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– at designe og udvikle kompetenceudvikling 
sammen med samarbejdspartnerne

– kompetenceudviklingsforløb som følger den 
enkeltes organisations strategiske intentioner

– at understøtte, facilitere den videre 
implementering og de ønskede effekter

– evaluering af indsatserne



Kompetenceudvikling
Tilrettelæggelse og eksempler
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Kompetencegivende 
uddannelser

Kurser

Temadage

Konferencer

Organisations-

udvikling

Evaluering 

Forskning  

udviklingsprojekter

fondsansøgninger



1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen 

fonten 

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 
for at hoppe mellem niveauer 

Honorartabel  i forhold til profylakseaftale og i 
forhold til tillægsydelser
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Hvilke diplomforløb kan kvalificere disse aftaler
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- Svækkede ældre 10 ECTS

- Borgere med ustabil kroniske sygdomme 10 
ECTS

- Vanskelig helende sår 10 ECTS

- Palliativ indsats – symptomlindring og 
evidensbaseret praksis 5 ECTS

- Koordinering af komplekse forløb 10 ECTS



Hvilke diplomforløb kan 
kvalificere disse aftaler
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– Psykiatriske problemstillinger og indsatsformer i 
relation til sindslidende 10 ECTS

– Mødet med den sindslidende 5 ECTS

– Børn og unge i sundhedsvæsenet 10 ECTS

– Familiefokuserede samtaler 5 ECTS



Omfanget og pris i forhold til 5 
og 10 ECTS diplomforløb
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– 5 ECTS diplomforløb svarende til 4 fremmøde dage og 1 
e-læringsdag pris 7900 inkl. vejledning og eksamen

– 10 ECTS diplomforløb svarende til 7 fremmøde dage og 
1 e-læringsdag pris 11550 kr. inkl. Vejledning og 
eksamen



Specialuddannelsen inden for 
borgernære sygepleje
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Se nedenstående link
https://www.via.dk/efter-og-
videreuddannelse/uddannelsestilbud/uddannelser/specialuddannelse-i-
borgernaer-sygepleje
– Dit udbytte
– Uddannelsen i borgernær sundhedspleje skal sikre sygeplejefaglige 

kompetencer, der matcher udviklingen i kommunerne og i almen 
praksis i disse år - med kortere liggetider på sygehusene og dermed 
flere opgaver med komplekse pleje- og behandlingskrævende 
borgere og patienter i kommunerne og almen praksis. 

– Når du har gennemført specialuddannelsen kan du derfor: 
– varetage klinisk sygepleje i komplekse og ustabile patientforløb 
– lede og koordinere sammenhængende patientforløb 
– sikre, at ny viden om komplekse forløb bliver forankret i enheden/ 

kommunen og dermed understøtter det løbende kvalitetsarbejde
– fungere som en faglig ressourceperson både i egen organisation og 

på tværs af sektorgrænser og faggrupper

https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/uddannelsestilbud/uddannelser/specialuddannelse-i-borgernaer-sygepleje


ved at markere ordet(ene) Vi vil gerne høre fra jer
Kontakt os:

Claus Kjærboe Lundholm 
Uddannelsesleder
E: clkl@via.dk M: 45 87 55 29 97
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Svækkede ældre 10 ECTS
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Læringsmål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering
Viden
-Har en udviklingsbaseret viden og forståelse for funktionsevnetab og multisygdom der udfordrer

den ældres dagligdag
-Kan systematisk opspore og reflektere ift. akut forværring af kronisk sygdom
-Kan reflektere over de organisatoriske rammer i relation til at forebygge indlæggelser af ældre
-Svækkede borgere så de oplever livskvalitet
Færdigheder
- Kan anvende systematiske metoder og demonstrere faglig dømmekraft og handling i akut forværring

af borgerens kroniske helbredssituation.
-Kan formidle borgerens aktuelle tilstand til relevante samarbejdspartnere
-Kan handle professionelt i forhold til borgerens komplekse situation med multisygdom og funktionsevnetab,

samt medicinering
Kompetencer
-Kan påtage sig et fagligt ansvar og fagligt skøn i forbindelse med observation, behandling og

vurdering af akut forværring af borgerens situation
- Kan selvstændigt involvere borgeren i det tværfaglige arbejde om borgerens funktionsevne og

helbredssituation
-Kan udøve værdig og omsorgsfuld pleje i borgerens liv og ved livets afslutning



Svækkede ældre 10 ECTS
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Indhold
- Organisatoriske rammer og vilkår for forebyggelse af uhensigtsmæssig indlæggelse
- Multisygdom og funktionsevnetab i forbindelse med f.eks. KOL, Diabetes og hjertesygdomme
- Metoder til systematisk observation og handling i samt kommunikation og samarbejde med       

borgeren og tværfaglige samarbejdspartnere om udvalgte komplekse situationer i borgerens    
hverdag

som eksempelvis:
- Inaktivitet
- Fald og ulykker
- Svækket ernæringstilstand
- Kognitive svigt
- Ensomhed
- Polyfarmaci
- Et værdigt liv og en værdig livsafslutning
Bedømmelse
– Individuel bedømmelse med intern vurdering efter 7-trins-skalaen.



Borgere med ustabil kroniske 
sygdomme 10 ECTS
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Læringsmål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering
Viden
- har viden om akut forværring af somatisk og/eller psykiatrisk kronisk sygdom
- har viden om anatomi, fysiologi og instrumentelle forhold relateret til udvalgte kliniske færdigheder
- har viden om de organisatoriske rammer relateret til den akutte indsats – herunder en klar

forståelse af eget ansvarsområde
Færdigheder
- kan systematisk observere specifikke akutte tilstande
- kan argumentere for og mestre udvalgte kliniske færdigheder relateret til observation og behandling

af borgere med ustabil kronisk sygdom
- demonstrerer faglig dømmekraft ved akut forværring af kronisk sygdom
Kompetencer
- kan påtage sig et fagligt medansvar for observation, behandling og vurdering i akutte behandlingsforløb
- kan indgå i det tværfaglige samarbejde med sygehus, alment praktiserende læge og akut

team hos borgere med ustabil kronisk sygdom
- kan påtage sig ansvar for at delegere relevant pleje og observation til øvrigt plejepersonale

hos borgere med ustabil kronisk sygdom



Borgere med ustabil kroniske 
sygdomme 10 ECTS
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Indhold
- Metoder til systematisk observation af borgerens tilstand
- Træning af dømmekraft i situationer med ustabil kronisk sygdom på 

basis af teori og refleksion over praksiserfaringer
- Kliniske færdigheder relateret til borgere med ustabil kronisk sygdom
- Organisatoriske rammer for den akutte indsats
- Tværfagligt/tværsektorielt samarbejde omkring borgere med ustabil  

kronisk sygdom i eget hjem
- Ansvar og delegering af opgaver i relation til borgere med ustabil 

kronisk sygdom
Bedømmelse
– Individuel bedømmelse med intern vurdering efter 7-trins-skalaen



Vanskelig helende sår 10 ECTS
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Læringsmål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering
Viden
- At studerende kan dokumentere evidensbaseret viden til diagnosticering og behandling af vanskeligt helende

sår
- anvende viden om dokumentation af kvalitetsudviklingen af den sundhedsprofessionelle

indsats
- dokumentere viden om menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser af vanskeligt

helende sår
Færdigheder
At studerende kan
- håndtere teknikker og metoder i diagnostik, behandling og monitorering af sårhelingsprocesser
- vurdere og begrunde handlemuligheder med anvendelse af evident viden
- kvalitetsudvikle det samlede forløb til borgere/patienter med vanskeligt helende sår
Kompetencer
At studerende kan
- implementere resultater af kvalitetsudvikling af sårforløb i egen praksis
- påtage sig fagligt medansvar for behandlingsforløbet til mennesker med vanskeligt helende sår
- dokumentere og evaluere udviklingen af det samlede forløb til borgere/patienter med vanskeligt helende

sår



Vanskelig helende sår 10 ECTS
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Indhold
- Evidensbaseret viden om vanskeligt helende sår
- Metoder og teknologier til diagnosticering
- Behandlingsprincipper og produktvalg
- Kvalitetsudvikling og innovative processer
- Implementering af nye ideer og indsatser
- Sundhedsøkonomi
- Patient-/borgerperspektiver
– Dokumentation af den sundhedsfaglige indsats af forløbet
Bedømmelse
Individuel bedømmelse med intern vurdering efter 7-trins-skalaen



Palliativ indsats – symptomlindring 
og evidensbaseret praksis 5 ECTS
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Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Viden

- kan beskrive, formulere og formidle forskellige konkrete tiltag i forhold til lindring af

fysiske symptomer og lidelse især ved komplekse tilstande inden for tværfaglig palliativ

indsats

- kan reflektere over de valgte problemstillinger på en måde der synliggør den studerendes

forståelse for, at der kan anlægges forskellige relevante perspektiver til lindring af lidelse

ved komplekse tilstande i den tværfaglige palliative indsats

Færdigheder

- kan dokumentere, analysere og vurdere komplekse problemstillinger i forhold til

symptomlindring ved fysiske symptomer og lindring af lidelse hos uhelbredeligt syge og

døende mennesker

- kan dokumentere, formulere og formidle problemstillinger og handlemuligheder som

relaterer sig til tværfaglig palliativ indsats –ved komplekse tilstande og lindring af lidelse

- kan søge, udvælge, analysere og vurdere litteratur, samt undersøgelses-og

forskningsresultater med relevans for modulets faglige indhold

Kompetencer

- kan træffe og fagligt begrunde beslutninger med fokus på lindring af fysiske symptomer og

lidelse ved komplekse tilstande hos uhelbredeligt syge og døende mennesker

- kan indgå i udviklingsarbejde og samarbejde med andre fagpersoner omkring

problemstillinger ved komplekse tilstande og lindring af lidelse i den palliative indsats



Palliativ indsats – symptomlindring 
og evidensbaseret praksis 5 ECTS
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Indhold
- Livskvalitet og meningsfulde aktiviteter og 

mestringsstrategier hos uhelbredeligt syge og
døende mennesker

– Indsats ved dyspnoe, smerte, træthed, gastroentestinale
symptomer

– Evidens og palliativ indsats
- Juridiske og sociale aspekter
– Lidelse og død – de sidste levedøgn
Bedømmelse
Individuel bedømmelse med intern vurdering efter 7-trins-
skalaen



Koordinering af komplekse forløb 
10 ECTS
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Læringsmål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering
Viden
- har udviklings- og forskningsbaseret viden om koordinering i relationer og på tværs af professioner,

sektorer, institutioner og i borgerens hjem
- har forståelse for lovgivningen bag koordinering og ledelse af faglige indsatser i tværfagligt og

tværsektorielt samarbejde
Færdigheder
- kan anvende og kritisk vurdere metoder og redskaber til koordinering af indsatser i komplekse

forløb
- kan lede processer til kortlægning af komplekse problemstillinger og prioritering af løsninger i

samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere
- kan formidle viden om komplekse problemstillinger og iværksætte løsninger gennem tværfaglige

samarbejdspartnere
Kompetencer
- kan tage selvstændigt ansvar for koordinering og faglig ledelse af indsatser der understøtter borgeroplevet

sammenhæng
- kan håndtere komplekse situationer gennem egen og andres indsats
- kan videreudvikle rollen som koordinator af tværfaglige og tværsektorielle indsatser i komplekse

forløb



Koordinering af komplekse forløb 
10 ECTS
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Indhold
– Lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer for 

koordinering af komplekse forløb
– Redskaber og metoder til koordinering af borgerrettede 

indsatser og forløb med afsæt i borgerens
– livssituation og nærmiljø
– Proces- og mødeledelse
– Prioritering, delegering og udøvelse af sundhedsfaglige 

indsatser gennem tværfaglige samarbejdspartnere
– Udvikling af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
Bedømmelse
Individuel bedømmelse med intern vurdering efter 7-trins-
skalaen.



Børn og unge i 
sundhedsvæsenet 10 ECTS

20. marts 2019

20

Titel på præsentationen

Læringsmål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering
Viden
- har udviklingsbaseret viden om børn/unges reaktioner på sundhedsfaglige problemstillinger

set i relation til deres biopsykosociale udvikling
- forstår betydningen af og kan reflektere over metoder til inddragelse af barnet/den unge selv

samt familie og netværk i sundhedsfaglige indsatser
Færdigheder
- kan vurdere barnets/den unges sundhedsfaglige problemstillinger og træffe beslutninger baseret

på udviklings- og forskningsviden
- kan vurdere og anvende metoder til inddragelse af barnet/den unge samt medlemmer af familie

og netværk i beslutninger og handlinger
- kan formidle og begrunde problemstillinger og løsningsmuligheder til tværfaglige samarbejdspartnere
Kompetencer
- kan håndtere komplekse sundhedsfaglige problemstillinger med afsæt i barnets/den unges

biopsykosociale udvikling
- kan samarbejde med barnet/den unge, familie og netværk samt tværfaglige samarbejdspartnere

om beslutninger og handlinger
- kan selvstændigt indgå i udvikling af sundhedsfaglig praksis målrettet børn/unge



Børn og unge i 
sundhedsvæsenet 10 ECTS
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Indhold
– Børn/unges biopsykosociale udvikling og reaktioner på udvalgte 

sundhedsfaglige problemstillinger
– Udvalgte sundhedsfaglige indsatser målrettet forebyggelse, 

sundhedsfremme, rehabilitering og/eller behandling
– Metoder til kritisk vurdering og anvendelse af udviklings- og 

forskningsresultater i kliniske beslutninger og udvikling af praksis
– Metoder til inddragelse af børn/unge deres familie og netværk i 

beslutninger og handlinger
– Tværfagligt samarbejde om og med børn/unge med udvalgte 

sundhedsmæssige, sociale, psykologiske og kulturelle 
problemstillinger

– Relationelle aspekter i kontakten med forældre og søskende til det 
alvorligt syge barn.

Bedømmelse
Individuel bedømmelse med intern vurdering efter 7-trins-skalaen .



Familiefokuserede samtaler 5 
ECTS
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Læringsmål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering 
skal
kunne
Viden
- demonstrere viden om det teoretiske og metodiske grundlag for familiefokuserede samtaler
- forstå og reflektere over kompleksiteten i den familiære situation, når sygdom eller 
funktionsnedsættelse
- rammer en familie
- anvende udviklings- og forskningsbaseret viden i refleksioner over familieinterventioner i

praksis
Færdigheder
- planlægge og gennemføre familievurderinger og sundhedsfremmende samtaler
- analysere og vurdere samtalers indhold og forløb
- formidle viden om og begyndende erfaringer med anvendelse af familiefokuserede samtaler
Kompetencer
- håndtere kompleksiteten i familiefokuserede samtaler
- selvstændigt indgå i implementering og udvikling af familiefokuserede samtaler i praksis



Familiefokuserede samtaler 5 
ECTS
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Indhold
– Familiefokuserede samtaler undersøges ved hjælp af 

nationale og internationale undersøgelses- og 
forskningsresultater såvel som studerendes praksiserfaringer

– Systemisk forståelse af familiers oplevelse af og reaktioner på 
et familiemedlems sygdom eller funktionsnedsættelse

– Metoder til vurdering af kompleksiteten i familiesituationer 
ved sygdom og funktionsnedsættelse

– Træning i at planlægge, gennemføre, kritisk vurdere samt 
formidle viden om og begyndende erfaringer med 
familiefokuserede samtaler

Bedømmelse
Individuel bedømmelse med intern vurdering efter 7-trins-skalaen


