
Om uddannelsen 
 
Du får konkrete metoder til at fremme livsudfoldelsen hos mennesker med  
demens således at adfærdsforstyrrelser og psykiske symptomer mindskes og der 
opstår mulighed for oplevet livskvalitet. 

Gennem en faglig bevidsthed opnår du en særlig demensfaglig forståelse for 
tilgange, relationelle betydninger og gensidige adfærdsmæssige påvirkninger i 
interaktionen mellem dig som fagprofessionel og den demensramte.

Mål for uddannelsen 
 
Efter uddannelsen kan du, med udgangspunkt i en personcentreret tilgang, 
demensfaglig forståelse og metoder, arbejde med:

• betydningen af adfærdens gensidige påvirkning i interaktionen, herunder 
reaktioner og roller, der styrker relationer

• refleksion af egen adfærds indvirken og regulering i samspillet, samt tage 
ansvar i relationen med mennesket med demenssygdom 

• anvendelse af viden om sansestimulationens betydning for trivsel- og 
samarbejde med mennesket med demens, samt en forståelse for tegn og 
symptomer på understimuli/overstimuli

• betydningen af forebyggende indsats for at minimere magtanvendelse ved 
mennesker, der udviser ændret adfærd og psykiske forstyrrelse i forbindelse 
med demenssygdom

• at fremme livsudfoldelsen hos mennesker med demenssygdom ved at  
styrke identiteten, integriteten og selvbestemmelsesretten ud fra kendskab 
til socialpædagogisk faglighed

Samspil med mennesker med ændret 
adfærd og demens

Målgruppe
Uddannelsen er for social- og 
sundhedshjælpere, social- og 
sundhedsassistenter, og pæda-
gogiske assistenter, der varetager 
sundhedsfagligt og/eller pæda-
gogisk arbejde med borgere med 
demens. 

Det anbefales at du har viden om 
demenssygdom svarende fx til 
AMU 42673 og/eller AMU 44327, 
eller tilsvarende kompetencer. 

Tilmelding
Du eller din arbejdsgiver tilmelder dig til uddannelsen via vores hjemmeside.  
For yderligere oplysninger kontakt vores kursuskoordinatorer:

Elisabeth Rose Kobberøe tlf: 87412610, mail: erk@sosuoj.dk 

Anne Kathrine Valeur på tlf: 87206118, mail: akv@sosuoj.dk

Faktablad: 48478

Tid og sted 
Antal dage: 5 dage 
 
Daglig undervisningstid: 

kl. 8.00 - 15.24

Se aktuelle datoer og steder vi 
afholder uddannelsen på:

www.sosuoj.dk/efteruddan-
nelse-og-kurser/kursusoversigt/

Økonomi
Uddannelsen er gratis for  
deltagere, der tilhører AMU-mål-
gruppen, dvs. uddannelse til og 
med faglært niveau.

Der kan søges VEU-godtgørelse 
efter gældende regler. 
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