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Det overordnede formål med efteruddannelsen er, at give social- og 
sundhedshjælpere et kompetenceløft og en ajourføring af deres 
uddannelse med den nyeste viden, samt mulighed for teoretisk og 
praktisk fordybelse.

 mål 
Mål med forløbet er, at du udvikler dine kompetencer til:
•	 at	varetage	dine	daglige	arbejdsopgaver
•	 	at	reflektere	over	og	arbejde	metodisk	med	at	udvikle	
 egen praksis 
•	 at	bidrage	til	kvalitetsudvikling	af	arbejdsopgaverne

 uddannelsens opbygning 
Forløbet er sammensat af en række AMU-uddannelser, bl.a. uddan-
nelser, der modsvarer de valgfag og valgfrie specialefag, der tilbydes 
i de nyeste social- og sundhedsuddannelser. 

Efteruddannelsen er opbygget i 3 moduler fordelt over en periode på 
ca. 4 måneder. I perioderne mellem modulerne arbejder du med at 
omsætte den nye viden til din egen praksis.  

 indhold 
På efteruddannelsen arbejder du med problemstillinger eller udvik-
lingsområder fra din egen praksis.

De overordnede temaer, der arbejdes med er:
•	 Ældrepædagogik	-	pædagogiske	metoder
•	 Sundhedsfremme	og	forebyggelse
•	 KRAM-faktorerne
•		 Rehabilitering	som	arbejdsform
•		 Medvirken	til	rehabilitering
•		 Pleje	af	alvorligt	syge	og	døende
•	 Etik	og	omsorg
•	 Kontakt	med	sindslidende	borgere	i	hjemmeplejen
•	 Psykisk	sygdom
•	 Kulturmødet	og	kulturel	forskellighed
•	 Projekt

 tilrettelæggelse 
Undervisningen bygger på en kobling mellem teori og eksempler fra 
praksis. Deltagernes erfaringer fra deres egen hverdag inddrages i 
undervisningen og kobles med relevant teori og fælles refleksioner 
over teori og praksis.

Undervisningen er tilrettelagt sådan, at der tages hensyn til, at delta-
gerne kommer med forskellige faglige og personlige forudsætninger.  
Der vil være oplæg fra underviser, gruppearbejde og individuelle 
opgaver i relation til emnerne. 
Der forventes høj grad af deltageraktivitet, da der en del af tiden 
arbejdes selvstændigt og/eller i mindre grupper med problemstil-
linger fra egen praksis.

Uddannelsesforløbet er tilrettelagt som et splitforløb. Det vil sige, 
at der veksles mellem undervisning på skolen og „fjernundervisning“.
I splitperioden arbejder du f.eks. med relevante observations-, 
refleksions- eller undersøgelsesopgaver samt projekt.

 varighed 
Det	samlede	kompetenceudviklingsforløb	varer	6	uger	og	strækker	
sig	over	en	periode	på	4	-	6	måneder.	

 økonomi 
Hele	forløbet	koster	kr.	696	i	obligatorisk	AMU-deltagerbetaling.	

Der kan søges VEU-godtgørelse til hele forløbet.
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kursusperiode 1: 19/9 - 30/9 2011 

fjernundervisning: 1/11 - 3/11 2011 

kursusperiode 2: 14/11 - 25/11 2011 

fjernundervisning: 6/12 og 7/12 2011 

kursusperiode 3: 12/12 - 16/12 2011 
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varighed: 30 dage  •  undervisning: 08.15-15.40    

målnr. 45781, 45061,40125, 40126, 40599, 44782, 43766, 45989

6


