
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 

Multikompleksitet 
i social- og sundhedsfaglig praksis

Dette valgmodul har fokus på de 
udfordringer og dilemmaer, der ligger i 
en multikompleks social- og sundheds-
faglig praksis, hvor pleje og omsorg for 
borgere med fx flere konkurrerende 
lidelser (somatiske såvel som psykiske), 
kulturelle mønstre, misbrug, mv. kræver 
specialiseret viden.
Du får under uddannelsen kompeten-
cer til at kunne vurdere og håndtere 
problemstillinger, der styrker dit ar-
bejde med borgerens mestringsevne 
og handlekompetencer. 

Teori og metode knytter sig til  
følgende temaer: 
• Multisygdom - med fokus på 

kobling-en af strukturerede obser-
vationer.

• Borgerens mestring af multisyg-
dom i et specialiseret sundheds-
væsen. 

• Redskaber til prioritering af opga-
ver i forhold til borgerens samlede 
situation. 

• Analyse og refleksion af paradokser 
og dilemmaer i en multikompleks 
praksis. 

Læringsmålene giver dig viden og 
forståelse for
• Begrebet multisygdom og koblingen 

af de strukturerede observationer. 

• De reaktioner borgere med multi-
sygdom udviser, og hvilke mulighe-
der de har for at mestre multisygdom 
i sundhedsvæsnet. 

• Redskaber til prioritering opgaver 
i relation til borgerens samlede 
situation. 

• Dilemmaer såvel som læreprocesser, 
der skaber udvikling af handlekom-
petencer

Dine kompetencer efter modulet 
• Du kan skabe overblik over bor-

gerens situation og håndtere pro-
blemstillinger i relation til borgerens 
mestring af multisygdom. 

• Du kan samarbejde med borgere, 
pårørende og samarbejdspartnere i 
forhold til håndteringen af multisyg-
dom. 

• Du kan bidrage til læring og ud-
vikling af handlekompetence i en 
multikompleks praksis.

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

VALG FR IT  M O D U L

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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