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REGION MIDTJYLLAND

DEN SOCIALE AKUTMEDARBEJDER
- tværfaglig, tværsektoriel og socialfaglig
kompetencegivende efteruddannelse

PRIS
23.980,- inkl. overnatning på internat og forplejning.
Mulighed for op til 80 % i tilskud til deltagergebyr samt transport mv.
Dvs. en deltagepris på 4.796,- afhængig af faggruppe, ansættelsessted
og vilkår hos diverse fonde.

BAGGRUND
Den Sociale Akutmedarbejder er kompetenceudvikling bestående af
enten et diplommodul i socialt arbejde (Udvalgte metoder i socialt
arbejde i relation til en udvalgt målgruppe, 10 ECTS) eller et
akademimodul i socialt arbejde (Bio-psyko-social rehabilitering, 10
ECTS), som er målrettet ansatte i sociale akuttilbud og lignende
funktioner. Forløbet er udviklet på baggrund af de gode resultater,
erfaringer samt den viden, der blev etableret fra bl.a. det tidligere
projekt under Socialstyrelsen, ’Udbredelse af sociale akuttilbud til
mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig 2014-2017’, hvor Center
for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland varetog uddannelsesdelen
’Den Sociale Akutuddannelse’, www.socialstyrelsen.dk
Den Sociale Akutmedarbejder, der afholdes som tværfaglig,
tværsektoriel og socialfaglig kompetencegivende efteruddannelse,
udbydes i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, www.kp.dk

FORMÅL
Formålet med Den Sociale Akutmedarbejder afholdt som tværfaglig,
tværsektoriel og socialfaglig kompetencegivende efteruddannelse er at
give ansatte i sociale akuttilbud m.fl. de rette og nødvendige
kompetencer til at give personer med psykiske lidelser i akut krise,
støtte, omsorg og rådgivning.
Endvidere er formålet at give deltagerne forudsætninger for at indgå i et
tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, hvor psyko-social
rehabilitering er afsættet for den forbyggende indsats, som sociale
akuttilbud varetager med afsæt i et respektfuldt samarbejde med
borgerne.
Endelig er formålet, at deltagerne får mulighed for vidensdeling og
erfaringsudveksling på tværs af kommuner, regioner og evt. private
aktører bl.a. med henblik på at understøtte sammenhængende
indsatser for borgerne.

LÆRINGSMÅL
Med afsæt i borgerens ønsker, behov, forudsætninger, situation,
ressourcer og i samarbejde med borgeren kan deltagerne:






Gennemføre krisesamtaler
Udarbejde kriseplaner
Varetage udekørende funktioner
Arbejde recovery- og empowermentorienteret
Indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

 Understøtte borgerens bio-psyko-sociale rehabilitering med vægt
på psykosociale indsatser i sociale akuttilbud
Læs mere om Den sociale diplomuddannelse her: www.ug.dk
Læs mere om Akademiuddannelsen i socialt arbejde her: www.ug.dk

ARBEJDSFORM
Undervisningen gennemføres fælles og på tværs af de deltagende
faggrupper og tilrettelægges anvendelsesorienteret med praksisnær
undervisning, eksempler og relevant teori og metode.
Herudover er der transferunderstøttende hjemmeopgave før, imellem
og efter undervisningsdagene.
Endelig er der en mindre skriftlig opgave med mundtlig eksamen.
Der gives vejledning i forbindelse med udarbejdelse af opgaven.

UNDERVISERE
Underviserne har ekspert- og praksisviden samt levede erfaringer inden
for sociale akuttilbud m.v.

MÅLGRUPPE
Ansatte, der arbejder i sociale akuttilbud og tilsvarende
funktionsområder samt andre, som ønsker kompetenceudvikling til at
arbejde indenfor området bl.a.: pædagoger, socialrådgivere,
ergoterapeuter, sygeplejersker, fysioterapeuter samt social- og
sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter m.fl.

MULIGHED FOR TILSKUD
Der er flere muligheder for at søge om tilskud til deltagelse på Den
Sociale Akutmedarbejder.
Ved optagelse på Den Sociale Akutmedarbejder tilmeldes deltageren
enten på et diplommodul fra Den sociale diplomuddannelse eller på et
akademimodul fra Akademiuddannelsen i socialt arbejde.
Lære mere om tilskudsmulighederne her:
 Den Kommunale Kompetencefond:
www.denkommunalekompetencefond.dk
 Den Regionale Kompetencefond:
www.denregionalekompetencefond.dk
Deltagerne afklarer selv, via deres fagforening og ledelse, om de kan få
kompetencemidler fra Den Kommunale Kompetencefond eller fra Den
Regionale Kompetencefond.

TID & STED
Den Sociale Akutmedarbejder består af syv undervisningsdage fordelt
over fire moduler samt vejledning og eksamen i perioden februar-juni
2019.
De tre første moduler afholdes som internat over to dage. Det fjerde
modul afholdes som en enkeltstående undervisningsdag.
Internaterne afholdes på Montra Odder Parkhotel, Torvald Køhlsvej 25,
8300 Odder, www.ophotel.dk
Alle indkvarteres på enkeltværelser i forbindelse med internater.
Den enkeltstående undervisningsdag afholdes på Center for
Kompetenceudvikling, Olof Palmes Allé 26, 8200 Aarhus N
På modul 1-3 begynder undervisningen kl. 11.00 på dag 1 og slutter kl.
16.00 på dag 2.
På modul 4 begynder undervisningen kl. 11.00 og slutter kl. 16.00.
Tid og sted for vejledning aftales med deltagerne på modul 1 eller 2.

Modulerne afholdes på følgende datoer:
Modul
Modul
Modul
Modul

1:
2:
3:
4:

d.
d.
d.
d.

4.-5. februar
11.-12. marts
8.-9. april
8. maj

Hertil kommer individuel vejledning (á ca. 45 minutters varighed)
relateret til aflevering af opgaver på to af følgende datoer:
Vejledning i København: d. 11. og 12. april samt 14. og 15. maj.
Vejledning i Aarhus: d. 3., 4. og 5. april samt 16., 20 og 24. maj.
Aflevering af opgave d. 6. juni kl. 12.00.
Endelig skal der afsættes tid til eksamen (á 30 minutters varighed), på
én af følgende datoer:
Eksamen i København: d. 20. og 21. juni.
Eksamen i Aarhus: d. 13., 14. og 17. juni.

FORUDSÆTNINGER
Ved optagelse på Den Sociale Akutmedarbejder tilmeldes deltageren
enten på et diplommodul fra Den sociale diplomuddannelse (Udvalgte
metoder i socialt arbejde i relation til en udvalgt målgruppe, 10 ECTS)
eller på et akademimodul fra Akademiuddannelsen i socialt arbejde
(Bio-psyko-social rehabilitering, 10 ECTS).
Forudsætningen for optagelse på diplommodulet er:
 En relevant uddannelse mindst på niveau med en
erhvervsakademiuddannelse
 En relevant akademiuddannelse
 Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter
den adgangsgivende uddannelse
Forudsætningen for deltagelse på akademimodulet er:
 Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse
 To års erhvervserfaring

Dokumentation for deltagerforudsætninger indsendes til Københavns
Professionshøjskole efter tilmelding. Efter tilmelding bliver der taget
kontakt af Københavns Professionshøjskole med oplysninger om, hvilken
dokumentation der skal indsendes.
Såfremt du ikke har de formelle forudsætninger for at blive optaget på
akademimodulet eller diplommodulet på Den Sociale Akutmedarbejder,
kan individuel kompetencevurdering (IDV) være en mulighed. Fordelene
ved en kompetencevurdering er, at du har mulighed for at blive optaget,
selvom du ikke opfylder de formelle adgangskrav.
Yderligere information vedr. IDV fås ved henvendelse til:
Lise Søgaard Slot Lund
Lektor, ph.d., uddannelseskonsulent
Københavns Professionshøjskole
Direkte tlf.: 5163 2551
lilu@kp.dk

TILMELDING
Tilmeldingen til Den Sociale Akutmedarbejder skal ske via Plan2Learn,
www.rm.plan2learn.dk

KONTAKT
Information vedr. tilmelding:

Information vedr. indhold:

Administrativ medarbejder og
kontorelev
Mette Lybæk Kristensen
melkrs@rm.dk
Tlf.: 2461 7066
www.kompetence.rm.dk

Kursusleder,
uddannelseskonsulent og
cand.scient.soc.
Bo Kristian Nielsen
bo.kristian.nielsen@stab.rm.dk
Tlf.: 2081 3042
www.kompetence.rm.dk

