
AKADEMIUDDANNELSER
INDEN FOR SUNDHEDSSEKTOREN

AKADEMIUDDANNELSEN I 
KOMMUNIKATION OG FORMIDLING
For dig, der vil arbejde med kommunikation. Både 
i forhold til dig selv og til virksomhedens kunder 
og samarbejdspartnere.

Vi anbefaler modulerne: 
•	 Kommunikation	i	praksis
•	 Interkulturel	kommunikation
•	 Online-kommunikation

AKADEMIUDDANNELSEN I 
ODONTOLOGISK PRAKSIS
For dig, der vil kombinere dine faglige kompe-
tencer inden for tandplejen med viden om kom-
munikation, service og kvalitetsudvikling.

Vi anbefaler modulerne:
•	 Kommunikation	i	tandplejen
•	 Administration	og	drift	af	tandklinikker
•	 Protetik
•	 Ortodonti
•	 Implantologi	og	kirurgi

AKADEMIUDDANNELSEN I 
SUNDHEDSPRAKSIS
For	dig,	der	vil	med	kvalitetssikring	og	-udvikling	
i sundhedssektoren og viden om samspillet 
mellem borgere og sundhedsvæsenet.

Vi anbefaler modulerne:
•	 Professionel	praksis
•	 Kvalitetsudvikling	og	dokumentation
•	 Innovativ	praksis
•	 Omsorgs-	og	relationsarbejde

Har du brug for
uddannelsesvejledning?

Ring til
HK’s karrieretelefon

på 33 30 44 60

Se, hvor uddannelserne
udbydes på:

audiplom.dk 
eller ug.dk



Om akademiuddannelsen
Akademiuddannelsen	er	en	videregående	uddannelser	
for voksne, der allerede er på arbejdsmarkedet. Den 
består af typisk af 6 moduler. Nogle af modulerne 
er obligatoriske, andre vælger du selv. Hvert modul 
består af cirka 10 undervisningsdage, og dertil kom-
mer forberedelse og hjemmearbejde. Uddannelsen 
kan tages både om dagen og om aftenen.

Du skal have 2 års erhvervserfaring og en erhvervsuddannelse eller en  
gymnasial uddannelse for at blive optaget.

Du kan også ”shoppe rundt” og tage fag fra flere akademiuddannelser, så du 
skræddersyer et uddannelsesforløb, der matcher dit job og dine interesser.

Økonomi, når du tager uddannelse
Mange	af	HK/Privats	medlemmer	har	ret	til	10	dages	efter-	og	videreuddan-
nelse	om	året	gennem	deres	overenskomst.	Ordningerne	hedder	selvvalgt	og	
aftalt	uddannelse.	I	de	fleste	overenskomster	kan	man	få	dækket	kursusudgifter	
og	mellem	85-100	%	af	sin	løn,	mens	man	er	under	uddannelse.	

Er du i tvivl om, hvilke uddannelsesrettigheder, der er i din overenskomst,  
så kan du gå ind på mithk.dk og finde den under din profil.

Er	du	ikke	dækket	af	en	overenskomst/kompetencefond,	kan	du	få	din	 
uddannelse betalt af omstillingsfonden, hvis du opfylder betingelserne:

•	 	Du	skal	være	i	arbejde,	men	du	må	ikke	være	freelancer	eller	selvstændig
•	 	Du	må	ikke	have	en	uddannelse,	der	er	højere	end	en	erhvervs- 

uddannelse eller en merkonomuddannelse.

Du kan få op til 10.000 kr. om året via omstillingsfonden.

Læs mere på www.hk.dk/omstillingsfonden

Har du spørgsmål om uddannelse?
Har du brug for sparring i forhold til valg af uddannelse, kan du 
ringe til HK’s Karrieretelefon på tlf. 33 30 44 60 på hverdage 
mellem 13.00 og 16.00.

Du kan også skrive til hkprivat/uddannelse@hk.dk, hvis du har 
spørgsmål om akademiuddannelsen. 

Se, hvoruddannelserneudbydes på:audiplom.dk


