
A K A D E M I U D D A N N E L S E  I  S U N D H E D S P R A K S I S 

Innovativ 
praksis
Lær at indgå professionelt i sam-
skabelsesprocesser, med henblik 
på at implementere udviklingsorien-
terede og innovative tiltag i relation 
til udvalgte indsatsområder.

Valgmodulet har fokus på udvikling af 
tværfaglige indsatsområder, eksem-
pelvis velfærdsteknologi, demens, 
rehabilitering/recovery og sundhedsin-
novation.
Du lærer bl.a. at bruge forskellige teo-
rier og metoder, der fremmer samska-
belses- og innovationsprocesser i egen 
praksis. Udarbejdelse af problem- 
analyse, der tager udgangspunkt i 
udvalgt indsatsområde fra din egen ar-
bejdspraksis, er også en del af pensum.

Teori og metode knytter sig til føl-
gende temaer:
• Samskabelse og innovation i forhold 

til at udforske og udfordre nuvæ-
rende praksis.

• Problemanalysen i relation til et 
udvalgt indsatsområde.

• Mennesker i forandringsprocesser.

• Afprøvning og implementering af 
nye tiltag.

• Evaluering af egen og andres indsats 
i forhold til innovative tiltag.

• Anvendelse af velfærdsteknologi.

Læringsmålene giver dig viden og 
forståelse for
• Begreberne samskabelse og in-

novation.

• Hvordan du i samskabelsesproces-
ser udarbejder en problemanalyse i 
relation til et udvalgt indsatsområde.

• Reaktioner hos mennesker i foran-
dringsprocesser.

• Barrierer, der kan opstå i afprøvnings- 
og implementeringsfasen. 

• Evaluering som en metode til at 
styrke implementeringen af de in-
novative tiltag.

Dine kompetencer efter modulet
• Du forstår og kan arbejde med 

begreberne samskabelse og in-
novation.

• Du kan via samskabelsesprocesser 
udarbejde problemanalyser i relation 
til et udvalgt indsatsområde.

• Du har kendskab til reaktioner hos 
mennesker i forandringsprocesser.

• Du kender til barrierer, der kan opstå 
i afprøvnings- og implementerings-
fasen.

• Du kan foretage evaluering som me-
tode til at styrke implementeringen 
af innovative tiltag.

En praksisnær
efteruddannelse til 
dig, der arbejder 
med mennesker
Vil du vide mere om modulets ind-
hold og varighed kontakt  
Susanne Møller  
susm@zbc.dk / tlf. 5116 5955

Har du spørgsmål til tilmelding, pris 
og brug af kompetencefonde, kan 
du kontakte

Susanne Birkerod 
subi@zbc.dk / 4172 1197

VALGFRIT MODUL

Modulet udløser 10 ETCS-point efter 
bestået eksamen.

Vær med.
Verden er til at forandre.
zbc.dk

ZBC
Selandia Park 6
4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888
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