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DIAKONIFAGLIG EFTERUDDANNELSE PÅ FILADELFIA
Med en Diakonifaglig efteruddannelse på Filadel
fia får du en ny faglighed, hvor et helhedsorien
teret syn på mennesket kommer i spil i dit arbej
de. Uddannelsen bygger oven på den faglighed, 
du allerede har og giver redskaber til at gå ind 
i hverdagens praksis ud fra en diakonifaglig til
gang.

Uddannelsen er for dig, som ønsker at give det 
medmenneskelige rum og plads i det daglige ar
bejde.  Her drøftes emner som ligeværdighedens 
plads i en professionel hverdag, hvordan vi ska
ber plads til ’det hele menneske’, og hvordan næ
stekærlighed kan gå hånd i hånd med faglighed. 

DIAKONI SOM FAG
Det særlige ved Diakonifaglig efteruddannelse på 
Filadelfia er fokus på diakoni som en faglighed, 
der har et bredt anvendelsesområde, hvor med
menneskelighed er i spil. Diakonien arbejder na
turligt sammen med flere faglige sammenhænge, 
for eksempel det sundhedsfaglige, socialfaglige 
og kirkefaglige. 

Udgangspunktet er, at alle medarbejdere på for
skellige niveauer, uanset forhold til kristen tro og 
værdier, kan udøve faglighed med fokus på med
menneskelighed. 

Undervisningen tager udgangspunkt i din dagli
ge praksis og kobler den med teoretisk viden, så 
du får nye perspektiver og handlemuligheder på 
dine udfordringer. Det er derfor en uddannelse til 
praktikere, som mødes i et bredt fagligt felt på 
tværs af forskellig uddannelsesbaggrund og ar
bejdserfaringer. 

DET FÅR DU UD AF UDDANNELSEN
Du får styrket din viden og kompetencer på følgende 
områder:

•	 Du får indsigt i diakoniens egenart og ressourcer
•	 Du kan begrunde og kommunikere værdier fagligt 
•	 Du lærer at udvikle din daglige praksis ud fra et 

værdibevidst udgangspunkt

» ”Den diakonifaglige tilgang kan give sundhedsfaglige medarbejdere mod 
til at gå ind i relationen med borgere eller patienter som et medmenneske 

og handle, lindre eller sætte det andet menneskes ressourcer i spil. Det kan også 
være mod til at tale om tro og livssyn med dem, man er i kontakt med, når de 
ønsker det. En diakonifaglig uddannelse kan give sundhedsfaglige medarbejdere et 
sprog for det, mange i forvejen er gode til – for man kan jo godt yde diakoni uden 
at vide, det er det, man gør.”

POUL HENNING LARSEN, forstander Riis Friplejehjem. 



MODULER OG TEMAER

Modul 1: 
Diakoniens historie og 
kristne værdigrundlag 
 
•	 Værdier kan blive  

ressourcer i arbejdet
•	 Forstå samspillet mellem 

samfund og diakoni
forståelse

•	 Bliv bevidst om værdier 
i konkrete handlinger

60 lektioner

Skriftlig eksamen

Modul 2: 
Diakoni – medmenneske-
lighed og relation

•	 Kommuniker værdier i 
samtale

•	 Forstå sjælesorg som et 
særligt diakonalt sprog

•	 Kortlæg arbejdspladsens 
værdimæssige udtryk 

60 lektioner

Mundtlig eksamen

Modul 3: 
Diakoni i samspil med 
andre metoder

•	 Forstå diakonien i  
samspil med andre  
fagligheder og metoder

•	 Styrk medmenneskelig
heden i dit faglige  
arbejde

•	 Lær at udvikle nye vær
dibaserede metoder og 
skabe små forsknings
orienterede projekter

30 lektioner

Mundtlig eksamen

På www.diakoni.dk finder du en længere beskrivelse af de enkelte moduler.

UDDANNELSEN ER FOR DIG ...
Uddannelsen er for dig, der arbejder i en tæt re
lation til patienter, borgere og brugere i sårbare 
eller udsatte livssituationer. 

Den er også for dig, der på et mere organisatorisk 
niveau arbejder i organisationer, der henvender 
sig til ovenstående målgrupper. 

Det kan være følgende faggrupper:

•	 Ansatte på hospitaler, hospices, plejehjem og 
andre sundhedsfaglige institutioner

•	 Ansatte på væresteder, varmestuer, opholds
steder og andre sociale eller pædagogiske in
stitutioner

•	 Fagpersoner i diakonale institutioner generelt

ET SAMMENHÆNGENDE FORLØB
Uddannelsen er et sammenhængende forløb, der 
består af tre moduler og forløber over et år.

De to første moduler afvikles som 3 x 2 internat
dage, mens tredje modul består af 2 x 2 internat
dage. Modul 1 afsluttes med skriftlig eksamen. På 
modul 2 og 3 skal der tillægges en eksamensdag, 
da begge moduler afsluttes med mundtlig eksa
men. Dertil skal påregnes en studiedag pr. modul 
i regionale læringsgrupper samt tidsforbrug til 
forberedelse til undervisning og opgaveskrivning 
svarende til cirka 30 timer pr. modul.

Uddannelsen er en del af grundlaget for at blive 
indviet som diakon på Filadelfia. Du finder betin
gelser for indvielse til diakon på www.diakoni.dk.



ADGANGSKRAV
For at blive optaget på uddannelsen skal du 
mindst have:

•	 To års relevant erhvervserfaring
•	 Relevant erhvervsfaglig uddannelse, grundud

dannelse for voksne eller realkompetencer på 
mindst samme niveau som ovennævnte.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Uddannelsesstart og datoer for de enkelte moduler 
kan ses på www.diakoni.dk. Al undervisning og eksa-
men afvikles på Filadelfia.

I 2018 er prisen for hele uddannelsen 28.000 kr. + 
moms. Prisen inkluderer forplejning og overnatning 
på internater. Dertil skal beregnes (begrænsede) ud-
gifter til bøger.

FILADELFIA

Filadelfia Uddannelse 

Kolonivej 19

4293 Dianalund

Telefon 5827 1255

www.filadelfia.dk

» Diakoniens faglighed hører hjemme i kristendommens handlingsdimension og har 
alene til opgave at bekræfte en ubetinget menneskelighed.

CONNY HJELM,  
Underviser på Diakonifaglig efteruddannelse, Master i Diakoni, Ph.d. studerende 

Fo
to

s:
 E

w
an

 H
em

m
in

gs
en

.




