
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 

Modulet har fokus på de arbejdspro-
cesser, der er grundlæggende for at 
skabe sammenhæng i den socialpæda-
gogiske- og sundhedsfaglige indsats i 
forbindelse med forebyggelse, sund-
hedsfremme og rehabilitering. 

Du får under uddannelsen kompeten-
cer til at skabe rammer for koordine-
ring, samarbejde og kommunikation 
på tværs af forskellige sektorer med 
henblik på at understøtte borgere og 
pårørende og deres oplevelse af sam-
menhæng.

Teori og metode knytter sig til føl-
gende temaer: 
• Rammer og vilkår for koordineringen 

af den tværfaglige og tværsektorielle 
indsats. 

• Tværfagligt samarbejde med afsæt i 
egne og andres kompetencer.

• Borgere og pårørendes oplevelse af 
sammenhæng og redskaber til under-
støttelse af denne. 

• Kommunikationens betydning for 
samarbejde i det sammenhængende 
forløb. 

Læringsmålene giver dig viden og 
forståelse for
• Velfærdsstatens opbygning, rammer 

og vilkår, og den betydning de har for 
koordineringen af indsatsen. 

• Hvad der kendetegner et profes-
sionelt tværfagligt og tværsektorielt 
samarbejde, som du inddrager i din 
planlægning og koordinering af sam-
menhængende forløb. 

• Borgere og pårørendes perspektiv, 
og hvordan de støttes i oplevelsen af 
sammenhæng, når du inddrager de 
teorier og metoder, der skal fremme 
oplevelsen af sammenhæng. 

• Kommunikationens betydning for 
samarbejdet med borgeren, pårøren-
de, kolleger og øvrige samarbejds-
partnere, når du skal bruge dialogen 
i problemstillinger og mulige løsnin-
ger. 

Dine kompetencer efter modulet 
• Du kan planlægge og koordinere 

indsatser i sammenhængende forløb.
• Du kan indgå i udviklingsorienterede 

situationer i sammenhængende 
forløb. 

• Du kan håndtere konfliktsituationer 
opstået i forbindelse med samarbej-
de om det sammenhængende forløb.

Modulet udløser 10 ETCS-point efter 
bestået eksamen.

Sammenhængende  
forløb

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

ZBC
Selandia Park 6
4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888

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


	AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS 
	Sammenhængende 

	En praksisnær 
	Vil du vide mere om modulets ind
	Har du spørgsmål til tilmelding, pris 

