
Akademiuddannelse i Sundhedspraksis 
Valgmodul: Demens   (10 ECTS point) 
Undervisningsdage: 30/8 + 4/9 + 6/9 + 11/9 + 20/9 + 27/9 + 4/10 + 9/10 2018   . 
Alle dage kl. 8.30-14.30 
Vejledning: 2/10 + 11/10  2018.   Aflevering af opgave: 22/10 2018.   Eksamen: 31/10 2018. 
Overrækkelse af modulbevis: 2/11 2018 kl. 13.30-14.30 

 

Modulet har fokus på den nyeste viden om demenssygdomme i et neuropsykologisk perspektiv, herunder 
de sammenhænge der er mellem skader i hjernen grundet demens og den adfærd borgere med demens 
udviser. 
Den studerende tilegner sig kompetencer til at vurdere praksisnære problemstillinger i relation til borgere 
med demens, anvende neuropædagogiske metoder samt bidrage til udviklingsorienterede tiltag af 
demensindsatsen i samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere. 

Indhold 
     • Demenssygdomme i et neuropsykologisk perspektiv 

• Samspillet mellem somatisk sygdom og demens 

• Etik og magt i arbejdet med borgere med demens og deres pårørende 

• Neuro- og socialpædagogiske metoder i samarbejde med borgere med demens 

• implementering af udviklingsorienterede tiltag i samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige 
samarbejdspartnere. 

(fortsættes på bagsiden) 

Akademimodulet udbydes som deltidsstudie i samarbejde 
med Erhvervsakademiet Lillebælt og afholdes hos: 
Efter- og videreuddannelse, Social- og sundhedsskolen Fyn, 
Athenevænget 4, 5250 Odense SV 

Pris: 7.000 kr. 

Tilmelding: På www.sosufyn.dk under Efter- og 
videreuddannelse og Akademiuddannelser. 

Yderligere oplysninger vedr. tilmelding får du hos:  
Sekretær Anni Hedager - anhe@sosufyn.dk - tlf. 63 10 28 34 
Yderligere oplysninger vedr. indhold og mål får du hos: 
Uddannelseskonsulent Elin Dalsgård - elda@sosufyn.dk  
tlf. 51 70 94 83  
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Færdigheder 

• Den studerende skal kunne anvende den nyeste viden i tilrettelæggelsen og udførelsen af pleje, 
omsorg og behandling af borgere med demens. 

• Den studerende skal i et tværfagligt samarbejde kunne anvende neuro- og socialpædagogiske 
metoder. 

• Den studerende skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og mulige løsningsforslag til 
samarbejdspartnere og borger med demens og deres pårørende. 

Kompetencer 

• Den studerende skal professionelt kunne håndtere adfærdsændringer og symptomer hos borgere med 
demens i et fagligt og tværfagligt arbejde. 

• Den studerende skal gennem en social- og neuropædagogisk indsats kunne bidrage til 
udviklingsorienterede tiltag og implementering af disse i demensindsatsen. 

• Den studerende skal kunne bidrage til og håndtere et professionelt samarbejde med de pårørende. 

Ansøgningsfrist  9. juli  2018  

Ved ønske om tilmelding efter ansøgningsfristen,  
kontakt Uddannelseskonsulent  
Elin Dalsgård på telefon: 5170 9483 

  
  


