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Nummer: 40939 
Titel: Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien 
Kort titel: SPK - FS 

Varighed: 10,0 dage. 
Godkendelsesperiode: 23-11-2009 og fremefter 

Status (EUU): GOD 
Status (UVM): GOD 
Delmål: Nej 

Multiplan: Nej 
 

 
Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne  
 

Deltageren kan ud fra nyeste faglige viden selvstændigt tilrettelægge et målrettet omsorgs- og 
kontaktforløb. Herunder stå for funktionen som kontaktperson med det tilhørende relationsarbejde inden 

for eget kompetenceområde. I den forbindelse kan deltageren samarbejde med og arbejde motiverende i 
forhold til den sindslidende borger på baggrund af viden om kommunikationsmønstre og 
forsvarsmekanismer - også i den vanskelige situation. I samarbejdet kan deltageren rumme forskelle 

mellem borgerens og egne normer og værdier samt forholde sig til evt. misbrugsproblematikker. 
Endvidere forstår deltageren hensigten med borgerens personlige handleplan og kan motivere og 

medvirke til udarbejdelse af handleplanen, som sætter mål for det daglige samarbejde. 
 
Deltageren kender sin egen funktion i forhold til den forebyggende og sundhedsfremmende indsats 

(herunder forebyggelse af indlæggelser) over for den sindslidende borger i forhold til den samlede 
udvikling og organisering af psykiatrien. I det arbejde kan deltageren medvirke til at opbygge en 

samarbejdskultur, der bygger på respekt for de involverede parters roller og opgaver, herunder 
betydningen af borgerens netværk og pårørende. Endvidere kan deltageren medvirke i tværsektorielt 
samarbejde samt inddrage ressourcepersoner i den kommunale forvaltning m.m. I forbindelse med den 

løbende fælles evaluering af indsatsen kan deltageren reflektere over egen praksis og udvikle sine faglige 
kompetencer. 

 
I sit daglige arbejde kan deltageren tage højde for relevant gældende lovgivning. Endvidere har deltageren 
kendskab til værdierne i FN's Handicapkonvention samt de fælles nationale værdier i den tværsektorielle 

indsats for sindslidende. Desuden kan deltageren formidle viden til borgeren om brugerbevægelsen. 
 

Bestemmelser om bedømmelse som forudsætning for opnåelse af bevis  
 
Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har 

opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering. 
 

Eventuelt yderligere bestemmelser for certifikatuddannelser 
 
 

 
Arbejdsmarkedsuddannelser med relevans for uddannelsesmål: 
42685 Socialpsykiatri - fagligt samarbejde 
 
Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 

2223 (AL) Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap (moder-FKB) 
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Tekster til UddannelsesGuiden 
 
WEB-søgetekst: 

Deltagerne tilegner sig viden og forståelse for det socialpsykiatriske område, således at de bliver i stand 
til at samarbejde med sindslidende borgere, stå for funktionen som kontaktperson samt indgå i et 

tværfagligt samarbejde. 
 
Målgruppe: 

Social-og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, plejere og andre faggrupper, der arbejder inden for 
det socialpsykiatriske område. For andre faggrupper anbefales det, at de har deltaget i "Grundlæggende 

arbejde i socialpsykiatrien" eller har tilsvarende kvalifikationer. Det gælder for ovenfor nævnte 
faggrupper, at det er en fordel med mindst ½ års praktisk erfaring med socialpsy-kiatriske klienter. 
 

Mål: 
Deltagerne kan ud fra nyeste faglige viden selvstændigt tilrettelæ gge et målrettet omsorgs- og 

kontaktforløb. Herunder stå for funktionen som kontaktperson med det tilhørende relationsarbejde inden 
for eget kompetenceområde. I den forbindelse kan deltageren samarbejde med og arbejde motiverende i 
forhold til den sindslidende borger på baggrund af viden om kommunikationsmønstre og 

forsvarsmekanismer - også i den vanskelige situation. I samarbejdet kan deltageren rumme forskelle 
mellem borgerens og egne normer og værdier samt forholde sig til evt. misbrugsproblematikker. 

Endvidere forstår deltageren hensigten med borgerens personlige handleplan og kan motivere og 
medvirke til udarbejdelse af handleplanen, som sætter mål for det daglige samarbejde.  
 

Deltageren kender sin egen funktion i forhold til den forebyggende og sundhedsfremmende indsats 
(herunder forebyggelse af indlæggelser) over for den sindslidende borger i forhold til den samlede 

udvikling og organisering af psykiatrien. I det arbejde kan deltageren medvirke til at opbygge en 
samarbejdskultur, der bygger på respekt for de involverede parters roller og opgaver, herunder 
betydningen af borgerens netværk og pårørende. Endvidere kan deltageren medvirke i tværsektorielt 

samarbejde samt inddrage ressourcepersoner i den kommunale forvaltning m.m. I forbindelse med den 
løbende fælles evaluering af indsatsen kan deltageren reflektere over egen praksis og udvikle sine faglige 

kompetencer.  
 
I sit daglige arbejde kan deltageren tage højde for relevant gældende lovgivning. Endvidere har deltageren 

kendskab til værdierne i FN's Handicapkonvention samt de fælles nationale værdier i den tværsektorielle 
indsats for sindslidende. Desuden kan deltageren formidle viden til borgeren om brugerbevægelsen. 

 
Varighed: 
Uddannelsen har en varighed på 10,0 dage. 

 
Eksamen: 

 
 
Den danske kvalifikationsramme for livslang læring 

 
Niveau i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 5 

 
Indhold: 
Deltagerne tilegner sig viden og forståelse for det socialpsykiatriske område, således at de bliver i stand 

til at samarbejde med sindslidende borgere, stå for funktionen som kontaktperson samt indgå i et 
tværfagligt samarbejde. 
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Jobmuligheder og videre uddannelse: 
Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som 

beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, 
arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte 

handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed 
for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for 
erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit. 

 
Bevis opnås således: 

Beviset tildeles, når deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt godkendte 
handlingsorienterede mål. For arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der er udviklet en prøve, vil dette som 
udgangspunkt forudsætte, at prøven er bestået. Der kan dog gives dispensation til prøveaflæggelse. For 

arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der ikke er udviklet en prøve, vil beviset udstedes, hvis underviseren 
vurderer, at deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede 

mål. Endelig kan beviset tildeles på baggrund af en individuel kompetencevurdering (IKV i AMU) med 
mindre, dette forhindres af anden lovgivning. 
 

Uddannelsesinstitutioner som kan tildele bevis: 
Beviset tildeles af offentlige og private uddannelsesinstitutioner, som er godkendt af 

Undervisningsministeriet til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelsen. 
 
Bevistekster 

 
Bevisformat:A6 

Gældende fra:23-11-2009 
Bevistekst:Deltagerne kan ud fra nyeste faglige viden selvstændigt tilrettelægge et målrettet omsorgs- og 
kontaktforløb. Herunder stå for funktionen som kontaktperson med det tilhørende relationsarbejde inden 

for eget kompetenceområde. I den forbindelse kan deltageren samarbejde med og arbejde motiverende i 
forhold til den sindslidende borger på baggrund af viden om kommunikationsmønstre og 

forsvarsmekanismer - også i den vanskelige situation. I samarbejdet kan deltageren rumme forskelle 
mellem borgerens og egne normer og værdier samt forholde sig til evt. misbrugsproblematikker. 
Endvidere forstår deltageren hensigten med borgerens personlige handleplan og kan motivere og 

medvirke til udarbejdelse af handleplanen, som sætter mål for det daglige samarbejde. 
 

Deltageren kender sin egen funktion i forhold til den forebyggende og sundhedsfremmende indsats 
(herunder forebyggelse af indlæggelser) over for den sindslidende borger i forhold til den samlede 
udvikling og organisering af psykiatrien. I det arbejde kan deltageren medvirke til at opbygge en 

samarbejdskultur, der bygger på respekt for de involverede parters roller og opgaver, herunder 
betydningen af borgerens netværk og pårørende. Endvidere kan deltageren medvirke i tværsektorielt 

samarbejde samt inddrage ressourcepersoner i den kommunale forvaltning m.m. I forbindelse med den 
løbende fælles evaluering af indsatsen kan deltageren reflektere over egen praksis og udvikle sine faglige 
kompetencer. 

 
I sit daglige arbejde kan deltageren tage højde for relevant gældende lovgivning. Endvidere har deltageren 

kendskab til værdierne i FNs Handicapkonvention samt de fælles nationale værdier i den tværsektorielle 
indsats for sindslidende. Desuden kan deltageren formidle viden til borgeren om brugerbevægelsen. 
 

 
Bevisformat:A4 



 
Side 4 af 4 

Udskrevet den 05-03-
2021 

Uddannelsesmål med detaljer 

 

Gældende fra:09-03-2011 
Bevistekst:Deltagerne kan ud fra nyeste faglige viden selvstændigt tilrettelægge et målrettet omsorgs- og 
kontaktforløb. Herunder stå for funktionen som kontaktperson med det tilhørende relationsarbejde inden 

for eget kompetenceområde. I den forbindelse kan deltageren samarbejde med og arbejde motiverende i 
forhold til den sindslidende borger på baggrund af viden om kommunikationsmønstre og 

forsvarsmekanismer - også i den vanskelige situation. I samarbejdet kan deltageren rumme forskelle 
mellem borgerens og egne normer og værdier samt forholde sig til evt. misbrugsproblematikker. 
Endvidere forstår deltageren hensigten med borgerens personlige handleplan og kan motivere og 

medvirke til udarbejdelse af handleplanen, som sætter mål for det daglige samarbejde. 
 

Deltageren kender sin egen funktion i forhold til den forebyggende og sundhedsfremmende indsats 
(herunder forebyggelse af indlæggelser) over for den sindslidende borger i forhold til den samlede 
udvikling og organisering af psykiatrien. I det arbejde kan deltageren medvirke til at opbygge en 

samarbejdskultur, der bygger på respekt for de involverede parters roller og opgaver, herunder 
betydningen af borgerens netværk og pårørende. Endvidere kan deltageren medvirke i tværsektorielt 

samarbejde samt inddrage ressourcepersoner i den kommunale forvaltning m.m. I forbindelse med den 
løbende fælles evaluering af indsatsen kan deltageren reflektere over egen praksis og udvikle sine faglige 
kompetencer. 

 
I sit daglige arbejde kan deltageren tage højde for relevant gældende lovgivning. Endvidere har deltageren 

kendskab til værdierne i FNs Handicapkonvention samt de fælles nationale værdier i den tværsektorielle 
indsats for sindslidende. Desuden kan deltageren formidle viden til borgeren om brugerbevægelsen. 
 

Prøver 
Der er ingen godkendte prøver 

 


