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Kort beskrivelse af det arbejdspladsforberedende 
introduktionsforløb 

4 ugers kursusmoduler  
i forbindelse med Plejebolig og Hjemmepleje Aalborgs projekt for 

ufaglærte til social- og sundhedsområdet 

Velkomst, projektintro og arbejdspladskulturer mv. - 1 dag 
Et introducerende modul med velkomst, præsentationer og gennemgang af det 
samlede projekt. 
Derudover vil der være fokus på arbejdspladskulturer og generel 
arbejdsmarkedskendskab samt læringsparathed og studie- og notatteknik. 

Førstehjælp og brandbevidsthed - 2 dage 
Modulet følger Dansk Førstehjælpsråds funktionsuddannelsesplan, hvorved 
deltagerne opnår kompetence til selvstændigt at handle på akutte opståede skader og 
sygdomssituationer. 

Det gode møde med borgeren - 1 dag 
Et modul, hvori blandt andet indgår viden om personlig fremtræden, dresscodes og 
konduite samtidig med, at man bevarer sin professionelle distance/integritet. Der vil 
også være fokus på det gode møde med borgeren og servicemindedhed. 

Intro til Ældre - og sundhedsområdet - ½ dag 
Et modul om Plejebolig og Hjemmeplejen/Frit valg som arbejdsplads, herunder: 
- sammenhængen mellem de forskellige enheder i Plejebolig og Hjemmepleje Aalborg
- om hvordan man agerer hvis man bliver nødt til at afvige fra kvalitetsstandarder
- Aalborg kommunes politikker på området
- loyalitet mod arbejdsgiver og borger m.m.

Kompetenceafklaring i dansk og matematik (FVU) - ½ dag 
I forbindelse med opkvalificeringsforløbet er der indlagt FVU-screeninger med 
tilbagemeldinger, som giver den enkelte deltager overblik og indsigt i eget niveau 
(trin) i dansk og matematikfærdigheder i forhold til Forberedende 
Voksenundervisning (FVU).  
Der udarbejdes samlet rapport med henblik på eventuelt senere BOTIT-forløb. 

Ensomhed - 0,7 dag 
Et modul med fokus på viden om ensomhed. 
- hvordan man spotter dette hos borgeren
- hvad man kan gøre for at hjælpe med at modvirke ensomhed
- En mere aktiv hverdag for borgeren

Fald - 0,3 dag 
Et modul med fokus på faldforebyggelse, brug af hjælpemidler mv. samt de 
menneskelige konsekvenser ved faldulykker - fysiske og psykiske. 

1. Uge

2. Uge
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Ernæring  og dysfagi - 1 dag 
Et modul med blandt andet elementær viden om anatomi og fysiologi. 
- generel viden om ernæring og ernæringsteamets funktion og ydelser
- særligt fokus på ernæringens betydning for opretholdelse af funktionsniveau
- viden om, hvordan borgerne kan motiveres til øget ernæring mv.

Rehabilitering - 1 dag 
Et modul om generel viden om rehabilitering. 
- arbejdet med rehabilitering, f.eks. igennem Træning før pleje,
selvhjælpsinstruktører, opsøgende medarbejdere mv.
- sammenhængen mellem "kompensatoriske tiltag" og "(gen)optræning".
- WHO´s model for funktionsnedsættelser og helbred (ICF)
- grundlæggende begreber som "aktivitet", "funktionalitet" og "hverdagsliv" og ADL,
der kan udgøre skelettet for den rehabiliterende indsats

Demens - 1 dag 
Et modul med fokus på: 
- hjernens grundlæggende strukturer og funktionalitet og relationer til, hvad der sker,
når man rammes af f.eks. en af de mange former for demens.
- at blive ældre: Gerontologi og gerontopsykiatri
- en introduktion til almenpsykiatri: At forstå psykiske lidelsestilstande
- viden om demens, hvordan man spotter tidlige tegn på demens
- viden om, hvordan man kan hjælpe borger og evt. pårørende i kontakt med
demensfaglige personer i kommunen

Alkohol - ½ dag 
Et modul med fokus på medarbejdernes forståelse for, hvorfor de skal spørge til 
borgerens alkoholvaner og oplever sig i stand til at spørge ind til det. Derudover at 
medarbejderen ved, hvad de skal gøre ift. udfordringer omkring alkohol hos borgeren. 

Hygiejne - ½ dag 
Et modul om generel viden om hygiejne, både med henblik på at sikre 
medarbejderens arbejdsmiljø, men også for at sikre at medarbejderne ikke unødigt 
bærer bakterier fra et hjem til et andet. 
- borgerens hygiejne

Forflytningskundskab - 1 dag 
Et modul med fokus på: 
- gennemgang af kommunes forflytningspolitik
- arbejdsstillinger i forbindelse med løft
- brugen af spilerdug
- forflytninger i sengen
- sejlpålægning
- gennemgang af loft og gulvlift
- forflytning med loft-/mobil gulvlift fra seng til kørestol
- op fra gulv med lift

2. Uge
- fortsat

3. uge



[3] 

Medvirken ved medicinadministration - 3 dage 
Et modul om administration af borgerens brug af medicin og inddragelse af borgeren i 
medicineringen med udgangspunkt i borgerens ressourcer. 

IT på arbejdspladsen - 1 dag 
Et IT/Ipad-modul, hvori blandt andet indgår generel IT-kendskab og instruktion i 
brugen af IT/IPads samt gennemgang af redskaber og programmer, der anvendes i 
arbejdsdagen (CURA, VAR Healthcare, mails, dokumentation, nyhedsforum etc.)  

Kommunikation og motivation - 2 dage 
Et modul med fokus på: 
- den gode kommunikation med borgere, herunder fællessprog III og termer
indenfor SOSU-området
- anerkendende kommunikation og klar tale
- at skrive tydeligt med rigtig formulering, blandt andet i forhold til Cura
- at være motiverende og støttende
- at håndtere feedback positivt og udvise et positivt kropssprog
- at arbejde med borgerens mentale og emotionelle tilstand i retning af at etablere og
udbygge en positiv samarbejdsrelation med borgeren

Ergonomi og arbejdsstillinger - 1 dag 
Et modul om at forebygge forkerte arbejdsstillinger og nedslidninger i det daglige 
arbejde og om at medvirke til at sikre gode ergonomiske arbejdsstillinger – herunder 
fysisk kompetenceudvikling, gode råd til kroppen på jobbet og hensigtsmæssige 
bevægemønstre. 

Habitualtilstande og triagering - 1 dag 
Et modul om borgernes frem- eller tilbageskridt i forhold til generel helbredstilstand. 
Modulet vil blandt andet omhandle observationsskemaer, der er anvendelige i 
forhold til borgerens habitualtilstand.  Formålet med anvendelsen af et særligt 
udviklet digitalt triageringsredskab kan medvirke til at følge udviklingen i borgerens 
funktionsniveau. 
Modulet omfatter også undervisning i:  
- borgerens generelle helbredstilstand (ud fra f.eks. spørgsmål i habitualskema)
- særlige triageringsmodeller og habitual ændringsskemaer
- dokumentation af borgernes frem- eller tilbageskridt
- den løbende opfølgning

Aldring - ½ dag 
Modulet omfatter læring om den normale aldring og sanserne med opmærksomhed 
på borgerens eventuelle svækkelse af syn og hørelse, da ændringer i disse sanser kan 
indskrænke ældre borgeres udfoldelsesmuligheder. Den sociale- og psykologiske 
aldring indgår blandt andet også.  

3. uge
fortsat
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Underviserstaben: 
- Team af AOF Nords voksenundervisere og instruktører suppleret af faglige 
ressourcepersoner

Kursusperiode: 
4 uger. Forløbet er på 17 dage. Hertil kommer 3 dages “Medvirken ved 
medicinadministration“

Pris:
For de 17 dage: 13.150,- kr. excl. moms pr. deltager v. 14 deltagere (excl. pris for SOSU 
Nords ” Medvirken ved medicinadministration” - 3 dage)

Sted: 
Forventeligt lokale 5 hos AOF Nord, Tinghusgade 3 i Nørresundby 

Mødetid: 
Forventeligt dagligt mellem kl. 08.00 – 15.30 

Besøg af FOA og kommunen samt afslutning - ½ dag 
Et afsluttende modul med mulighed for spørgsmål til fagforeningen og kommunen, 
f.eks. angående: 
- Løn- og arbejdsvilkår
- overenskomstmæssige rettigheder og arbejdsmiljø
- opmærksomhedspunkter ved aften, nat, og weekend arbejde
Derudover:
- opsamling i forhold det videre forløb på arbejdspladsen
- enalyzer evaluering og afslutning

4. uge
fortsat


