddannelser, der kunne være noget for dig.

Du får indblik i et væld af uddannelsesmuligheder, og som du kan se,
er der udover de fagrettede uddannelser også praktikvejlederuddannelse,
it-uddannelser og team-/personlig udviklingsuddannelser.

For mere information



Er du fx hjemmehjælper og arbejder på
et ældrecenter, kunne disse AMU-uddannelser
være noget for dig:
� Forebyggelse af selvmord blandt ældre
� Omsorg for personer med demens
� Magt og omsorg

Er du fx sygehjælper og arbejder på
et somatisk sygehus, kunne disse
AMU-uddannelser være noget for dig:
� Kirurgisk fordybelsesmodul
� Medicinadministration
� Medvirken i gynækologisk og obstetrisk arbejde

Er du fx plejer og arbejder i socialpsykiatrien,
kunne disse AMU-uddannelser være noget
for dig:
� Arbejdet med recovery i psykiatrien
� Arbejde med sindslidende og misbrug
� Støtte ved kognitiv behandling

Er du fx handicaphjælper, kunne disse
AMU-uddannelser være noget for dig:
� Seksualitet og handicappede
� Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
� Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet

Er en del af din jobfunktion at være
vejleder for elever, kunne disse
AMU-uddannelser være noget for dig:
� Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever
� Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever, særlig

indsats
(PAU står for Pædagogisk Assistentuddannelse).

Hvor kan jeg tage en arbejdsmarkedsuddannelse?
Arbejdsmarkedsuddannelserne foregår på erhvervsskoler. Uddannelserne inden for
det brede sundhedsområde kan tages på landets social- og sundhedsskoler.
Se hvor de ligger på dette link:
www.epos-amu.dk og klik videre under fanen ”skoler”.
Klik på den blå dråbe for at komme videre ind på den enkelte social- og sundheds-
skoles hjemmeside.

Hvordan vil min økonomi være?
Du skal altid indgå en aftale med din leder, når du vil tage en arbejdsmarkedsuddan-
nelse.
Er du ansat, er det kutyme, at du bevarer din almindelige løn under AMU-uddannelsen
og din arbejdsgiver giver dig fri. Det gælder uanset, om du er faglært eller ufaglært.
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Eksempler på AMU-uddannelser



Er du dagpengemodtager og vælger at gå på efteruddannelse, kan du tage 6 ugers
selvvalgt efteruddannelse med en uddannelsesydelse, som svarer til højeste dagpenge-
sats. Uddannelsesydelsen i 6 uger kan du få inden for de første 9 måneder af din
ledighedsperiode (gælder for personer over 25 år). Er du under 25 år, har du retten
inden for de første 6 måneder af din ledighedsperiode.
Det er derfor muligt for dig på trods af ledighed at uddanne dig og modtage uddan-
nelsesydelse. Når det er en arbejdsmarkedsuddannelse, du vælger, må dit uddannelses-
niveau ikke overstige erhvervsfagligt niveau.
Det er i din a-kasse, du kan søge videre vejledning, hvis du er dagpengemodtager og
vil uddanne dig.
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Videregående voksenuddannelse, VVU

Er du social- og sundhedsassistent eller neurofysiologiassistent, kan en videregående
voksenuddannelse måske være noget for dig. Som fx plejehjemsassistent kan du blive
kompetencevurderet og eventuelt få adgang på baggrund af vurderingen.
De videregående voksenuddannelser kaldes også akademiuddannelserne.
Formålet med efteruddannelser på dette niveau er at give dig et teoretisk og metodisk
grundlag for at kunne varetage dine arbejdsopgaver ud fra et mere analytisk niveau
eller at kunne udvikle din rolle som mellemleder.
En akademiuddannelse varer 1 år på fuld tid, men kan også tages på deltid over flere
år. Tager du alle modulerne på uddannelsen, giver det ret til en titel, som fx social- og
sundhedsassistent og akademiuddannet i sundhedspraksis.

Eksempler på videregående voksenuddannelser og mere information
Idéen med en akademiuddannelse er, at du så at sige bringer dine egne daglige
arbejdsopgaver ind på studiet. Her får du mulighed for, ved hjælp af teori og metode,
at få flere nuancer på din praksis, uanset hvilket praksisområde du er inden for.
Det kan altså både være opgaver inden for psykiatrien, somatisk sygehus eller hjem-
mepleje, der kan bringes i spil under uddannelsesforløbet.
Der findes en bred vifte af akademiuddannelser, og de er især udviklet og målrettet
fagspecialer samt lederudvikling.

Akademiuddannelserne er alle modulopbygget – 6 moduler i alt. Det betyder, at du i dit
forløb kan vælge et modul fra en anden akademiuddannelse end den, du er i gang med.
Fx kan et modul i den mere fagrettede sundhedspraksis skiftes ud med et ledelsesmo-
dul.

FOA • Fag og Arbejde10

Besøg www.sundhedspraksis.dk
Er du interesseret i en fagrettet akademi-
uddannelse inden for sundhedspraksis,
så se nærmere på dette link:
www.sundhedspraksis.dk

Besøg www.ug.dk
Er du interesseret i en akademiuddannelse inden for ledelse, så
se nærmere på dette link:
www.ug.dk og skriv ”akademiuddannelse i ledelse” i søgefeltet.
Nu kan du i højre side se de mange steder ”Organisation
(akademiuddannelse i ledelse)” foregår. Klik videre på den enkelte
lederuddannelse.

For mere information



Hvor kan jeg tage en videregående voksenuddannelse?
Akademiuddannelse i sundhedspraksis foregår på 6 forskellige social- og
sundhedsskoler i landet, og du kan se hvor på dette link:
www.sundhedspraksis.dk og klik videre under ”uddannelsessteder”.

Andre akademiuddannelser foregår typisk på erhvervsakademierne rundt om i landet.
Skriver du ”erhvervsakademi” i google-søgefeltet, dukker de enkelte skoler op, og du
kan derefter gå videre i din søgning.
Et af de erhvervsakademier, der dukker op, er fx ”KEA Københavns erhvervsakademi”.
På deres forside kan du klikke videre på fanen ”KEA ledelse/efteruddannelse” og se
deres vifte af akademiuddannelser.

Hvordan vil min økonomi være?
Du skal indgå en aftale med din leder, hvis du er interesseret i en akademiuddannelse,
da I skal være enige om det forløb, du går i gang med, samt hvordan din frihed til
studiet skal være og hvilke forventninger, der er til dig efter uddannelsen.
Er du i et ansættelsesforhold, vil du typisk få fri med løn, og din arbejdsgiver betaler
deltagerbetalingen.
Er du dagpengemodtager, kan du søge vejledning i din a-kasse om, hvordan du er
stillet, hvis du ønsker en efteruddannelse på et videregående niveau som fx VVU- eller
diplomniveauet (se på side 13).
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Hvis du ønsker at kvalificere dig til voksenunderviser

Der er ingen formelle adgangskrav til den almene pædagogiske grunduddannelse.
På uddannelsen får du kompetencer til at tilrettelægge og afvikle undervisning for
voksne.
Denne efteruddannelse foregår typisk på professionshøjskoler.

Den almene pædagogiske grunduddannelse kan blandt andet give dig adgang til
voksenunderviseruddannelsen.
Voksenunderviseruddannelsen giver dig indblik i mange aspekter af undervisningens
tilrettelæggelse, forståelse af voksnes læreprocesser og du vil få et kendskab til
overordnede uddannelsespolitikker.
Det kan være en indgang til underviser på en social- og sundhedsskole, men det er
vigtigt at afklare med den pågældende social- og sundhedsskole, om de har et krav
om anden pædagogisk efteruddannelse.

Du kan også kvalificere dig til underviser med en diplomuddannelse.
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Besøg www.ug.dk
Du kan på linket få mere viden om den almene pædagogiske grunduddannelse ved at gå ind på www.ug.dk
og skriv ”almen voksenpædagogisk” i søgefeltet. Til højre ser du nu uddannelsen ”Almen voksenpædagogisk
grunduddannelse”, som kan lede dig videre.

For mere information

Besøg www.ug.dk
Du kan få mere information om voksenunderviseruddannelsen på dette link: www.ug.dk og skriv ”voksen-
underviser” i søgefeltet. I højre side ser du nu de mange steder i landet, hvor voksenunderviseruddannelsen
foregår. Du kan klikke videre for mere information på en skole nær dig.

For mere information



Diplomuddannelserne

Diplomuddannelserne har generelt det formål at kvalificere dig ved hjælp af videnskabs-
teorier og metoder til at løse dine arbejdsopgaver på et mere specialiseret niveau.
Disse uddannelser findes inden for blandt andet det sundhedsfaglige, det pædagogiske
og det ledelsesmæssige område.
En diplomuddannelse varer 1 år på fuld tid, men kan også tages på deltid over flere år.
Mange af Social- og Sundhedssektorens faggrupper har ikke en formel adgang til dette
uddannelsesniveau, da den formelle adgang blandt andet går via en efteruddannelse
på niveauet lavere, altså på videregående voksenuddannelsesniveau, som er beskrevet
tidligere i pjecen. Men der er nogle af sektorens faggrupper, der via en kompetence-
vurdering kan få adgang til enkelte moduler eller til en hel diplomuddannelse.

Hvor kan jeg tage en diplomuddannelse?
Typisk foregår diplomuddannelserne på professionshøjskolerne eller på erhvervsakade-
mierne landet over.
Du kan fx i google-søgefeltet skrive ”professionshøjskole” og de forskellige steder,
hvor diplomuddannelserne foregår, dukker op. Skolernes forsider viser de typer af
diplomuddannelser, som de udbyder.

Hvordan vil min økonomi være?
Du skal indgå en aftale med din leder, hvis du er interesseret i en diplomuddannelse
eller i et modul på en diplomuddannelse, da I skal være enige om det forløb, du går i
gang med, hvordan din frihed i studietiden vil være, og hvilke forventninger der er til
dig efter uddannelsen.
Er du i et ansættelsesforhold vil du typisk få fri med løn, og din arbejdsgiver betaler
evt. deltagerbetalingen.
Er du dagpengemodtager, kan du søge vejledning i din a-kasse om, hvordan du er stil-
let, hvis du ønsker og er kvalificeret til en efteruddannelse på et videregående niveau
som fx diplomniveau.
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Besøg www.ug.dk
For mere information se dette link: www.ug.dk og skriv ”diplomuddannelse” i søgefeltet.
Linket viser videre til fx diplomuddannelser inden for sundhed, pædagogik og ledelse.

For mere information



Masteruddannelserne

Masteruddannelserne er på et højt videnskabsteoretisk og metodisk niveau. På disse
uddannelser stifter du bekendtskab med forskningsmetoder, ud over at du reflekterer
over din egen praksis ved hjælp af videnskabsteori.
Disse uddannelser findes inden for såvel det sundhedsfaglige, det pædagogiske og det
ledelsesmæssige område samt andre områder.
En masteruddannelse varer 1 år på fuld tid, men kan også tages på deltid over flere år.

Hvor kan jeg tage en masteruddannelse?
Disse uddannelser foregår typisk på landets universiteter og businessskoler.

Hvordan vil min økonomi være?
Du skal indgå en aftale med din leder, hvis du er interesseret i en masteruddannelse
eller i et modul på en masteruddannelse, da I skal være enige om det forløb, du går
i gang med, hvordan din frihed i studietiden vil være, og hvilke forventninger der er
til dig efter uddannelsen.
Er du i et ansættelsesforhold vil du typisk få fri med løn, og din arbejdsgiver betaler
evt. deltagerbetalingen.
Er du dagpengemodtager, kan du søge vejledning i din a-kasse om, hvordan du er
stillet, hvis du ønsker og er kvalificeret til en efteruddannelse på et videregående
niveau som fx masterniveauet.
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Besøg www.ug.dk
For mere information se dette link: www.ug.dk og skriv ”masteruddannelse” i søgefeltet.

For mere information



På FOAs hjemmeside kan du også læse om efter-
uddannelse. Se fx:
� www.foa.dk/Social-Sundhed og klik videre på

fanen ”uddannelse” i den øverste blå bjælke.
� www.foa.dk og klik videre under Genveje på

”FOA ledere” og videre på ”Lederuddannelse”.
� www.foa,dk og klik videre på fanen ”A-kasse”

og videre i nederste højre hjørne på ”seks ugers
uddannelse”. Det giver dig flere oplysninger om,
hvordan du er stillet som ledig og ønsker uddan-
nelse.

Din lokale FOA-afdeling kan også hjælpe dig med
planlægning og idéer til efteruddannelse.

Du kan også altid henvende dig på den skole, der
har den efteruddannelse, du er interesseret i, for
mere studievejledning.

Inden du vælger efteruddannelse, kan du tænke over:
� hvilke opgaver kunne jeg tænke mig at blive

bedre til
� er der udviklingsområder, som min arbejdsplads

gerne vil satse på i fremtiden
� diskuter din faglige udvikling med din

TR eller din leder
� skab dig et overblik over, hvilken efter-uddannelse

du kunne tænke dig
� ha’ selv en idé om, hvordan du bedst

kan tilegne dig nye kompetencer, når
du kommer tilbage fra fx et kursus

� tag evt. denne pjece med, når du taler med
din leder om den efteruddannelse, du er inter-
esseret i.
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Gode råd:



I denne pjece kan du læse om:
� Hvilke efteruddannelser der findes.
� Hvilke adgangskrav der er til de forskellige

efteruddannelser.
� Hvad du kan få ud af tage den ene frem

for den anden efteruddannelse.
� Hvilke henvisninger der er nyttige, så du

kan læse mere om den efteruddannelse,
der interesserer dig.

Hold dig ajour med dit fag
– dine muligheder for
efteruddannelse

Staunings Plads 1-3
1790 København V

Tlf.: 46 97 26 26
www.foa.dk




