
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 

Kvalitetsudvikling  
og dokumentation
Modulet har fokus på at bidrage til sik-
kerhed, kontinuitet og kvalitet i det
socialpædagogiske- og sundhedsfag-
lige arbejde. Du får under uddannelsen 
kompetencer til at analysere, doku-
mentere, kvalitetsudvikle og evaluere 
praksisnære problemstillinger, så du kan 
stille konkrete løsningsforslag i samar-
bejde med borgeren, de pårørende og 
samarbejdspartnere.

Teori og metode knytter sig til føl-
gende temaer:
• Analyseredskaber og observations-

metoder.

• Dokumentations- og evalueringsme-
toder og modeller.

• Kvalitetsmål, -sikring og -udvikling i et 
organisatorisk, fagligt og borgerople-
vet perspektiv.

• Læring og handlekompetence i

• relation til dokumentation og kvali-
tetsudvikling.

Læringsmålene giver dig viden og
forståelse for
• Konkrete analyseredskaber og ob-

servationsmetoder, som du bruger i 
dit arbejde med dokumentation og 
kvalitetsudvikling.

• Dokumentationens vigtighed i 
forhold til evaluering, kvalificering og 
udvikling af de sociale- og sundheds-
faglige indsatser.

• Begreberne kvalitetsmål, -sikring og 
udvikling set ud fra både et organi-
satorisk, fagligt og borgeroplevet 
perspektiv.

• Læring som en del af kvalitetsudvik-
lingen af praksis.

• Handlekompetence som forud-
sætning for kvalitetsudvikling i den 

socialpædagogiske- og sundheds-
faglige praksis, som gør dig i stand 
til at formidle ny viden i relation til 
praksisnære problemstillinger i dag-
ligdagen.

Dine kompetencer efter modulet
• Du kan håndtere udviklingsoriente-

rede situationer inden for dokumenta-
tion, evaluering og kvalitetsudvikling.

• Du har handlekompetence til fagligt 
og tværfagligt aktivt at deltage i et 
professionelt samarbejde, der bidra-
ger til kvalitetsudvikling.

OBLIGATORISK  MODUL

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

Modulet udløser 10 ETCS-point efter 
bestået eksamen.

ZBC
Selandia Park 6
4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888

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