Akademiuddannelse
i Sundhedspraksis
Akademiuddannelse i Sundhedspraksis er en videregående voksen
uddannelse inden for sundhed, pædagogik og forvaltning

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis
Uddannelsens formål

Det overordnede formål med Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis (VVU) er, at du
kvalificerer dig til, på et fagligt og metodisk
grundlag, at kunne analysere og vurdere praksisnære problemstillinger.
Du bliver i stand til at varetage funktioner på
specialist- eller mellemlederniveau inden for
social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område.
Uddannelsen skal bidrage til at udvikle din
selvstændighed, dine samarbejdsevner, og
dine evner til at skabe fornyelse indenfor dit
arbejdsområde.

Hvem er du?

Du ønsker at videreuddanne dig og vil gerne
følge den vej, du allerede har fulgt i dine
tidligere uddannelsesvalg.
Du vil gerne:
• blive mere professionel og selvstændig i
din kontakt med borgerne og den offentlige administration
• kvalificerer dig til en mellemleder eller
specialiststilling
• specialisere dig, så der bliver bedre
sammenhæng mellem teori og praksis.
• fortsat uddanne dig, så du ikke fagligt
kommer til at stå stille.
Du er faglært inden for sundhedsområdet eller
det pædagogiske område. Du har erhvervserfaring inden for den primære, den regionale
eller den private sektor.

Uddannelsen

Akademiuddannelsen er bygget op af 6
moduler: 2 obligatoriske, 2 valgfrie, et specialeforløb samt et afgangsprojekt.
Hele studiet svarer til et års fuldtidsstudium
eller 60 ECTS point. Hvert modul vægter 10
ECTS point i alt.
De obligatoriske moduler:
• Professionel praksis i sundhedssektoren
• Sundhedspraksis
De valgfrie moduler:
• Sammenhængende patientforløb
• Tværfaglige funktionsområder i sundhedspraksis
Du kan vælge at tage et eller flere moduler
eller hele uddannelsen.
Vælger du at gennemføre de 4 fagmoduler,
har du ret til at kalde dig humanom.
Vælger du at gennemfører en hel VVU i Akademiuddannelse i Sundhedspraksis, har du ret
til at kalde dig Akademiuddannet i Sundhedspraksis.
Før du begynder på Akademiuddannelsen i
Sundhedspraksis, kan du deltage i to korte
indledende kurser:
1. Studieforberedelse og metode
2. Udvikling og læreprocesser

Adgang

Du har adgang til de fire første moduler på
Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis, hvis
du har:
• en relevant erhvervsuddannelse
• en relevant grunduddannelse for voksne
• en gymnasial uddannelse
Hvis du ønsker at tage specialeforløbet og
afgangsprojektet, skal du have mindst to års
relevant erhvervserfaring.

Hvordan?

Uddannelsen udbydes på 6 social- og sundhedsskoler i Danmark, se adresserne på
bagsiden.
Alle skoler udbyder uddannelsen på fuldtid,
hvor du har mulighed for SVU (Statens Voksen
Uddannelsesstøtte). Nogle skoler udbyder uddannelsen som deltids- eller aften- og weekendstudier, så du evt. kan passe dit arbejde
ved siden af.

Tilmelding og pris

Ansøgningsskema til Akademiuddannelsen i
Sundhedspraksis fås på den skole, du søger
om optagelse på. Du kan også finde ansøgningsskemaet på skolernes hjemmeside eller
på www.sundhedspraksis.dk
Kontakt din skole for oplysninger om pris på
uddannelsen.

Yderligere oplysninger

Er du interesseret i at blive optaget på uddannelsen, men måske i tvivl om du opfylder
adgangskravene, er berettiget til SVU, eller
ønsker yderligere oplysninger om uddannelsen, så kontakt en af de skoler, som udbyder
uddannelsen.
Se telefonnummer og webadresse på bagsiden.

Du kan læse mere om uddannelsesforløbet på
skolernes hjemmeside.

Det danske uddannelsessystem

Grundskole
1. - 9. klasse

Erhvervs- eller
gymnasial
uddannelse

VVU

Diplomuddannelse

Master

KVU

Professionsbachelor

Kandidatuddannelse

Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis udbydes på:
SOSU C, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby
tlf. 43 22 60 60 - www.sosuc.dk

SOSU Fyn, Athenevænget 4, 5250 Odense
tlf. 63 10 27 00 - www.sosufyn.dk

Århus Social- og Sundhedsskole
Oluf Palmes Alle 35, 8200 Århus
tlf. 87 41 26 26 - www.sosuaarhus.dk

SOSU Næstved, Herlufsvænge 14b
4700 Næstved, tlf. 55 77 58 00
www.sosu-naestved.dk

Social- og Sundhedsskolen
Fredericia-Horsens, 6. Julivej 67
7000 Fredericia
tlf. 76 20 33 33 - www.sosufh.dk

SOSU Nord, Storemosevej 19
9310 Vodskov, tlf. 72 21 81 00
www.sosunord.dk

Du kan også læse mere om uddannelsen på www.sundhedspraksis.dk

