
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 

Psykiatri og  
Socialpædagogik 
Modulet har fokus på borgere i udsatte 
positioner og de levevilkår, der kende-
tegner denne gruppe.

Du får under uddannelsen kompe-
tencer til professionelt at deltage i 
samarbejdet i det socialpædagogiske 
og psykiatriske arbejdsområde med 
inddragelse af borgeren, pårørende og 
øvrige samarbejdspartnere.

Teori og metode knytter sig til føl-
gende temaer: 
• Borgere i udsatte positioner – kende-

tegn og levevilkår.
• Relationens betydning for det 

professionelle møde med borgere i 
udsatte positioner.

• Mentaliseringsbaseret omsorg og 
pædagogik. 

• Styrkelse af borgerens handlekom-
petence. 

• Arbejdsmiljø i relation til arbejdet i 
det psykiatriske og socialpædagogi-
ske felt. 

Læringsmålene giver dig viden og 
forståelse for:
• De kendetegn, der karakteriserer 

borgere i udsatte positioner, og 
hvordan du som fagperson kan støtte 
borgeren i et meningsfuldt liv.

• Relationelle kompetencer bl.a. ved 
brug af forskellige kommunikative 
metoder. 

• Hvordan mentaliseringsbaseret 
omsorg og pædagogik kan styrke og 
fremme borgerens handlekompe-
tencer, og hvordan du bedst muligt 
bruger dette i dit daglige arbejde.

• Metoder, der kan bidrage til et godt 

arbejdsmiljø, og hvordan du bruger 
disse i din daglige indsats. 

Dine kompetencer efter modulet 
• Du kan håndtere praksisnære pro-

blemstillinger i relation til borgere i 
udsatte positioner, deres pårørende 
og øvrige samarbejdspartnere.

• Du kan håndtere konflikter, der kan 
opstå i mødet med borgere, pårø-
rende og øvrige samarbejdspart-
nere.

• Du kan bidrage til udvikling af et 
godt arbejdsmiljø.

Modulet udløser 10 ETCS-point efter 
bestået eksamen.

VALGFRIT 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

ZBC
Selandia Park 6
4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888

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