
Omsorg for personer med  
demens
5 dage, AMU 44327

 » Professionel og personcentreret de-
mensomsorg: Livshistorien
 » Demenssygdomme og kognitive 

forstyrrelser
 » Omsorg,  magt og etiske dilemmaer
 » Pårørendesamarbejde
 » Forebyggelse af stress

Uhensigtsmæssig adfærd og 
udadreageren ved demens
5 dage, AMU 49638

 » Arbejde forebyggende og 
dæmpende i forhold til uhen-
sigtsmæssig og udadreagerende ad-
færd (BPSD)
 » Forståelse af den demente borgers 

situation; neurologiske skader og evt. 
somatiske årsager
 » Betydningen af miljøet og kontek-

sten omkring borgeren

 
Arbejdsmarkedsuddannelser
AMU er for dig, der vil have kom-
petencer til et arbejdsmarked i ud-
vikling. Uddannelserne er typisk 
gratis at deltage i for målgruppen 
af kortuddannede og ufaglærte.  
Arbejdsgiver kan modtage VEU-
godtgørelse. 

Uddannelser til jer
Hvis I kan samle et hold, opretter 
vi gerne en uddanelse efter ønske.  
Kontakt os, så vi sammen kan 
afdække jeres behov og se på de 
mange muligheder. 

Nyhedsmail
Modtag nyt om efteruddannelse og 
kompetencer direkte i din indbakke. 
Send os en mail, så tilmelder vi dig. 

Kontakt os: 
SOSU H Kompetencecenter 
7226 6060  / kurser@sosuh.dk

Demens
Her har du en oversigt over praksisnære, målrettede og aktuelle uddannelser inden for  
demensområdet. Positive forandringer i praksis er målet. Derfor tager vi udgangspunkt i din 
hverdag og dine erfaringer. Det kobler vi med ny viden og refleksion over fremtidig praksis. 

Tidlig opsporing af demens i 
omsorgsarbejdet
3 dage, AMU 44783

 » Sygdomstegn og forløb 
 » Demenssygdomme og diagnoser
 » Observationer og tværfaglig dialog
 » Samarbejde med pårørende

Samspil med mennesker med 
ændret adfærd og demens
5 dage, AMU 48478

 » Reaktioner og roller, der styrker 
relationen mellem dig og den demens-
ramte
 » Sansestimulationens betydning for 

trivsel og samspillet
 » Forebyggende indsats for at mini-

mere magtanvendelse
 » Styrk identiteten og selvbestem-

melsesretten

Magt og omsorg
4 dage, AMU 44627

 » Udgangspunktet er borgerens  
oplevede behov for hjælp og støtte
 » At yde støtte på en værdig og  

respektfuld måde ud fra reglerne  
om magtanvendelse. 

Læs mere og tilmeld dig på sosuh.dk



Personer med demens,  
sygdomskendskab
(5 dage, AMU 42673)

 » Muligheder og begrænsninger hos 
personer med demens
 » Gendkende symptomer og obser-

vere personers adfærdsmønster
 » Etik og holdninger hos personalet
 » Retssikkerhed og relevant lovgivning
 » Bevar arbejdsglæden

Sang og musik i relation med 
mennesker med demens
(2 dage, AMU 48089)

 » Hvordan sang og musik kan bruges i 
relationen med mennesker med  
demens
 » Brug sang og musik med faglig  

bevidsthed i dit arbejde
 » Brug borgerens musikidentitet som 

baggrund for de valg du træffer

Patienter med demens på  
somatisk sygehus
4 dage, AMU 47971

 » Komplekse samspil mellem fysisk 
sygdom og demenssymptomer
 » Smerteoplevelse og behandling
 » Scoringsværktøjer og iværksættelse 

af demens udredning
 » Miljøterapeutiske principper
 » Afstemt kommunikation med den 

demente og dennes netværk

Palliativ omsorg for  
mennesker med demens 
4 dage, AMU 49637
 » Medvirke til en værdig livsafslutning, 

handle etisk og reflektere over praksis 
 » Identifikation af symptomer
 » Helhedsorienteret palliativ pleje og 

omsorg
 » Samarbejde med pårørende om en 

handleplan for plejen

Samarbejde med pårørende
3 dage, AMU 45602

 » Etablere, indgå i og udvikle et kon-
struktivt samarbejde 
 » Formidling, råd og vejledning
 » Egen rolle og ansvar
 » Metoder der understøtter den pro-

fessionelle relation
 » Etiske og juridiske aspekter

Det meningsfulde liv  
- mennesker med demens
5 dage, AMU 49241

 » Fokus på aktiviteter ud fra en  
demensfaglig viden
 » Aktivitetens betyding for menings-

fuldhed og øget livskvalitet
 » Planlægning og evaluering
 » Kommunikation

Arbejdet med lavaffektive  
metoder - Low Arousal
2 dage, AMU 48390

 » Grundlæggende principper i Low 
Arousal
 » Affektregulering og selvkontrol
 » Identificere, forebygge og håndtere 

konflikter
 » Vurdere stress-belastning
 » Forståelse for egen og kollegaers 

ansvar i konflikter

Læs mere og tilmeld dig på sosuh.dk

 
Faglig fordybelse i demens
- for dig, der ser demensområdet som en spændende karriervej
19 dage, AMU-forløb, der afsluttes med mindre projekteopgave og hvor du lærer at:

 » Være resurseperson for borgere med demens, deres pårørende  
og for dine kolleger

 » Analysere, tilrettelægge, udføre og dokumentere indsatsen i forhold til  
mennesker med komplekse demensforløb

 » Rådgive og vejlede mennesker med en demenssygdom
 » Arbejde inden for lovgivningen og forholde dig til etiske dilemmaer
 » Udarbejde socialpædagogiske handleplaner

AMU-uddannelser i forløbet
Personer med demens, sygdomskendskab, 5 dage, 42673
Det meningsfulde liv - mennesker med demens, 5 dage, 49241
Magt og omsorg, 4 dage, 44627 - Samarbejde med pårørende, 3 dage, 45602
Innovation (sosu/pæd) - idéudvikling, 2 dage, 42929


