
Uddannelsen til Tryghedsambassadør består af 4 moduler: 

Trygheds- 
ambassadør i 

Hjemmepleje 

Aalborg

Modul 4 (1 dag) Sikkerhed i hjemmet

Deltageren opnår øget bevidsthed om sikkerhed og risikosituationer i 
hjemmet, som kan medføre ulykker. 

• Situationer der typisk indebærer risiko  
for ulykker i de ældre borgeres hjem

• Fokus på forebyggende elementer og sikkerhed
• Implementering og screening

Modul 1 (2 dage) Brand og formidling

Deltageren opnår kompetence til at fungere som Hjemmepleje Aalborgs 
Brandambassadør i den ældres hjem.

Brandambassadør 
• Brandbevidsthed og elementær brandbekæmpelse
• Reaktionsmønstre ved brand og brandforebyggelse i  praksis

Formidling og samtaleteknik 
• Arbejdsmodellen og det menneskelige filter
• Modellen af verden og samtale- og  

spørgeteknik
• Læringspyramiden og én til én læring

Den personlige kontakt og  kommunikation med 

borgeren er i fokus og øges ved at medarbejderne 

i Hjemmepleje Aalborg uddannes til at virke som 

Tryghedsambassadører

Modul 3 (2 dage) Kommunikation og dialog

Deltageren opnår kompetence til at fungere som Hjemmepleje Aalborgs 
ambassadør på tryghedsområdet.

• Grundlæggende kommunikation om kvalitet og omsorg
• At kunne tale om dagsaktuelle emner
• At kunne leve sig ind i den ældres livsfortælling og nuværende 

livssituation
• At kunne gå i dialog med ældre borgere, om rehabilitering
• At kunne italesætte værdier fra Vision 2020 og den service, som 

Hjemmepleje Aalborg også leverer
• Skriftlig kommunikation med ældre borgere og pårørende

Modul 2 (2 dage) Avanceret førstehjælp

Deltageren opnår kompetence til at handle på akutte opståede skader 
eller sygdomssituationer indtil avanceret hjælp når frem. 

• Førstehjælp og forhold ved ulykker 
• Chock/tegn på kredsløbssvigt og psykisk førstehjælp 
• Forgiftninger og ætsninger og el-ulykker samt mindre knoglebrud 
• Almen kuldepåvirkning og forfrysninger samt varmepåvirkning og 

mindre forbrændinger 
• Patienter, der bruger ilt og patienter i behandlingsforløb, herunder 

uhelbredelig sygdom.
• Sygdomslære herunder apopleksi, sukkersyge, KOOL og astma. 
• Den syges brug af udstyr og opmærksomhed på den svækkede 

patient
• Stressmønster og advarselssignaler
• Fysiske og psykiske symptomer
• Støtteberedskab. 
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Bevis
Der udstedes et selvstændigt bevis for gennemført  
uddannelse.

Uddannelsen er forhåndsgodkendt af den kommunale kom-
petencefond. 

Undervisningsplan

Dag 1 - Modul 1 
Brand og formidling

Dag 2 - Modul 1
Brand og formidling

Dag 3 - Modul 2 
Avanceret førstehjælp

Dag 4- Modul 2
Avanceret førstehjælp

Dag 5 - Modul 3
Kommunikation og dialog

Brandambassadør 
• Brandbevidsthed 
• Elementær brandbekæm-

pelse

Samtale teknik 
• Arbejdsmodellen
• Det menneskelige filter
• Modellen af verden 
• Samtale- og spørge- 

teknik

• Førstehjælp og forhold 
ved ulykker 

• Chock/tegn på kresløbs-
svigt og psykisk 1.hjælp

• Forgiftninger og ætninger 
og el-ulykker samt 
mindre knoglebrud 

• Sygdomslære, herunder 
apopleksi, sukkersyge, 
KOL og astma. 

• Den syges brug af udstyr 
og opmærksomhed på 
den svækkede patient

• Akut tilskadekomst hos 
ældre

• Grundlæggende kom-
munikation om kvalitet 
og omsorg

• At kunne tale om dags- 
aktuelle emner

Pause Pause Pause Pause Pause

• Reaktionsmønstre ved 
brand

• Brandforebyggelse  
i praksis

Formidlingsmetoder 
• Læringspyramiden 
• Én til én læring

• Almen kuldepåvirkning 
og forfrysninger samt 
varmepåvirkning og 
mindre forbrændinger 

• Patienter, der bruger ilt 
og patienter i behand-
lingsforløb, herunder 
uhelbredelig sygdom

• Stressmønster 
• Advarselssignaler
• Fysiske symptomer
• psykiske symptomer
• Hvad kan jeg gøre for 

min kollega
• Støtteberedskab.

• At kunne leve sig ind i 
den ældres livsfortælling 

• At kunne gå i dialog 
med ældre borgere om 
rehabilitering
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Undervisningsmetoder i uddannelsen
Metodisk gennemføres uddannelsen i vekselvirkning mellem 
oplæg, øvelser med sparring samt praksisnære opgaver. 

Praktiske forhold 
Der er forplejning under kurset. 
Husk praktisk beklædning, der må blive beskidt, til  
undervisning på beredsskabsskolen.

www.foa.dk
Thisted – Morsø

Afdeling
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Undervisningsplan
Dag 6 - Modul 3 
Kommunikation og dialog

Dag 7 - Modul 4
Sikkerhed i hjemmet

• At kunne italesætte 
værdier fra Vision 2020 
og den service, som 
Hjemmepleje Aalborg 
også leverer

• Situationer der indebærer 
risiko for ulykker 

• Forebyggende  
elementer 

• Sikkerhed og  
checklister

Pause Sandwich

• Skriftlig kommunikation 
med ældre borgere og 
pårørende

• Implementering -  
screeningsopgave

Mødetid 08.00 -15.30 Mødetid 08.00 - 15.00
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