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“Bør være planer for kompetenceudviklingen for 

relevant personale på det palliative område”

Anbefalinger for den palliative indsats. SST 2011
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Sundhedsfaglig diplomuddannelse

Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til 

selvstændigt at varetage specialiserede funktioner og udviklingsorienterede 

opgaver af høj kompleksitet inden for den sundhedsfaglige praksis samt opgaver af høj kompleksitet inden for den sundhedsfaglige praksis samt 

videreudvikle egen praksis gennem anvendelse af forskningsbaseret teori og 

metode.

Endvidere er formålet at kvalificere den enkelte til selvstændigt at indgå i tværfagligt og 

tværsektorielt samarbejde i såvel offentlige som private virksomheder.

Studieordningen  for Sundhedsfaglig diplomuddannelse 1. juli 2011
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Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

• Hurtig vej for ny viden til klinisk praksis• Hurtig vej for ny viden til klinisk praksis

• Formaliseret og kompetencegivende uddannelse

• Fleksibel  - modulopbygget

• Tværfaglig og tværsektoriel

• Udviklet i tæt samarbejde med praksis

• Samspil mellem uddannelse og  praksis

• Økonomisk attraktivt
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Sundhedsfaglig diplomuddannelse

palliativ indsats

• Palliativ indsats – med fokus på de mellemmenneskelige aspekter 10 ECTS

• Palliativ indsats – symptomlindring og det professionelle arbejde 5 ECTS

• Palliativ indsats – symptomlindring og evidensbaseret praksis 5 ECTS

• Nye moduler? 
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Kompetenceudvikling funderes på et dynamisk 

samspil mellem teori, praksis og 

professionsudvikling?

Diplomuddannelse

Kompetencekort

Helhedsløsninger i samarbejde med Social- og 

Sundhedsskolerne

Partnerskab  med Danske Regioner, KL, Dansk Sygeplejeråd 

og Sundhedsstyrelsen 
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Tak for jeres opmærksomhed
Henvendelse til:

Lillian Hove

Tlf. 8755 1957
Merete Værge, 

Tlf. 7266 5228 
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Mail: lho@via.uc

Bodil Laursen

Tlf.   7248 1274

Mail:  bla@ucsj.dk

Lene Sørensen

Tlf 7248 7653

Mail: leso@phmetropol.dk

Tlf. 7266 5228 

Mail: mvva@ucsyd.dk

Christel Halvor Trøstrup

Tlf. 4189 8403

Mail: ct3@ucc.dk


