Videreuddannelse for socialog sundhedsassistenter på
Professionshøjskolen UCC
– sikrer dig et højt fagligt niveau
Professionshøjskolen UCC tilbyder social- og sundhedsassistenter mange
muligheder for efter- og videreuddannelse:
• Løbende kurser, som du kan tilmelde dig via vores hjemmeside
• Realkompetencevurdering, som kan give adgang til en sundhedsfaglig diplomuddannelse
• Skræddersyede kurser og diplommoduler for din arbejdsplads - med udgangspunkt i præcis de udfordringer, I møder i jeres hverdag
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Eksempler på kurser
Mere information og tilmelding på ucc.dk
Demens og pleje
Dette kursus er for dig, der arbejder med borgere med demens og gerne vil
styrke dine kompetencer på området. Formål med kurset er, at du øger din
viden om demens, styrker din faglige refleksion og lærer at omsætte denne
viden i praksis.
Fokus er på demenssygdommen, og hvordan du sikrer den demensramte såvel
som de pårørende den bedst kvalificerede pleje. Du lærer, hvordan du som
fagperson bedst muligt hjælper den demensramte beboer i sin hverdag. På
kurset vil du tilegne dig konkret viden og færdigheder om demens og opnå
viden om og redskaber til kommunikation med borgere og pårørende, organisationsforståelse og kvalitetsudvikling. Der lægges vægt på det sundhedsprofessionelle perspektiv, som giver den grundlæggende viden for at kunne
arbejde professionelt.
Brugerinddragelse af patienter og pårørende
Dette kursus er for dig, som vil lære, hvordan patienten kan inddrages og få
indflydelse på eget forløb. Formålet med kurset er, at du opnår viden og færdigheder til at kunne øge handlekompetencen hos patienten og sikre en øget
patientoplevet kvalitet.
Du lærer, hvordan du sikrer videndeling mellem patienten og de sundhedsprofessionelle, så patientens og de pårørendes ønsker og behov bliver afdækket i
overensstemmelse med nyeste viden på området. Fokus er på den individuelle
brugerinddragelse af patienten og de pårørende.
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Sundhedskonsulent del 1, 2 og 3
Sundhedskonsulent som onlinekursus er for dig, som har interesse for at
arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse i offentligt eller privat regi.
Uddannelsen indeholder både teoretiske, metodiske og praktiske dele.

1. På modul 1 arbejdes der med folkesundheden. Du vil bl.a. blive bekendt med
udviklingen i dødelighed og sygelighed i Danmark og få en forståelse for de
store folkesygdomme. Der er desuden fokus på KRAM-faktorerne, og vi diskuterer forebyggelsespotentialerne
2. På modul 2 arbejdes bl.a. med strukturel forebyggelse og nudging, sundhedsprofiler og sundhedstjek, basal fysiologi bag bl.a. KRAM-faktorerne (men ikke
begrænset til disse) og metoder til måling af disse faktorer.
3. På modul 3 arbejdes der med sundhedspædagogik med fokus på sundhedssamtalen. Du introduceres for forskellige begreber og redskaber inden for bl.a.
kommunikation, nudging og mindfulness.
Palliation
Dette kursus er for dig, der vil lære, hvordan du som sundhedsprofessionel
sikrer, at borgere med livstruende sygdom får behandling, lindring og støtte
målrettet den aktuelle livssituation og lidelse. Formålet med kurset er, at du
lærer at arbejde med både rehabiliterende og pallierende indsatser og deres
indbyrdes sammenhæng.
Der er fokus på både behandlende og lindrende tiltag inden for det fysiske,
psykiske, sociale og åndelige/eksistentielle område.
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SØG FOA’ KOMPETENCEFOND OG
FÅ DÆKKET OP TIL 80% AF UDGIFTERNE TIL DIN VIDEREUDDANNELSE
Vidste du, at du kan få helt op til 25.000
kroner til efter- og videreuddannelse,
hvis du er ansat i en kommune eller
region? Midlerne kommer fra Den
Kommunale Kompetencefond og Den
Regionale Kompetencefond afhængig
af, hvor du er ansat. Du kan fortrinsvis
søge midler til kompetencegivende
uddannelse. Pengene, du søger, kan gå
til deltagerbetaling på den valgte uddannelse, transport, ophold og eventuelt
materialer, som ikke i forvejen er dækket
af statslige midler.
Læs mere på FOA’s hjemmeside under
Medlemsservice>medlemsfordele>kurs
er og arrangementer.
REALKOMPETENCEVURDERING
Opfylder du ikke de formelle adgangskrav til diplomuddannelserne, men har
du realkompetencer, som du mener kan
sidestilles med adgangskravene til den
uddannelse, du ønsker optagelse på? Så
kan du søge om at blive realkompetencevurderet til et adgangsbevis og derved
få adgang til uddannelsen.
Læs mere på ucc.dk/rkv
KONTAKT UCC FOR MERE
INFORMATION:
Susan Eirfeldt, Administrativ koordinator
se@ucc.dk / 4189 7219

