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Diplommodulet ”Familiefokuserede samtaler” 
Opgraderingsforløb for kursusdeltagere på ’familiefokuseret sygepleje’ v. 

Dansk Selskab for familiesygepleje/SDU  

Forår 2019 
Hvis du har gennemført 3 dages kursus i ”Familiefokuseret sygepleje ” i perioden 2016-2018, får du nu 

mulighed for at tage et opgraderingsforløb, så du kan erhverve dig det sundhedsfaglige diplommodul: 

”Familiefokuserede samtaler”, 5 ECTS 

Uddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for studerende, der har gennemført kursus i Familiefokuseret 

sygepleje v. SDU (se optagelsesbetingelser nedenfor). Uddannelsesforløbet er tilrettelagt dels som 

selvstudie og dels med fremmøde til undervisning og øvrige studieaktiviteter i grupper og på hold. 

Uddannelsen afsluttes med en skriftlig prøve. 

Opgraderingsforløbets består af: 

1) 1 times online introduktion til læringsmål, indhold, studiearbejde, litteratur, vejledning og 

opgaveskrivning  

2) 2 dages undervisning à 5 lektioners undervisningsoplæg og studieopgaver med vejledning og 

feedback i grupper og på hold. I undervisningen lægges hovedvægt på følgende:  

a. viden i form af: 
- teoretisk og metodisk grundlag for familiefokuserede samtaler 
- forståelse af og refleksion over kompleksiteten i den familiære situation 
- evne til at anvende udviklings- og forskningsbaseret viden i faglig refleksion 

b. færdigheder i: 

- analyse og vurdering af samtaler 

- skriftlig formidling af viden om familiefokuserede samtaler 

3) 30 min. individuel vejledning til prøven pr. studerende  

4) Skriftlig intern prøve, hvor studerende gennem kombination af teoretisk viden og erfaring med at 

planlægge og gennemføre familiefokuserede samtale skal dokumentere: 

c. kompetence til at: 

- håndtere kompleksitet i familiefokuserede samtaler 

- selvstændigt indgå i implementering og udvikling af familiefokuserede samtaler 

Fakta om modulet ”Familiefokuserede samtaler” som opgraderingsforløb 

• Kompetencegivende videreuddannelse bestående af et valgmodul på 5 ECTS-point (se læringsmål 

på sidste side) 

• Der læses litteratur i et omfang af ca. 3-500 sider 



Opgraderingsforløb - Familiefokuserede samtaler 

           
• Studerende bidrager aktivt til undervisningen fx i form af mindre skriftlige og mundtlige oplæg, 

dialog og debat med undervisere og medstuderende samt konstruktiv feedback på 

medstuderendes studieopgaver 

• Prøven er en individuel skriftlig opgave 

 

 

Generelle krav til optagelse på den Sundhedsfaglige diplomuddannelse 

• Uddannelse: Sygeplejerskeuddannelse eller tilsvarende 

• Erhvervserfaring: Mindst to års relevant erfaring efter endt adgangsgivende uddannelse 

Supplerende forudsætninger 

• Deltagelse på 3 dages kursus: I familiefokuseret sygepleje v. ph.d. Birte Østergaard, Dansk Selskab 

for familiesygepleje, SDU 

• Praksiserfaring: fra arbejde med familiefokuserede samtaler i egen praksis 

Optagelsesprocedure 

Du skal søge optagelse på opgraderingsforløbet. 

Hav følgende dokumenter klar i indscannet kopi: 

 Eksamensbevis 

 Dokumentation for to års ansættelse efter endt uddannelse 

Følg det elektroniske link til optagelse her: 

Link: https://kurser.ucl.dk/kursus-forlob/familiefokuserede_samtaler/  

Brugernavn: Familiefokuserede 

Password: familiefokus2018 

 

Kontakt UCL’s studieadministration hvis du skal have hjælp til optagelsen. Her kan du også få yderligere 

oplysninger om praktiske forhold. 

Ansøgningsfrist: 1. april 2019  

Pris: 2.900 kr. 

 

Forløbsplan 

 Online introduktion til modulet ultimo august – tidspunkt oplyses efter tilmeldingsfrist 

 Første undervisningsgang den 7./5. kl. 9.00 – 15.00 

 Anden undervisningsgang den 21./5. kl. 9.00 – 15.00  

 Individuel vejledning efter aftale i uge 22/23 

https://kurser.ucl.dk/kursus-forlob/familiefokuserede_samtaler/
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 Opgaveaflevering den 14./6. kl. 12.00 i Wiseflow på itslearning 

 

Kontakt og yderligere information 

Optagelse og praktiske forhold 

Susanne Fallesen, studiesekretær, mail: sufa@ucl.dk, telefon 63 18 40 13 

Fagligt indhold 

Kirsten Honoré, Uddannelseskonsulent, mail: kirh@ucl.dk, telefon 21 36 67 02  

 

Bilag:  

STUDIEORDNING: Familiefokuserede samtaler  
 

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 demonstrere begyndende erfaringer med anvendelse af 
familiefokuserede samtaler  

 
Kompetencer 

 håndtere kompleksiteten i familiefokuserede samtaler 

 selvstændigt indgå i implementering og udvikling af familiefokuserede samtaler i praksis 
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