Det meningsfulde liv
- mennesker med demens
Faktablad: 49241

Målgruppe
Uddannelsen er for social- og
sundhedshjælpere, social- og
sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter m.fl., og som har
erfaring med arbejdet med
personer med demens.
Det anbefales at du har praksiserfaring, samt viden om demenssygdom svarende fx til AMU
42673 og/eller AMU 44327, eller
tilsvarende kompetencer.

Om uddannelsen
Du arbejder ud fra en demensfaglig viden med særligt fokus på aktiviteter i
relation til mennesker med demens. Med udgangspunkt i en personcentreret
tilgang har du særligt fokus på aktivitetens betydning for meningsfuldhed og
forøget livskvalitet.
Du arbejder desuden med planlægning af og evaluering af aktiviteter både i
forhold til individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter. Endelig får du fokus på
relationsskabende faktorer, herunder kommunikationens betydning i oplevede
meningsfulde aktiviteter hos mennesker med demenssygdom.

Mål for uddannelsen

Økonomi
Uddannelsen er gratis for
deltagere, der tilhører AMU-målgruppen, dvs. uddannelse til og
med faglært niveau.
Der kan søges VEU-godtgørelse
efter gældende regler.

Tid og sted

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

Antal dage: 5 dage

•

Daglig undervisningstid:

•
•
•
•

tage selvstændige initiativer og skabe vilkår for rammer til individuelle- og
gruppeaktiviteter for mennesker med demens
planlægge relevante aktiviteter, der tager afsæt i menneskets personlighed
og livshistorie og deraf oplevet meningsfuldhed og aktiv medvirken
anvende metoder til analyse, refleksion og evaluering af igangsatte
aktiviteter med udgangspunkt i det enkelte menneskes ønsker og behov for
meningsfuld aktivitet, og tegn på understimuli/overstimuli
identificere behov og inddrage mennesket med demenssygdom i brugen af
relevant velfærdteknologi, mhp. yderligere oplevet trivsel og livskvalitet
anvende relevante kommunikationsformer i aktiviteten i relationen til og
samarbejdet med mennesket med en demenssygdom og dennes
eventuelle pårørende

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

Aarhus • Silkeborg • Skanderborg • +45 8741 2626

kl. 8.00 - 15.24
Se aktuelle datoer og steder vi
afholder uddannelsen på:
www.sosuoj.dk/efteruddannelse-og-kurser/kursusoversigt/

