
Kurser 2019
Efter- og videreuddannelse på social- og sundhedsområdet

Ta’ efteruddannelse på SOSU Østjylland 
Sundhed, sygepleje, omsorg

Læs mere, 
se datoer og 
find flere kurser på:
www.sosuoj.dk

Sundheds- og 
sygeplejeopgaver 
på hospitaler



 Farmakologi i somatikken

Du får kompetencer til at kunne varetage 
medicinadministration af lægemidler til 
behandling af somatisk sygdom, herunder 
medicinering via subcutan kanyle. Du får 
udvidet viden om lægemiddelregning, 
farmakodynamik og farmakokinetik 
således, at du kan observere borgeren 
og handle hensigtsmæssigt i forhold til 
virkning, bivirkning og kontraindikation, 
samt medicinudløste forgiftningstilstande, 
delirium og allergiske reaktioner.

Varighed: 5 dage
Målnr.: 45673

Farmakologi i psykiatrien

Du får kompetencer til at administre-
re psykofarmaka. Du får øget viden om 
medicinens virkninger og bivirkninger samt 
om farmakokinetik og farmakodynamik, 
således at du kan observere borgeren/
patienten og handle hensigtsmæssigt på 
eventuelle forgiftningstilstande. Du får 
ligeledes viden om medicinpædagogik i 
forhold til compliance.

Varighed: 5 dage
Målnr.: 48102

Injektion af medicin

Efter uddannelsen kan du udføre subkutan 
og intramuskulær injektion af almen 
somatiske lægemidler og mest anvendte 
psykofarmaka. Du kan vælge injektionssted 
og -teknik, og du har kendskab til 
virkning og bivirkning ved subkutan og 
intramuskulær injektion af lægemidler.

Varighed: 1 dag
Målnr: 47968

Klinisk observation , refleksion og 
handling

På uddannelsen får du øget viden om 
anatomi og fysiologi, sygdomslære og 
blodprøver, således at du kan foretage 
systematisk klinisk observation af 
komplekse fysiologiske, psykologiske og 
sociale sammenhænge. 
Du får styrket din faglige argumentation 
og udviklet dit fagsprog.

Varighed: 20 dage
Målnr.: 47733 

SOSU-assistenten som ressource-
eller nøgleperson

Formålet med efteruddannelsen er, at du 
får viden om funktionen som nøgleperson, 
således at du efterfølgende kan arbejde 
som ressourceperson på sygehuse. 
Du lærer, hvordan du kan bidrage til 
udvikling af praksis, og du får styrket dine 
kompetencer til rollen som vidensperson,og 
faglig formidler. 

Kurset kan kombineres med Patient med 
demens eller Patient med psykiatrisk 
sygdom, således at du bliver i stand til at 
varetage opgaven som ressourceperson i 
forhold til specifikke grupper af patienter.

Varighed: 5 dage
Målnr.: 47748

Patient med psykiatrisk sygdom og/
eller misbrug på somatisk sygehus

Du får kompetencer til at bidrage til at 
forbygge komplikationer forårsaget af den 
psykiske lidelse/misbrug i forbindelse med 
sygepleje og behandling af fysisk sygdom 
hos den psykisk syge/misbruger under 
indlæggelse på somatisk hospital. Du 
lærer at identificere tegn og symptomer 
på psykisk sygdom og/eller misbrug hos 
den fysisk syge borger, samt anvende 
pædagogiske, jeg-støttende, relationelle 
og kommunikative værktøjer i de 
patientnære plejeopgaver.

Varighed: 5 dage
Målnr.: 47970 

Patient med demens på somatisk 
sygehus

Du får kompetencer til at drage omsorg 
for og tilrettelægge sygepleje for 
personer med demens indlagt med 
somatisk lidelse, således at forværring 
af demenssymptomer så vidt muligt 
forebygges. Du får viden om det komplekse 
samspil mellem fysisk sygdom og 
demenssymptomer og kan på baggrund 
heraf skelne mellem progression grundet 
fysiologisk ubalance og progression 
af selve demensen, herunder får du 
specifik viden om demente menneskers 
smerteoplevelse og behandling heraf.

Varighed: 4 dage
Målnr.: 47971 

Sårbehandling

Du kan efterfølgende yde pleje og omsorg 
til mennesker med behandlingskrævende 
sår, indlagt på sygehus.
Du får kompetencer til selvstændigt at va-
retage grundlæggende helhedsorienteret 
sygepleje og omsorg hos mennesker med 
forskellige og almindeligt forekommende 
akutte sår og kroniske sår.
Du kan arbejde med at forebygge sår 
og arbejde med faktorer af betydning 
for optimal sårheling og forebyggelse af 
komplikationer.

Varighed: 3 dage
Målnr.: 43461

Patientsikkerhed og UTH

Du lærer om patientsikkerhed og vigtig-
heden af at formidle relevant viden og 
relevante observationer. Du  ved, hvem 
der kan indrapportere utilsigtede hæn-
delser, og kender din egen forpligtelse til 
at rapportere utilsigtede hændelser samt 
proceduren herfor. 

Varighed: 1 dage
Målnr.: 40823

Sundheds- og sygeplejeopgaver
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 Farmakologi i somatikken

Du får kompetencer til at kunne varetage 
medicinadministration af lægemidler til 
behandling af somatisk sygdom, herunder 
medicinering via subcutan kanyle. Du får 
udvidet viden om lægemiddelregning, 
farmakodynamik og farmakokinetik 
således, at du kan observere borgeren 
og handle hensigtsmæssigt i forhold til 
virkning, bivirkning og kontraindikation, 
samt medicinudløste forgiftningstilstande, 
delirium og allergiske reaktioner.

Varighed: 5 dage
Målnr.: 45673

Farmakologi i psykiatrien

Du får kompetencer til at administre-
re psykofarmaka. Du får øget viden om 
medicinens virkninger og bivirkninger samt 
om farmakokinetik og farmakodynamik, 
således at du kan observere borgeren/
patienten og handle hensigtsmæssigt på 
eventuelle forgiftningstilstande. Du får 
ligeledes viden om medicinpædagogik i 
forhold til compliance.

Varighed: 5 dage
Målnr.: 48102

Injektion af medicin

Efter uddannelsen kan du udføre subkutan 
og intramuskulær injektion af almen 
somatiske lægemidler og mest anvendte 
psykofarmaka. Du kan vælge injektionssted 
og -teknik, og du har kendskab til 
virkning og bivirkning ved subkutan og 
intramuskulær injektion af lægemidler.

Varighed: 1 dag
Målnr: 47968

Kliniske opgaver i almen praksis

Efter uddannelsen har du opnået indsigt i 
almen praksis, social og sundhedsassisten-
tens kompetencefelt og rolle. På baggrund 
heraf kan du udføre delegerede under-
søgelser og behandlinger i almen praksis, 
herunder de almindeligste venøse blod-
prøver, EKG-undersøgelse, spiometri samt 
foretage de almindeligste vaccinationer.

Varighed: 5 dage
Målnr.: 48093

Relationel koordinering
- SSA i det tværgående samarbejde

Du får kompetencer til at indgå i og bidra-
ge til at skabe kvalitet i det tværgående 
samarbejde inden for social- og sund-
hedsvæsenets sektorer.  Du får  forståelse 
for organisationernes forskellige interne 
strukturer, processer og kulturer.
Du lærer at have fokus den gode udskrivel-
se - og på risikohåndtering ved overgange. 
Du bliver bekendt med rammer og redska-
ber, som er organisatorisk tværgående., 
ligesom du får viden om  samarbejdspart-
nerenes dokumentationspraksis, således at 
du kan anvende data herfra relevant.

Varighed: 4 dage
Målnr.: 45668

Vejledning og rådgivning i dialog 
med patienter

Du får styrket dine sundhedspædago-
giske kompetencer, således at du efter 
uddannelsen kan du selvstændigt og 
i samarbejde med andre faggrupper, 
rådgive og vejlede borgeren, patienten og 
evt. pårørende. Du lærer at tilrettelægge 
og forestå rådgivning og vejledning med 
afsæt i borgerens livsverden, og du lærer 
at indgå i en ligeværdig dialog, ligesom du 
får kendskab til de juridiske aspekter.

Varighed: 3 dage
Målnr.: 47969

Palliation 
- hospicemetoder i praksis

Du får viden om palliation, således at du 
kan bidrage til at yde en helhedsorienteret 
palliativ pleje samt observere de almin-
deligst forekommende symptomer hos 
døende og bidrage til plejen i det pal-
liative forløb. Du får redskaber, så du kan 
håndtere svære samtaler med døende og 
deres pårørende. 

Varighed: 5 dage
Målnr.: 43436

Sterilarbejdet på sygehusene
- Sterilasssistentuddannelse

Uddannelsen giver dig forudsætninger for 
at deltage i arbejdet med genbehandling 
af steriliserbart medicinsk udstyr i henhold 
til overordnede standarder og retnings-
linjer. Du kan efterfølgende varetage 
fremstillingen og håndteringen af sterile 
produkter i henhold til gældende regler og 
forskrifter for produktion af sterile produk-
ter til sygehussektoren.

Varighed: 10 dage
Målnr.: 40940

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis
Akademiuddannelse i Sundhedspraksis er en 
videreuddannelse for bl.a. social- og sundhedsas-
sistenter, der ønsker at udvikle kompetencer til at 
kunne løse arbejdsopgaver på et mere kompe-
tent niveau eller til at varetage jobfunktioner, 
som f.eks. koordinator, nøgleperson, projektleder 
eller lignende.
Uddannelsen består af en række moduler, som kan 
vælges enkeltvis, eller du kan vælge at tage hele 
uddannelsen.

Moduler udbydes som deltidsundervisning med 
undervisning 1 dag om ugen i 9 uger eller som 
netbaseret undervisning. 

Uddannelsen udbydes i samarbejde med VIA 
University College og tilmelding foregår på  
www.via.dk.

Moduler
Professionel praksis (10 ECTS)

Kvalitetsudvikling og dokumentation (10 ECTS) 

Multikompleksistet i praksis (10 ECTS)

Innovativ praksis (10 ECTS) NY

Sammenhængende forløb (10 ECTS)

Pædagogik og kommunikation (10 ECTS)

Socialpædagogik og psykiatri (10 ECTS)

Demens (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Alle moduler udbydes i 2019.  Se datoer på www.
sosuoj.dk eller ring på tlf. 8741 2604.

Praktikvejlederuddannelsen 

Praktikvejlederuddannelse består af: 
• Basismodul (11 dage)
• Overbygningsuddannelse (12 dage)

Specialmoduler
• Ajourføring (3 dage)
• Talent og EUX (2 dage)
• Særlig indsats (5 dage)

I 2019 udbydes basismodulet samt  
overbygningsuddannelsen. 

Hvis du er interesseret i at vide mere om special-
modulerne skal du kontakte sekretariatet på tlf: 
87412610 .

Se datoer på www.sosuoj.dk 



Find datoer og mange flere kurser 
Du finder datoer på omstående og en lang 
række andre kurser på www.sosuoj.dk.

Du kan også finde mange andre kurser og 
løbende læse om nye tiltag og nyheder på 
skolens hjemmeside: www.sosuoj.dk 

Her kan du finde et online kursuskatalog, og en 
oversigt over alle de mange kurser, der er  
mulighed for at skræddersy til din arbejdsplads, 
eller som du kan forhåndstilmelde dig. 

Tilmelding
Det er et lovkrav, at virksomheder tilmel-
der medarbejdere digitalt via portalen: 
www.efteruddannelse.dk.

Øvrige kan også tilmelde sig på www.
efteruddannelse.dk eller ved at kontakte 
skolen. Vær opmærksom på regler for 
framelding og udeblivelse, som fremgår af 
skolens hjemmeside.

VEU-godtgørelse og tilskud
til transport
Personer, der tilhører den primære 
AMU-målgruppe, kan søge VEU-godtgø-
relse.

Forudsætning for VEU-godtgørelse er, 
at der er tale om et løntab eller en tabt 
arbejdsmulighed. Ansøgning om tilskud 
skal ske digitalt via portalen:
www.efteruddannelse.dk

Adgang og pris
AMU-kurser er i princippet åbne for alle. 
Kurser udviklet specielt til social- og sund-
hedsområdet er normalt gratis at deltage 
i, dog skal deltagere med uddannelse over 
erhvervsuddannelsesniveau betale  
deltagerbetaling. Pris oplyses på skolen.
Vær også opmærksom på, at virksomhe-

der skal betale gebyr for en medarbejders 
udeblivelse eller for sen afmelding. For 
virksomheder, der ønsker hele hold, kan 
der også forekomme tillægspris for  
fleksibel tilrettelæggelse og/eller for  
holdopfyld.

Kontakt
Kursuskoordinator , Afdeling i Aarhus
Elisabeth Kobberøe, Tlf. 8741 2610, 
ERK@sosuoj.dk.

Kursuskoordinator, Afdeling i Silkeborg
Anne Katrine Valeur, Tlf. 8720 6117
AKV@sosuoj.dk

Uddannelseskonsulent, Afdeling i Aarhus
Jette Sejer Jakobsen, tlf. 2399 7635, 
JSJ@sosuoj.dk

Uddannelseskonsulent, Afdeling i Silkeborg
Kirsten Bisgaard, tlf. 2428 5229, 
KBM@sosuoj.dk

Nyhedsmail
Ønsker du at modtage nyheder om efter- 
og videreuddannelse på SOSU Østjylland 
kan du tilmelde dig vores nyhedsmail via 
vores hjemmeside:
http://www.sosuoj.dk/efter-og-videreuddannelse/

Find os på Facebook: 
https://www.facebook.com/EVUsosuoj/

www.sosuoj.dk
Tlf.: 8741 2626

Her kan du også læse om mange andre 
kurser og uddannelser. Du kan også læse 
mere om, hvordan du kan få foretaget en 
realkompetencevurdering (RKV), eller hvor-
dan din arbejdsplads kan få besøg af en 
konsulent eller rekvirere et kursus eller en 
temadag. Du også læse om portørgrund–
uddannelse og efteruddannelse for 
portører og hospitalsserviceassistenter. 



 
Kursuskalender 2019 
Efter- og videreuddannelse på sosuområdet

Startdato Titel Antal dage Kursusnr. 
afd. Aarhus

Kursusnr. 
afd. Silkeborg

21. januar 2019 Praktikvejleder - overbygning 12 dage e19sa21011

25. februar 2019 Kliniske opgaver i almen lægepraksis 5 dage e19sa25021

11. marts 2019 Farmakologi i psykiatrien 5 dage e19sa11031

18. marts 2019 Voldsforebyggelse og konfliktløsning 5 dage e18sp18031

1. april 2019 Farmakologi i somatikken 5 dage e19sa01041

4. april 2019 Injektion af medicin 1 dag e19sa04041

8. april 2019 Sterilarbejdet på sygehusene / Sterilassistentuddannelsen 10 dage e19sa08041

8. april 2019 Praktikvejleder - basisforløb 11 dage e19sa08042

23. april 2019 Opsporing og omsorg ved dysfagi 2 dage e19sa23041

6. maj 2019 Palliation / Hospicemetoder i praksis 4 dage e19sa06051

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

19. august 2019 Klinisk observation, reflektion og handling 20 dage e19sa19081

2. september 2019 Praktikvejleder - overbyging 12 dage e19sa02091

9. september 2019 Praktikvejleder - basisforløb 11 dage e19sa09092

9. september 2019 Kliniske opgaver i almen lægepraksis 5 dage e19sa09091

3. oktober 2019 Injektion af medicin 1 dag e19sa03101

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

28. oktober 2019 Forflytningsvejleder / vejledning i forflytning 6 dage e19sa28101

30. oktober 2019 Sterilarbejdet på sygehusene / Sterilassistentuddannelsen 10 dage e19sa30101

4. november 2019 Farmakologi i somatikken 5 dage e19sa04111

                                                          Akademiuddannelse i sundhesspraksis

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

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


