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velkommen til foråret 2012
Dette kursuskatalog indeholder en oversigt over nogle af de kurser, der udbydes i for-
året 2012. Ud over de kurser og uddannelser, der er medtaget i denne kursusoversigt, 
tilbyder efter- og videreuddannelsesafdelingen f.eks. også:

•  portøruddannelse og kurser for portører og serviceassistenter
•  kompetenceudvikling for social- og sundhedsassistenter og plejere ansat i det 
 psykiatriske arbejdsfelt 
• kompetenceudvikling for sygehjælpere
• kompetenceudvikling for hjemmehjælpere
• kurser for ledige
• GvU -  grundlæggende voksenuddannelse for ufaglærte med erhvervserfaring

Du kan finde specialbrochurer og datoer på vores hjemmeside, eller de kan rekvireres 
hos afdelingens sekretariat.

skræDDersyeDe kUrser
finder du eller din arbejdsplads ikke lige det kursus eller efteruddannelsestilbud, i har 
behov for, så kontakt efter- og videreuddannelsesafdelingen, så skræddersyr vi sam-
men et forløb, der passer til netop jeres behov. vi kan skræddersy kurser eller uddan-
nelsesforløb målrettet en hel arbejdsplads.

konsUlentbesøG oG
UDDannelsesplanlæGninG
Har du brug for et konsulentbesøg til drøftelse af uddannelsesmulighederne eller hjælp 
til uddannelsesplanlægning, kan du kontakte skolen for at aftale et konsulentbesøg. 
skolen er en del af veU-Center østjylland og samarbejder med andre uddannelses-
udbydere i regionen. 
kontakt uddannelseskonsulent Jette Nicolajsen, tlf. 8741 2664 eller 
efter- og videreuddannelseschef Lis Fibæk, tlf. 8741 2607.

læsninG oG skrivninG
Du kan få hjælp, hvis du har problemer med at læse og stave. Du kan f.eks. låne en 
computer, som gør det nemmere for dig. Du kan også få testet din kunnen i læsning, 
og regning. Hvis du ønsker det, kan du før eller under et kursus tage en test. Hvis du 
ønsker hjælp eller test, kan du kontakte skolens kursussekretærer, eller du kan give 
besked til din underviser på den første kursusdag. 

kontakt
Kursussekretær Elisabeth Kobberøe, tlf. 8741 2610, ERK@adm.sosuaarhus.dk.
Uddannelseskonsulent Jette Nicolajsen, tlf. 8741 2664, JFN@adm.sosuaarhus.dk
Efter- og videreuddannelseschef Lis Fibæk, tlf. 8741 2607, LFL@adm.sosuaarhus.dk

finD manGe flere informationer
Du kan finde flere informationer, og løbende læse om nye tiltag og nyheder på skolens 
hjemmeside. Her kan du også finde et online kursuskatalog, en kursuskalender og en 
oversigt over alle de mange kurser, der er mulighed for at skræddersy til din arbejds-
plads, eller som kan oprettes ved tilstrækkelig interesse. 

www.sosUaarHUs.Dk
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efter- oG viDereUDDannelse

akaDemiUDDannelse i sUnDHeDspraksis
akademiuddannelse (vvU) i sundhedspraksis er en videreuddannelse for bl. a. social- og sund-
hedsassistenter, der ønsker at udvikle kompetencer til at kunne løse såvel nuværende som fremti-
dige arbejdsopgaver på et mere kompetent niveau. læs mere på www.sosuaarhus.dk.

TVÆRFAGLIGE FUNKTIONSOMRÅDER (heltid) 
Tidspunkt: Uge 5 - 11 2012 • Start: 30/1 2012 • Hold nr.: 2012AKTF1

PROFESSIONEL PRAKSIS I SUNDHEDSSEKTOREN  (deltid)
Tidspunkt: Uge 8 - 22 2012 • Start: 22/2 2012 • Hold nr.: 2012AKPP1

PÆDAGOGIK I SUNDHEDSPRAKSIS (heltid)
Tidspunkt: Uge 9 - 15 2012 • Start: 27/2 2012 • Hold nr.: 2012PS1

SUNDHEDSPRAKSIS
Tidspunkt: Uge 16 - 22 2012 • Start: 16/4 2012 • Hold nr.: 2012AKSHP1

SPECIALEFORLØB OG AFGANGSPROJEKT - se datoer på www.sosuaarhus.dk

BASISMODUL - start  20. februar 2012 
Kursusnr.: b2012-1Ø 

FAGMODULER - alle med start 19. marts 2012
ALVORLIGT SYGE  - Kursusnr.:  eF2012-2  
KIRURGI - Kursusnr.:  eF2012-1
REHABILITERING - Kursusnr.: eF2012-3

FØDE - BARSEL - start 30. januar 2012 - Kursusnr. e12sa30011

kUa - for soCial- oG sUnDHeDsassistenter
Det overordnede mål med uddannelsen er, at du videreudvikler personlige og erhvervsfaglige 
kompetencer gennem øget faglig viden og kunnen. kUa-efteruddannelsen består af et basis-
modul og en række valgfrie fagmoduler. læs mere på www.sosuaarhus.dk

KURSUSPERIODE  
Kursusperiode 1: 16/1 - 27/1 2012, Kursusperiode 2: 12/3 - 23/3 2012 
Kursusperiode 3: 23/4 - 27/4 2012, Fjernundervisning: 27/1-29/1, 10/4-11/4
Tilmeldingsfrist: d. 9/12 2012
Kursusnr.: e12sa16014 
Obligatorisk deltagerbetaling kr. 696 
Varighed: 30 dage    
Målnr.: 45781, 45061,40125, 40126, 40599, 44782, 43766, 45989

kU-sosU - for soCial- oG sUnDHeDsHjælpere
Det overordnede formål med efteruddannelsen er at give dig et kompetenceløft og en ajourføring 
af din uddannelse med den nyeste viden, samt mulighed for teoretisk og praktisk fordybelse. læs 
mere på www.sosuaarhus.dk
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sUnDHeD, omsorG oG syGepleje 

omsorG oG etik i pleje af alvorliGt syGe
på kurset får du færdigheder i at kunne varetage de specielle palliative omsorgs- og pleje-
opgaver, der knytter sig til arbejdet med alvorligt syge og døende mennesker.

Kursusperiode: 23/1 - 25/1 og 21/2 - 22/2 2012 • Tilmeldingsfrist:  d. 27/12 2011
Varighed: 5 dage
Kursusnr.: e12sa23012
Målnr.: 40962

meDiCinaDministration - for assistenter
på kurset arbejdes med almen farmakologi og med mere specifik lægemiddellære i forhold til 
udvalgte hovedgrupper af medicin. Du kan efterfølgende selvstændigt administrere lægemidler til 
den enkelte borger/patient.

Kursusperiode: 26/3 - 30/3 2012 • Tilmeldingsfrist d. 27/2 2012
Varighed: 5 dage
Kursusnr.: e12sa26032
Målnr.: 42680

Kursusperiode: 12/3 - 14/3 2012 • Tilmeldingsfrist d. 20/2 2012
Varighed: 3 dage
Kursusnr.: e12sa12033
Målnr.: 43461

sårbeHanDlinG - for assistenter
Uddannelsen giver dig viden og færdigheder, som sætter dig i stand til at arbejde med behand-
lingskrævende sår. formålet er, at du inden for dit arbejds- og kompetenceområde efterfølgende, 
kan deltage i den pleje og omsorg, der ydes til mennesker med behandlingskrævende sår.

Kursusperiode: 27/2 - 29/2 2012  • Tilmeldingsfrist d. 30/1 2012
Varighed: 3 dage
Kursusnr.: e12sa27022
Målnr.: 42931

inkontinens
sosu-personale møder i den daglige pleje og behandling ofte personer med kontinensproble-
matikker, som kan være belagt med tabu. at have et kontinensproblem kan have en stor negativ 
indflydelse på livskvaliteten, hvis der ikke tages hånd om det.
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tiDliG opsporinG af syGDomsteGn 
Du får kompetencer til at kunne medvirke til en tidlig opsporing af sygdomstegn. Du får viden 
og færdigheder, således at du kan observere og handle hensigtsmæssigt i forhold til en ændret 
sundhedstilstand hos f.eks. den ældre medicinske patient.

Kursusperiode: 16/1 - 201 2012 • Tilmeldingsfrist: d. 19/12 2011
Varighed: 5 dage
Kursusnr.: e12sa16013
Målnr.: 46874

Kursusperiode: 6/2 - 8/2 2012 • Tilmeldingsfrist: d. 9/1 2012
Varighed: 3 dage
Kursusnr.: e12sa06021
Målnr.: 46873

postoperativ observation oG pleje
Du får viden og færdigheder, således at du efterfølgende kan observere, vurdere og dokumentere 
samt handle hensigtsmæssigt ved afvigelser i forhold til det normale postoperative forløb.

Kursusperiode: 5/3 - 7/3 2012 • Tilmeldingsfrist d. 6/2 2012
Varighed: 3 dage
Kursusnr.: e12sa05032
Målnr.: 42952

ernærinGssCreeninG
- GoD maD - GoDt liv
kurset giver dig kompetencer til at medvirke til at vurdere den ældre borgers ernæringstilstand 
gennem screening samt til at observere den ældre borgers generelle ernæringsmæssige tilstand.

sUnDHeD, omsorG oG syGepleje

Kursusperiode: 12/3 - 14/3 og  16/4 - 17¤ 2012 • Tilmeldingsfrist d. 13/2 2012
Varighed: 5 dage
Kursusnr.: e12sa12032
Målnr.: 40999

pæDaGoGiske metoDer i ælDreplejen
på kurset får du nye pædagogiske redskaber i arbejdet med ældre mennesker, således at du kan 
honorere de krav, der stilles i det ældrepædagogiske arbejde i såvel i leve- og bomiljøer, som i 
den primære sektors pleje- og omsorg.

samarbejDe meD ælDre om GoDe kostvaner
- GoD maD - GoDt liv
Du får en grundlæggende viden om kostens betydning for den ældre borgers funktionsniveau 
og livskvalitet, og du får færdigheder i at skabe et godt samarbejde med borgeren om gode 
kostvaner ved at tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, funktionsniveau og motivation.

 
Kursusperiode: 21/3 - 22/3 2012  • Tilmeldingsfrist d. 22/2 2012
Varighed: 2 dage
Kursusnr.:  e12sa21031
Målnr.: 42933
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psykiatri

Kursusperiode: 26/3 - 28/3 og 10/5 - 11/5 2012 • Tilmeldingsfrist  d. 27/2 2012
Varighed: 5 dage
Kursusnr.: e12sa26031
Målnr.: 42674

Demens - aktivitet oG livskvalitet
på dette kursus tages der udgangspunkt i tom kitwoods omsorgsteori. Der vil blive arbejdet med 
”aktivitetsbegrebet” i forhold til skabe meningsfulde, værdige aktiviteter, der kan skabe grobund 
for livskvalitet. ligeledes vil der blive sat fokus på reminiscensarbejdet og på borgerens livshistorie 
og personlighed i forhold til at støtte borgerens oplevelse af identitet og selvværd bedst muligt. 

Kursusperiode: 20/2 - 24/2 2012 • Tilmeldingsfrist:  d. 30/1 2012
Varighed: 5 dage
Kursusnr.: e12sa20023
Målnr.: 42688

borGere meD misbrUGsproblemer
på kurset får du viden, der kan styrke dit samarbejde med misbrugere, således at du bliver bedre 
til at yde professionel omsorg og støtte i forhold til mennesker med alkohol- og misbrugsproblemer. 

Kursusperiode: 5/3 - 7/3 og 12/4 2012 • Tilmeldingsfrist d. 6/2 2012
Varighed: 4 dage
Kursusnr.: e12sa05033
Målnr.: 42900

palliativ omsorG for personer meD Demens
på kurset får du viden om demens og palliation, således at du kan identificere symptomer på, 
at mennesker med demens er døende, og i samarbejde med andre kan medvirke til en værdig 
livsafslutning og forebygge unødig hospitalsindlæggelse. 

kontakt meD sinDsliDenDe borGere
på kurset får du øget kendskab til menneskets adfærd ved psykoser og angsttilstande og bliver 
mere bevidst om dit ansvar for samarbejde med den sindslidende og dennes samarbejdspartnere.

Kursusperiode: 22/2 - 24/2 2012 og 29/3 - 30/3 2012 • Tilmeldingsfrist:  d. 22/1 2012
Varighed: 5 dage
Kursusnr.: e12sa22021
Målnr. 40933
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reHabiliterinG, aktivitet oG træninG

reHabiliterinG som arbejDsform
på dette kursus lærer du de grundlæggende begreber i og forståelser af rehabilitering. Du får 
viden om rehabilitering, således at du efterfølgende kan arbejde ud fra centrale værdier og 
elementer i rehabilitering, samt bidrage til en målrettet rehabiliteringsindsats.

Kursusperiode: 30/1 - 31/1 2012 • Tilmeldingsfrist d. 2/1 2012
Varighed: 2 dage
Kursusnr.: e12sa30013
Målnr.: 40125

tværsektorielt arbejDe meD reHabiliterinG
med fokus på overgange i borgerforløbet får du udviklet dine kompetencer til at indgå i et tvær-
sektorielt og tværfagligt samarbejde, således at du kan bidrage i koordineringen af et helheds-
orienteret rehabiliteringsforløb med borgeren i centrum. 

Kursusperiode: 27/2 - 29/2 og 22/3 2012 • Tilmeldingsfrist d. 1/2 2012
Varighed: 5 dage
Kursusnr.: e12sa27021
Målnr.: 40128

Kursusperiode: 26/3 - 28/3 2012 • Tilmeldingsfrist d. 27/2 2012
Varighed: 3 dage
Kursusnr.: e12sa26033
Målnr.: NYT

træninG oG aktiverinG - træninGsassistent
på kurset får du kompetencer til at kunne medvirke til at fremme borgerens sundhed gennem 
træning af funktioner på krops –, aktivitets -, og deltagelsesniveau, således at du i samarbejde 
med terapeuter kan indgå i træningsarbejdet med borgere såvel i genoptræningsindsatsen som
i den forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende indsats. 

Kursusperiode: se www.sosuaarhus.dk for tidspunkter forår 2012
Varighed: 3 dage
Målnr.: 40126

meDvirken veD reHabiliterinG
Du får viden og færdigheder, så du ud fra rehabiliteringsprincipper kan samarbejde tværfagligt 
om og medvirke ved tilrettelæggelse af dagliglivet sammen med borgeren. kurset sætter fokus 
på hverdagsrehabilitering og det daglige arbejde med at skabe rammerne for et selvstændigt og 
meningsfuldt liv for borgeren.
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kommUnikation, kvalitet oG UDviklinG

Kursusperiode: 10/5 - 11/5 2012 • Tilmeldingsfrist d. 10//4 2012
Varighed: 2 dage
Kursusnr.: e12sa10051
Målnr.: 42929

innovation - kreativitet oG iDeUDviklinG
på kurset lærer du at blive bedre til at få og udvikle gode ideer sammen med kolleger, således at 
du kan arbejde kreativt og innovativt, f.eks. i forbindelse med nye opgaver og tiltag på arbejds-
pladsen. Du får redskaber og metoder, der kan hjælpe dig til at se nye muligheder og løsninger i 
din daglige praksis.

Kursusperiode: 30/1 - 1/2 2012 • Tilmeldingsfrist  d. 2/1 2012
Varighed: 3 dage
Kursusnr.: e12pa30012
Målnr.: 42834

anerkenDenDe kommUnikation
anerkendende kommunikation har stor betydning for det kollegiale samarbejde og for den pro-
fessionelle relation til borgere, patienter og pårørende. på kurset får du kommunikationsredskaber 
og færdigheder i de grundlæggende principper for anerkendende kommunikation. 

Kursusperiode: 7/6 - 8/6 2012 • Tilmeldingsfrist d. 7/5 2012
Varighed: 2 dage
Kursusnr.: e12sa07061
Målnr.: 42930

innovation - Gennemførelse oG formiDlinG
på kurset udvikler du kompetencer i forhold til at ”gå foran” i arbejdet med kreative og innovative 
processer på den enkelte arbejdsplads. Du udvikler dine kompetencer til at kunne fungere som 
innovationsagent eller innovationsnøgleperson på arbejdspladsen, således at du kan bidrage 
aktivt til udvikling, udbredelse og fastholdelse af innovation på arbejdspladsen.
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kvalitet i offentliGe velfærDsyDelser
på kurset får du viden om principper, standarder og kvalitetsmål på centralt og decentralt niveau. 
Du lærer at anvende teknikker og metoder, der på dit eget arbejdsfelt kan bidrage til at sikre 
kvalitet i leverede offentlige velfærdsydelser.

Kursusperiode: 6/2 - 8/2 2012 • Tilmeldingsfrist d. 9/1 2012
Varighed: 3 dage
Kursusnr.: e12sa06022
Målnr.: NYT

Kursusperiode: 5/3 - 0/3 2012 • Tilmeldingsfrist  d. 6/2 2012
Varighed: 5 dage
Kursusnr.: e12sa05034
Målnr.: 44886

volDsforebyGGelse oG konfliktHånDterinG
plejepersonale står ofte i situationer, hvor der er risiko for at kontakten udvikler sig aggressivt eller 
voldeligt. på kurset sætter vi fokus på, hvordan der kan arbejdes målrettet med at forebygge vold 
mod personalet. formålet er at sikre personalet og samtidig sikre kvaliteten i arbejdet med den 
vanskelige borgerkontakt.

konfliktHånDterinG
formålet med kurset er, at du i din professionelle adfærd bliver bedre til at skelne mellem kon-
fliktfremmende  og -dæmpende adfærd. Du lærer enkle teknikker til håndtering af konflikter med 
baggrund i forståelse af sprogets betydning, menneskers psykologiske spil og forskellige roller.

Kursusperiode: 26/3 - 28/3 2012 • Tilmeldingsfrist d. 17/2 2012
Varighed: 3 dage
Kursusnr.: e12pa26032
Målnr.: 41687

kommUnikation oG UDviklinG

Kursusperiode: 2/2 - 3/2, 1/3 - 2/3 og 23/3 2012 • Tilmeldingsfrist d. 21/12 2011
Varighed: 5 dage
Kursusnr.: e12pa02021 
Målnr.: 40144

kolleGial sUpervision
kollegial supervision anvendes i stadig højere grad som en særlig samtaleform, hvor kolleger 
hjælper hinanden med at løse faglige problemstillinger ved at stille spørgsmål og reflektere på en 
systematisk og aftalebestemt måde. på kurset lærer du de grundlæggende principper og meto-
der til at give og modtage kollegial supervision.

velfærDsteknoloGi
kurset er ved redaktionens slutning endnu ikke færdigudviklet, men vil kunne etableres i foråret 
2012. Der vil være fokus på anvendelse af velfærdsteknologi og de velfærdsteknologiske mulig-
heder  samt social- og sundhedspersonalets rolle i implementering af teknologien.

Kursusperiode: se www.sosuaarhus.dk for datoer i foråret 2012
Varighed: Ikke fastlagt
Målnr.: NYT
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vejleDninG

vejleDninG i forflytninG
- forflytninGsvejleDer
Uddannelsen gør dig i stand til at vejlede i forflytning på baggrund af analyse og vurdering af for-
flytninger, således at motivation til forandring og udvikling øges i den forflytningsmæssige praksis.

Kursusperiode: 29/2 - 2/3 og  10/4 - 12/4 2012 • Tilmeldingsfrist d. 30/1 2012
Varighed: 6 dage
Kursusnr.: e12sa29021
Målnr.: 40935

praktikvejleDninG af sosU-elever
formålet med uddannelsen er, at du i samarbejde med praktikansvarlige og andre vejledere kan 
planlægge, gennemføre og evaluere praktikforløb for social- og sundhedshjælpere, social- og 
sundhedsassistenter.

Praktikvejledning af social- og sundhedshjælperelever  
Modul 1: 12/3 - 15/3 2012 • Fjernundervisning: 10/4 og 26/4 2012  
Modul 2: 7/5 - 9/5 2012 • Fjernundervisning: 16/5 og 31/5 2012 
Opfølgning: 11/6 2012 
Kursusnr.: e12sa12031 • Tilmeldingsfrist d. 13/2 2012
Målnr.: 45851

Praktikvejledning af social- og sundhedsassistentelever 
Modul 1: 7/2 - 10/2 2012 • Fjernundervisning: 27/2 og 12/3 2012 
Modul 2: 26/3 - 28/3 2012 • Fjernundervisning: 10/4 og 26/4 2012 
Opfølgning: 7/5 2012 
Kursusnr.: e12sa07021 • Tilmeldingsfrist d. 10/1 2012
Målnr.: 45851

praktikvejleDninG af sosU-elever 
- særliG inDsats
for praktikvejleDere meD vejleDninGserfarinG 
Du lærer at planlægge, gennemføre og evaluere individuelle læringsforløb og vejlede elever med 
særlige læringsmæssige udfordringer i forbindelse med praktikken.

Kursusperiode: 16/4 - 20/4 2012 • Tilmeldingsfrist d. 19/3 2012
Varighed: 5 dage
Kursusnr.: e12sa16042
Målnr.: 42923
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sterilassistentUDDannelse
Uddannelsen giver deltageren forudsætninger for at deltage i arbejdet med genbehandling af 
steriliserbart medicinsk udstyr i henhold til overordnede standarder og retningslinjer.

Kursusperiode: 16/4 - 19/4,  21/5 - 24/5 og 6/6 - /6 2012  2012
Varighed: 10 dage
Kursusnr.: e12sa16041 • Tilmeldingsfrist  d. 19/3 2012
Målnr.: 40940

førsteHjælp oG akUt nøDHjælp
førstehjælpskurser kan rekvireres - og udbydes ved konkret behov. 
kurset i akut nødhjælp giver kompetencer til at kunne identificere og håndtere livstruende proble-
mer hos borgere med særlige sygdomsproblematikker og handicap.

Førstehjælpskurserne kan rekvireres 
Varighed: fra 3 timer til 24 timer
Akut nødhjælp - Kursusperiode: 27/3 - 28/3 2012 - kursusnummer: e12sa27031 
Tilmeldingsfrist d. 19/12 2011 - Varighed: 1,5 dag
Målnr.: 42922

HanDiCapHjælper - personliG Hjælper
formål med kurset, er du i rollen som personlig hjælper forbedrer dine kompetencer til at yde 
hjælp professionelt og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. 

Kursusperiode: 16/4 - 18/4 og 21/5 - 22/5 2012 • Tilmeldingsfrist d. 19/3 2012
Varighed: 5 dage
Kursusnr.: e12sa16043
Målnr.: 42923

øvriGe kUrser

Kursusperiode: følg med på skolens hjemmeside www.sosuaarhus.dk for datoer
Målnr.: NYT

borGere meD kronisk syGDom
kurset er under udvikling og forventes klar til udbud i løbet af foråret 2012.

Kursusperiode: følg med på skolens hjemmeside www.sosuaarhus.dk for datoer
Målnr.: NYT

fælles akUt moDtaGelse
kurset er under udvikling og forventes klar til udbud i løbet af foråret 2012.



tilmelDinG
Det er et lovkrav, at virksomheder tilmelder 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-godtgørelse.
forudsætning for veU-godtgørelse er, at der er tale om et løntab eller en tabt arbejds-
mulighed. 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 virksomheder skal betale gebyr for en medarbejders 
udeblivelse eller for sen afmelding. for virksomheder, der ønsker hele hold, kan der 
også forekomme tillægspris for fl eksibel tilrettelæggelse og/eller for holdopfyld. 

læs mere om praktiske oplysninger på skolens hjemmeside www.sosuaarhus.dk

www.sosUaarHUs.Dk

Århus Social- og Sundhedsskole

århus social- og sundhedsskole · efter- og videreuddannelsesafdelingen
olof palmes allé 35, 8200 århus n · telefon 8741 2626 · fax 8741 2600

praktiske oplysninGer


