Proffessionel praksis

Mere viden om dig selv og de mennesker du møder i social- og sundhedsvæsenet
Lær at løse de konflikter der kan opstå.
På modulet Professionel praksis lærer du at samarbejde med borgeren ud fra borgerens
behov og situation, og du får indsigt i den betydning som de samfundsmæssige og
kulturelle rammer har for praksisudøvelse i social- og sundhedsvæsenet. Du lærer at
udpege de praksisnære problemstillinger og prioritere de relevante handlemuligheder, og du
får viden om og forståelse for borgeres muligheder og begrænsninger ved forskellige
levevilkår, livsformer, sundhedstilstand og kulturelle baggrund.

Du får viden om:
Politiske og administrative styringsformer samt organisatoriske rammer og vilkår
og deres betydning for borgere og medarbejdere i social- og sundhedsvæsenet
Borgerens situation som bruger af social‐ og sundhedsvæsenet, herunder begreber som
syg, sund, livsformer, levevilkår og kultur
Magt og etiske dilemmaer i relation til samarbejdet med borgeren og pårørende
Organisations- og kulturforståelse i forhold til mødet mellem borger og den
professionelle
Konfliktforståelse i forhold til situationer der kan opstå i mødet mellem professionelle,
borgere, pårørende og/eller kollegaer

Adgangskrav
Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.
Økonomi og tilskud
Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt.
søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.

Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger
omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din
nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør
perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående
uddannelse.
Du kan læse mere om økonomi og tilskud her
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