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Indledning 

Uddannelse af medarbejderne i opmærksomhed på borgersikkerhed omhandler fokus på 

habitualtilstande, palliation og sikkerhed i hjemmet  

 

Formål 

Formålet er at øge medarbejdernes opmærksomhed på borgerens habituelle tilstand, palliation og 

sikkerhed i hjemmet samt: 

- At fastholde medarbejdernes bevidsthed om fortsat fokus på borgernes sikkerhed i egne hjem. 

- at inddrage nye relevante elementer i medarbejdernes kompetenceudvikling. 

- at sørge for at medarbejderne får en kort nødvendig opdateringsuddannelse i TOPS/borgerens 

habituelle tilstande. 

- at kvalificere medarbejderne i forhold til aktuelle temaer. 

 

Kursusstruktur 

Kurset udbydes af AOF Nordjylland og er af 2 dages varighed, som tilrettelægges med dels erfarne 

voksenundervisere og dels relevante ressourcepersoner som gæstelærere 

 

Målgruppe 

Ansatte som arbejder med praktisk hjælp og rengøring 

 

Tid   

2 dage fra kl. 08.00 - 15.30 

 

Sted 

AOF Nordjylland, lokale 206, Mylius Erichsensvej 1 i Aalborg 

 

Link til hjemmeside: http://aof-nord.dk/uddannelse-af-medarbejdere-i-opmaerksomhed-paa-

borgersikkerhed-(1).aspx 

 

 

Deltagerpris (excl. moms) 

Kr. 1.780,- (tilmelding er bindende) 

 

 

Indhold: 

Borgerens habitualtilstand 

Deltagerens opmærksomhed på eventuelle ændringer i borgernes habitualtilstand genopfriskes og 

skærpes via opmærksomhed på emner som: 

- Kort om kroppens aldersmæssige udvikling 

- Hygiejne 

- Betydningen af nødvendigt væskeindtag og den rette kost 

- Dysfagi 

- Opmærksomhedspunkter i forhold til ændringer i habitualtilstanden 

- Demenstendenser 

Varighed: 4 timer  

 

Den palliative indsats 

Deltagerens relationskompetencer i forbindelse med borgernes uhelbredelige sygdomme øges via 

opmærksomhed på emner som: 
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- At leve med en uhelbredelig sygdom 

- Smertebehandling 

- Symptomer som træthed, forstoppelse, åndenød, madlede, kvalme og opkastning 

- Livskvalitet for borgeren og de pårørende 

- Støtte og vejledningsmuligheder fra det Palliative Team 

- Hospice 

Varighed: 3 timer  

 

Tryghedsanbefalinger - Nordjyllands Politi 

Praktisk information om forebyggelse af tyveri og svindel og information om muligheder for 

yderligere bistand og rådgivning. 

- Forebyggelse af Trick tyveri i borgerens hjem 

- Borgerens Web sikkerhed (Nigeria breve o.l.) 

- Sikring af hjemmet i forhold til indbrud 

- Forebyggelse i forhold til at undgå afluring af betalingskortskoder ("shoulder watching") 

Varighed: 1,5 time 

 

Nyt fra Faldteamet 

Deltageren opdateres i forhold til forebyggelse af faldulykker i hjemmet. 

- Opsamling i forhold til forebyggelse af faldrisici 

- Fortsat fokus på forhold, som kan skabe faldulykker 

Varighed: 1,5 timer  

 

Opdatering - Tryghedstjek  

Deltageren opdateres i forhold til de tidligere udførte Tryghedstjek og eventuelle nye elementer 

implementeres. 

- Repetition af indhold af Tryghedstjekskemaet 

- Fokus på forebyggelse af brandrisici 

- Fortsat fokus på forhold, som kan skabe faldulykker 

- Nye Tryghedselementer (f.eks. fra Politiets anbefalinger) 

Varighed: 2 timer  

 

Ledelsesstrategiske overvejelser 

En ledelsesrepræsentant præsenterer de aktuelle strategiske beslutninger og overvejelser i relation til 

kursets emner og medarbejdernes rolle. 

- Overordnede beslutninger og konsekvenser for borgere og medarbejdere 

- Lokale tiltag med betydning for tryghedsarbejdet 

Varighed: 2 timer  

 

Erfaringsudveksling og refleksion indgår løbende 

 

 

 

 

  

 
 


