
SOSU H tilbyder en bred vifte af  
uddannelser med relevans for handi-
capområdet. 

Kurserne henvender sig bl.a. til 
pædagog- og omsorgsmedhjælp-
ere, pædagogiske assistenter samt 
SOSU-hjælpere og -assistenter

 
AMU-uddannelser
AMU er for dig, der vil have kom-
petencer til et arbejdsmarked i ud-
vikling. Kurserne er typisk gratis at 
deltage i for målgruppen af kortud-
dannede og ufaglærte. Arbejdsgiver 
kan modtage VEU-godtgørelse for 
medarbejder på AMU. 

Kurser til jer
Hvis I kan samle et hold, opretter vi 
gerne et kursus efter ønske. Kon-
takt os, så vi sammen kan afdække 
jeres behov og se på de mange mu-
ligheder. 

Nyhedsmail
Modtag nyt om kurser og kom-
petencer direkte i din indbakke. 
Tilmeld dig via sosuh.dk/kurser/
nyhedsbrev-om-kurser

Kontakt os: 
SOSU H Kursuscenter
7226 6000 / kurser@sosuh.dk

Handicap
På voksenhandicapområdet efterspørges særlige  
sundhedsfaglige kompetencer hos medarbejdere, der  
arbejder inden for dag- og botilbud. 

Du kan få målrettet viden om sund-
hedsfremme og forebyggende ind-
satser. 

Vi sætter fokus på emner som sund-
hedspædagogik, neuropædagogik, 
aldersbetingede funktionsnedsæt-
telser samt livsstilsbetingede syg-
domme - og afklarer begreber som  
empowerment og borgerens res-
sourser. 



Mennesker med funktions-
nedsættelse og psykiske  
lidelser
3 dage, AMU 48216

Hvordan bidrager du til at skabe en 
god hverdag for borgere med kognitiv 
funktionsnedsættelse, der samtidig 
har en psykisk lidelse? 

Neuropædagogik og borgere 
med udviklingshæmning
3 dage, AMU 48217

Lær at iværksætte en neuropædago-
gisk trivselsfremmende indsats i sam-
arbejde med borgeren.

Voksenhandicap - aldring og 
demens
5 dage, AMU 48415
Lær at identificere, reagere på, under-
støtte og varetage behov, der opstår 
pga. alder, herunder demenssygdom 
- hos ældre med nedsat fysisk og 
psykisk funktionsevne.

Mennesker med udviklings-  
og adfærdsforstyrrelser
3 dage, AMU 47981
Hvordan bidrager du til en trivsels-
fremmende social- og specialpædago-
gisk bistand?

Mennesker med udviklings-
hæmning og rusmiddelmisbrug
3 dage, AMU 44863
Hvordan arbejder du forebyggende og 
skadereducerende, hvis du ser tegn på 
misbrug?

Arbejde med laveffektive  
metoder – Low Arousal
2 dage, AMU 48390
Med lavaffektive metoder lærer du 
at kommunikere hensigtsmæssigt i 
forhold til borgerens stress-belastning 
og heraf minimere konflikter.

Medvirken ved medicin- 
administration 
3 dage, AMU 49489
Andelen af multisyge borgere der 
behandles med flere præparater er 
steget. Der stilles derfor højere krav til 
den enkelte medarbejder, om at kunne 
reflektere over årsager og sammen-
hæng i forbindelse med medicinad-
ministration. 
Få øget handlekompetence gennem 
viden om lægemidlers virkninger og 
bivirkninger samt sikkerhedsforan-
staltninger.

Forflytning og speciallejring  
i borgerens hjem
5 dage, AMU 40934
Du lærer at planlægge og gennemføre 
forflytninger. Hvordan du anvender 
borgerens ressourser og samarbejde 
med andre om opgaven. 

Vejledning i forflytning
6 dage, AMU 40935
For dig, som allerede har viden og  
erfaring og gerne vil lære at vejlede 
dine kollegaer i forflytning. 

Voksenhandicap - omsorg, 
sundhed og pædagogik
10 dage, AMU 48295
Du får styrket dine kompetencer i 
forhold til, at kunne observere og 
handle på de mest basale sundheds-, 
pleje- og omsorgsmæssige opgaver 
og behov hos borgeren med udgang-
spunkt i dennes ressourcer. 

Generel hygiejne  i socialt og 
pædagogiskarbejde 
2 dage, AMU 48096
Hvordan bruger du de hygiejniske 
principper i dagligdagen? Få opdateret 
din viden, så du kan være til at afbryde 
smitteveje, såvel på institutioner som i 
borgers eget hjem.

Opsporing og omsorg ved  
dysfagi
2 dage, AMU 47683
Dysfagi er problemer med at spise, 
drikke og synke. Få viden om dys-
fagi og hvilken betydning det har for 
borgeren.


