
 
Kursuskalender 2019 
Efter- og videreuddannelse på sosuområdet

Startdato Titel Antal dage Kursusnr. 
afd. Aarhus

Kursusnr. 
afd. Silkeborg

20. maj 2019 Forflytningsvejleder - vejledning i forflytning 6 dage e19sa20051

9. august 2019 Klinisk obeservation, reflektion og handling 20 dage e19sa19081

2. september 2019 Prakvikvejledning for SOSU/PAU elever - overbygning 12 dage e19sa02091

9. september 2019 Praktikvejledning for SOSU/PAU elever - basiskursus 11 dage e19sa09092

9. september 2019 Dysfagi - Opsporing og omsorg 2 dage e19sa09091

9. september 2019 Palliation - Hospicemetoder i praksis 5 dage e19sa09093

16. september 2019 Farmakologi i psykiatrien 5 dage e19sa16091

23. september 2019 Forflytningsvejleder - vejledning i forflytning 6 dage e19sa23092

23. september 2019 Omsorg for personer med demens 5 dage e19sa23091

30. september 2019 Sterilarbejdet på sygehusene / Sterilassistentudd. 10 dage e19sa30091

3. oktober 2019 Injektion af medicin 1 dag e19sa03101

4. november 2019 Farmakologi i somatikken 5 dage e19sa04111

4. november 2019 Praktikvejldning - særlig indsats 5 dage e19sa04112

11. november 2019 Sårbehandling - behandlinskrævende sår 5 dage e19sa11111

25. november 2019 Kliniske opgaver i almen lægepraksis 5 dage e19sa25111

25. november 2019 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 5 dage e19sp25111

Se mange flere kurser på www.sosuoj.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus.



 
Kursuskalender 2019 
Efter- og videreuddannelse på sosuområdet

Startdato Titel Antal dage Kursusnr. 
afd. i Aarhus

Kursusnr. 
afd. i Silkeborg

                                                          Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Akademiuddannelsen er bygget op af 6 moduler: 2 obligatoriske, 3 valgfrie samt et afgangsprojekt.  
Hele studiet svarer til et års fuldtidsstudium eller 60 ECTS point.
 
Obligatoriske moduler:
• Professionel praksis – 10 ECTS
• Kvalitetsudvikling og dokumentation – 10 ECTS 
 
Valgfrie moduler:
• Sammenhængende forløb - 10 ECTS
• Pædagogik og kommunikation - 10 ECTS
• Multikompleksitet i praksis - 10 ECTS
• Innovativ praksis - 10 ECTS
• Socialpædagogik og psykiatri - 10 ECTS
• Demens – 10 ECTS 

Ønsker du hjælp eller yderligere information kontakt Dorte Lorenzen på SOSU Østjylland på mail: dol@sosuoj.dk eller tlf. 87412604 
 
Akademiuddannelse i Sundhedspraksis udbydes i samarbejde med VIA. Læs mere på vores hjemmeside: www.sosuoj.dk   

Se mange flere kurser på www.sosuoj.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus.


