MÅLGRUPPE
Social- og sundhedsassistenter, der er ansat
inden for social- og sundhedsområdet – f.eks.
det primærkommunale, det psykiatriske eller
det somatiske arbejdsfelt.
Uddannelsen er målrettet social- og sundhedsassistenter med nogen praksiserfaring og andre
med tilsvarende kompetencer.
ØKONOMI
Både basisdel og faglig del er gratis at deltage i.
Hvis du er ledig og/eller har ret til 6-ugers selvvalg, skal din deltagelse aftales med jobcentret.
Der kan søges VEU-godtgørelse til hele forløbet, hvis du er i beskfætigelse.

UDDANNELSESSTEDER
Du kan tage uddannelsen på en af følgende
social- og sundhedsskoler:
I den vestlige del af regionen: Silkeborg, Herning og Skive.
I den østlige del af regionen: Horsens, Århus og
Randers.

TIDSPUNKT OG UDBUD
Se skolernes hjemmesider eller www.efteruddannelse.dk, hvor du også kan tilmelde dig.
KUA kan også tilrettelægges for en institution,
en eller flere kommuner sammen eller en
region. efter aftale med den lokale social- og
sundhedsskole., f. eks. som led i jobrotation.
KUA forløbet vil eventuelt kunne skræddersys
særlige lokale behov.
Kontakt din nærmeste skole for en drøftelse af
mulighederne.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Århus Social- og Sundhedsskole, www.sosuaarhus.dk
Social- og Sundhedsskolen, Fredericia · Horsens, www.sosufh.dk
Social- og Sundhedsskolen, Skive/Thisted/Viborg, www.sosu-stv.dk
Social- & SundhedsSkolen, Herning, www.sosuherning.dk
Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, www.sosusilkeborg.dk
Randers Social- og Sundhedsskole, www.sosuranders.dk

KOMPETENCEUDVIKLING FOR
ASSISTENTER
AMU-Efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter

6 gode grunde

lsen
A-efteruddanne
til at vælge KU
t
kompetenceløf
sen giver dig et
n.
1. Uddannel
lse
duddanne
i forhold til grun
en på dine
sen bygger ov
2. Uddannel
aksis.
erfaringer fra pr
plekse
e og mere kom
ny
re
fø
3. Du kan ud
r.
ne
io
kt
un
opgaver og jobf
nnen og
ny viden og ku
fik
ci
pe
gs
ncer.
te
4. Du får fa
pe
fleksive kom
udvikler dine re
tekny
e
vend
ighed for at an
5. Du får mul
nologi.
til
kompetencer
sen støtter dine
el
nn
da
Ud
6.
livslang læring.

MÅL
Det overordnede mål med uddannelsen er, at
social- og sundhedsassistenten opnår forudsætninger for at:
•

•

•

videreudvikle personlige og erhvervsfaglige kompetencer gennem øget faglig
viden og kunnen
udvikle sine pædagogiske, relationelle
samt dokumentations- og udviklingskompetencer
opkvalificere egen praksis ved at forholde
sig refleksivt til stadigt vekslende udfordringer i forhold til den enkelte borger,

•

grupper af borgere, organisation eller
samfund.
implementere nye initiativer, som er til
gavn for den enkelte borger/patient, grupper af borgere eller samfundet.

UDDANNELSENS OPBYGNING
KUA-efteruddannelsen består af en basisdel
og en faglig overbygning. Både basisdelen
og fagdelen er bygget op af en række AMUuddannelser. Vi anbefaler, at man tager basisdel
og faglig del i forlængelse af hinanden, men det
er ikke en forudsætning.t
BASISDEL
Basisdelen er fælles for alle.
Modulet sætter fokus på:
•
•
•
•
•
•

social- og sundhedsassistentens faglige
identitet og kernefaglighed
organisation og selvledelse
kvalitet og den professionelle indsats
dokumentation og evaluering
sundhedspædagogik
velfærdsteknologi

Basisdelen har en varighed på 16 kursusdage.

FAGLIG DEL
Efter basisdelen er der forskellige faglige specialer at vælge imellem.
Målet med den faglige del er, at social og sundhedsassistenten kvalificerer egen praksis ved at:
•
•

•
•

forholde sig refleksivt til de faglige udfordringer, der præger arbejdsfeltet
iværksætte nye faglige initiativer, der forbedrer det faglige arbejde og samarbejdet
med borgere og kolleger
få den nyeste viden inden for det valgte
fagområde
analysere og reflektere inden for et selvvalgt
projektemne for nå frem til nye handlemuligheder

Et fagmodul har generelt en varighed på minimum 24 kursusdage. Når der er et behov, kan vi
udvikle nye fagmoduler.

Der er følgende faglige moduler at vælge imellem:
• Den kronisk syge borger
• Alvorligt syge og palliation
• Det accelererede patientforløb
• Klinisk observation
• Onkologi
• Den ældre borger
• Rehabilitering
• Psykiatri
Se nærmere om indhold i de enkelte moduler på
skolernes hjemmesider.
BEVIS FOR EFTERUDDANNELSEN
Du får et samlet bevis for KUA-uddannelsen
samt separate beviser for henholdsvis basisdel
og faglig del. Derudover får du også et AMUuddannelsesbevis for hver enkelt AMU-uddannelse, som modulerne er bygget op af.
Der vil være mulighed for, at du kan få en skriftlig bedømmelse af din projektrapport mod en
mindre betaling.

