
Mål for kurset: 
Deltager: 
 • kan anvende basal viden om lovgivning og er bekendt med lokale procedurer 
og viden om etik, kommunikation, selvbestemmelse, tavshedspligt og samtykke i 
samarbejde med borgeren og andre sundhedsprofessionelle for at løse praktiske 
opgaver samt ikke-komplekse omsorgs- og plejeopgaver hos en borger i eget 
hjem.
• kan anvende basal viden om hygiejniske principper herunder forebyggelse af 
smittespredning og afbrydelse af smitteveje for at kunne løse og dokumentere 
praktiske opgaver som fx madhåndtering, skift af sengelinned, sortering af va-
sketøj og rengøring i borgerens eget hjem.

• kan, med udgangspunkt i borgerens behov og funktionsniveau, anvende basal 
viden om kroppens opbygning og funktion, herunder den normale aldringspro-
ces og hygiejniske principper for at løse og dokumentere ikke-komplekse om-
sorgs- og plejeopgaver som fx personlig hygiejne, mund- og tandpleje, ernæring 
og mobilisering.

• har kendskab til kroppens opbygning og funktion, herunder den fysiske og psy-
kiske aldringsproces, til at kunne observere de mest almindelige symptomer på 
ændret adfærd hos borgeren, samt sikre dokumentation og videreformidling til 
relevante tværfaglige samarbejdspartnere.

• har kendskab til borgere med omsorgs- og plejebehov herunder borgere med 
fysisk og psykisk handicap og borgere med demenssygdom.

• kan udvise forståelse for ergonomiske principper, i forbindelse med løsning af 
praktiske og omsorgs- og pleje opgaver hos borgeren i eget hjem, fx i  
forbindelse med forflytning. 
 
• vil få kompetencer til at kunne varetage, i samarbejde med sundhedsprofes-
sionelle, basale omsorgs- og plejeopgaver, samt praktisk hjælp hos borgere i 
hjemmeplejen og på plejecentre.  Deltageren vil ligeledes kunne dokumentere 
sine handlinger således, at de understøtter det tværprofessionelle samarbejde 
omkring borgeren.

Uddannelsen vil også kunne bruges til handicappede borgere i eget hjem, hvor 
der er brug for omsorgs- og plejeopgaver, samt praktisk hjælp.  

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

 
Omsorg, pleje og praktisk hjælp,  
- Covid-19

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til 
faglærte og ufaglærte medarbej-
dergrupper uden en sundheds-
faglig uddannelse. 

Varighed  
antal dage: 5 dage 
 
Daglig undervisningstid:  
kl. 8.00 - 15.24

Økonomi
Kurset er gratis for deltagere, der 
tilhører amu-målgruppen, dvs. 
uddannelse til og med faglært 
niveau.  
Denne målgruppen kan søge  
VEU-godtgørelse efter gældende 
regler. 

se mere på sosuoj.dk

Om kurset
Uddannelsens formål er at støtte 
borgere i et sundhedsvæsen, der er i 
en nødsituation og hvor der er brug for 
ekstra hjælp.  Uddannelsen har fokus 
på udvikling af basale, faglige kompe-
tencer hos ikke uddannede sundheds-
professionelle i forhold til at kunne løse 
opgaver med omsorg, pleje og praktisk 
hjælp hos borgere i primær sektor, i  
ikke-komplekse situationer.

 

Du eller din arbejdsgiver kan tilmelde dig via portalen www.efteruddannelse.dk.  

 Kontakt efter- og videreuddannelsessekretariatet på tlf: 87 412610   

eller på mail: erk@sosuoj.dk  for hjælp til tilmelding og for yderligere oplysninger.

Faktablad 49633

SOSU Østjylland
Hedeager 33
8200 Aarhus N
Mail: sosu@sosuoj.dk
Tlf.: 8741 2626

Tilmelding: – sådan gør du


