
Praktisk hjælp til ældre, 
Rehabilitering som arbejdsform og 
Medvirken ved lægemiddelbrug  
 
Dato:  28. oktober - 22. november 2019  kl. 8.00-15.24 
Sted: Efter- og Videreudannelse, Social - og Sundhedsskolen Fyn, Lerchesgade 29, Odense C 

Uddannelsesforløbet består af følgende 
arbejdsmarkedsuddannelser: 

42690 Praktisk hjælp til ældre 
15 dage 

Indhold og mål: 

• Deltagerne kender betydningen af egen personlig fremtoning og kan overholde etiske krav i forbindelse 
med kontakt til og samtale med borgere.  

• Deltagerne kender reglerne for tavshedspligt og kan i samarbejde med de faggrupper, som er tilknyttet 
social- og sundhedsområdet. 

• Deltageren kan varetage praktiske behovsbestemte opgaver så som lettere rengøring og anretning af 
måltider. 

• Desuden kan deltagerne kende de almindelige tegn ved aldringsprocessen og forstå betydningen af og 
opleve motivation for at tilegne sig øget viden om social- og sundhedsområdet. 

         (fortsættes på bagsiden ->) 

Kviknr.: 44191163 
20 dage jobrettet uddannelse. 

Uddannelsen  er målrettet deltagere, som er på vej i job 
eller praktik på social- og sundhedsområdet.  

Forløbet  giver en god basisviden og giver deltageren 
indsigt i jobbets mange aspekter i fx. hjemmeplejen      
eller på plejecentre. 

Yderligere oplysninger: 
Uddannelseskonsulent Elin Dalsgård 
elda@sosufyn.dk - tlf. 51 70 94 83 

4 ugers jobrettet 
uddannelse
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40125 Rehabilitering som arbejdsform 
2 dage 

Indhold og mål: 

• Deltageren kan bidrage til en målrettet rehabiliteringsindsats for borgeren, forstår individuelle 
rehabiliteringsplaner, kender lovgrundlaget for rehabiliteringsindsatsen samt kan handle i 
overensstemmelse med centrale værdier og elementer i rehabilitering.  

• Deltageren kan endvidere på baggrund af sin viden om rehabilitering som arbejdsform medvirke til at 
forebygge begrænsninger i borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, således at dette 
fremmer dennes selvstændige og meningsfulde liv.  

47258 Medvirken ved lægemiddelbrug 
3 dage 

Indhold og mål: 

• Deltageren kan medvirke ved administration af borgerens brug af medicin og inddrage borgeren i 
medicineringen med udgangspunkt i borgerens ressourcer.  
Herunder: Former for lægemidler, ”medicinens vej gennem kroppen” og korrekt indtagelse af medicin. 

• På baggrund af kendskab til de almindeligst forekommende lægemidlers virkning og bivirkninger kan 
deltageren observere og reagere hensigtsmæssigt på afvigelser fra borgerens normale fysiske og 
psykiske funktioner og adfærd i relation til borgerens brug af lægemidler.  

• Deltageren kan videregive relevante informationer og observationer til tværfaglige samarbejdspartnere 
samt udføre sit arbejde ud fra kendskab til gældende lovgivning og lokale instrukser på området.  

Målgruppe: 

Uddannelsen henvender sig til deltagere, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedshjælper, 
personlig hjælper eller lign.  
Og for deltagere, som har et ønske om job eller uddannelse inden for social- og sundhedsområdet. 

Tilmeldingsfrist: 7. oktober 2019 på www.efteruddannelse.dk   
eller ved henvendelse til kursussekretær Anni Hedager på telefon 63102834 

 

http://www.efteruddannelse.dk

