Palliativ omsorg for mennesker
med demens
Faktablad: 49637

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til
social- og sundhedshjælpere,
social- og sundhedsassistenter og
tilsvarende grupper, der har
erfaring med at arbejde med
mennesker med demens.
Du kan f.eks. arbejde i hjemmeplejen, på skærmede enheder
for demente, aflastningspladser,
socialpsykiatriske afdelinger for
misbrugsrelateret demens mv.

Om uddannelsen
På uddannelsen får du viden om demens og palliation, herunder WHO’s
definition, og kan identificere symptomer på, at mennesker med demens er
døende. Desuden kan du selvstændigt og i samarbejde med andre yde en helhedsorienteret pleje, medvirke til en værdig livsafslutning og forebygge unødig
hospitalsindlæggelse. Du lærer at handle etisk og reflektere over egen praksis.

Mål for uddannelsen
Efter uddannelsen kan du:

•
•

•

•
•

identificere symptomer og begivenheder, der markerer, at et menneske
med demens er døende
selvstændigt og i samarbejde med andre yde en helhedsorienteret pleje til
mennesker med demens og sammen med deres pårørende medvirke til en
værdig livsafslutning. Med særligt fokus på betydningen af demens i forhold
til selve plejeindsatsen

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
Antal dage: 4 dage
Daglig undervisningstid:

aktivt indgå i en relation og i et samarbejde med borgeren og de pårørende. Desuden kender du de særlige etiske dimensioner i forbindelse med
døende borgere med demens og kan på denne baggrund reflektere over
egen praksis

kl. 8.00 - 15.24

basere dit arbejde og udarbejde handleplaner på en opdateret viden om
lindring af plagsomme symptomer hos mennesker med demens og medvirke til en værdig livsafslutning uden unødige hospitalsindlæggelser

www.sosuoj.dk/efteruddannelse-og-kurser/kursusoversigt/

bidrage til faglig sparring med kolleger og med handlemuligheder for den
palliative indsats. Desuden får du viden om og bliver opsøgende i forhold til
at forebygge psykisk betingede arbejdsskader, f.eks. gennem samtaler med
kolleger

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
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Se aktuelle datoer og steder vi
afholder uddannelsen på:

