
Kort beskrivelse af den samlede Tryghedsuddannelse 

Kort baggrund for, hvorfor uddannelsen er relevant: 

For mange offentlige virksomheder er et meget væsentligt kvalitetsparameter frontmedarbejdernes 

personlige kontakt og kommunikation med borgeren i arbejdssituationen. Når medarbejderen arbejder 

i den ældre borgers hjem handler det således ikke blot om at få udført de rent praktiske opgaver, men 

også om at kunne indgå i dialog med den ældre om emner, som interesserer den ældre, for 

derigennem at få skabt en god kontakt, tillid og troværdighed. Dette er ikke mindst vigtigt i 

samarbejdet med den ældre om sikkerhed og tryghed i hjemmet. 

Projektet ønsker at uddanne medarbejdere i Hjemmepleje Aalborg til at skabe større tryghed for de 

ældre borgere, med henblik på at skabe opmærksomhed på brand- og ulykkerisici så man derved 

minimerer antallet af ulykker og brande i ældre medborgeres private hjem. De ældre er den 

befolkningsgruppe, der har færrest røgalarmer i hjemmet og samtidig er de en befolkningsgruppe, 

som har vanskeligt ved at reagere hurtigt i tilfælde af brand, hvorfor de er mest udsat for at omkomme 

ved brand. 

Som en del af projektet vil der blive opsat og instrueret i røgalarmer i op til 2600 ældre medborgeres 

private hjem, da en undersøgelse hos ca. 50 % af Aalborg kommunes 3600 ældre borgeres private 

hjem viser, at mindst 2600 af disse ikke har røgalarm. 

Medarbejderne i Hjemmepleje Aalborg skal altså sættes i stand til at gå i dialog om og formidle om 

tryghed, så borgerne i Aalborg kommune oplever medarbejderne som kompetente medarbejdere, der 

er rigtig gode repræsentanter for den gode kvalitet i Hjemmepleje Aalborgs produkter. Som en del af 

projektet vil også indgå, at medarbejderne kan yde hjælp ved skader og sygdomssituationer samt 

kommunikere med de ældre borgere og deres pårørende om forebyggelse og sikkerhed i hjemmet, 

herunder også om forebyggende ændringsforslag f. eks. udskiftning af ledninger, fastgørelse af 

tæpper m.v. 

De kommunale medarbejdere i Hjemmepleje Aalborg deltager derfor på 7 dages uddannelse. 

Medarbejderstaben består af husassistenter, social- og sundhedshjælpere samt -assistenter. 

På tværs af arbejdssteder og fag sammensættes kursusholdene. 

Den samlede tryghedsuddannelse består af 4 moduler: 

 Et forebyggelses- og formidlingsmodul, hvori blandt andet indgår brandbevidsthed, elementær

brandbekæmpelse og reaktionsmønstre ved brand.

 Et nødbehandlingsmodul, hvori blandt andet indgår læring og redskaber til at yde kompetent

hjælp ved akutte hændelser, som skader og  sygdomssituationer hos borgeren

 Et dialogmodul, hvori blandt andet indgår redskaber til at skabe en åben dialog om aktuelle

emner men også om, at Hjemmepleje Aalborg arbejder med værdier, forebyggelse, sikkerhed

og tryghed.

 Et implementering/afprøvningsmodul, hvori også indgår observation og bevidsthedsgørelse om

potentielle ulykkesfaktorer i hjemmet.



Modul 1 (2 dage), som er forebyggelses- og formidlingsmodulet 

Mål 

Delmålet med dette modul er at udvikle deltagerens kompetencer, så de bliver i stand til at skærpe 

ældre menneskers bevidsthed om brandrisiko og røgalarmer i eget hjem. 

Kurset sikrer, at deltageren kan anvende principper fra Cooperative learning og NLP coaching i sit 

virke som formidler og vidensperson om emnet. 

Der bliver lagt vægt på at deltagerne alene og parvis får trænet og afprøvet principperne. 

Indhold 

Indholdstemaerne beskriver de overskrifter på de emner, der indgår i modulet, for at deltageren kan 

lære at håndtere de definerede arbejdssituationer og arbejdsopgaver. Indholdstemaerne er således de 

særlige faglige områder, som instruktøren skal bygge undervisningen på, for at deltageren opnår den 

ønskede handlekompetence. 

Deltageren opnår kompetence til selvstændigt at fungere som tryghedsskaber i ældre borgeres hjem 

samt tænke brandsikkerhed ind som en naturlig del af sin arbejdsdag. 

Indholdstemaer: 

- Formål med kurset

- Brandbevidsthed

- Elementær brandbekæmpelse

- Reaktionsmønstre ved brand

- Brandforebyggelse i praksis

Deltageren opnår formidlingskompetence til at gøre brug af NLP samtale teknik i de indledende og 

efterfølgende samtaler med den ældre borger. 

Indholdstemaer: 

● Arbejdsmodellen

- Rapport

- Mål

- Effekt

- Nuværende situation

- Frisættelse af ressourcer

- Fremtidssikring

● Det menneskelige filter

● Modellen af verden

● Samtale og spørgeteknik

Deltageren opnår kompetence til at gøre brug af formidlingsmetoder målrettet den ældre i eget hjem. 

Indholdstemaer: 

● Læringspyramiden

● Én til én læring



Modul 2 (2 dage), som er nødbehandlingsmodulet 

Mål 

Delmålet med dette modul er at sætte medarbejderen i stand til selvstændigt at handle på akutte 

opståede skader eller sygdomssituationer indtil avanceret hjælp når frem samt at kunne varetage den 

kollegiale omsorg og lære at se eventuelle faresignaler, der indikerer at en kollega har brug for støtte 

og eventuel hjælp efter en akut opstået hændelse hos den ældre borger. 

Indhold 

Deltageren opnår kompetence til selvstændigt at handle på akutte opståede skader og 

sygdomssituationer. 

Indholdstemaer: 

- ABC og de livsvigtige systemer.

- Hjerte – Lunge – Redning og brug af AED

- Case og situationsøvelsestræning.

- Livreddende førstehjælp og forhold ved større ulykker

- Førstehjælpens 4 hovedpunkter

- Livreddende førstehjælp–ABC og den livsvigtige ilttransport samt alarmering

- Shock/tegn på kredsløbssvigt og psykisk førstehjælp

- Blødninger / næseblødninger og hovedlæsioner

- Brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken /Lårben

- 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

- Akut tilskadekomst hos ældre

Deltageren opnår kompetence til at opdage samt handle på kollegaers eftervirkninger efter en akut 

opstået hændelse hos borgeren. 

Indholdstemaer: 

- Stressmønster

- Advarselssignaler

- Fysiske symptomer

- Psykiske symptomer

- Hvad kan jeg gøre for min kollega?

- Hvor kan jeg gå hen med mit problem?

- Støtteberedskab.

Modul 3 (2 dage), som er dialogmodulet 

Mål 

Delmålet med dette modul er at sætte medarbejderen i stand til på kort tid og med enkle midler at 

skabe en god og tillidsfuld dialog med den ældre medborger for derigennem at sikre tryghed og godt 

samarbejde mellem borger og medarbejder, så medarbejderen bliver i stand til at fungere som 



Aalborg kommunes ambassadør overfor borgeren både på trygheds- og forebyggelsesområdet og 

som ambassadør for egen arbejdsplads - Hjemmepleje Aalborg. 

Indhold 

Følgende indholdstemaer beskriver de overskrifter på de emner, der indgår i modulet: 

 Grundlæggende kommunikation om kvalitet og omsorg

- Om at skabe, udbygge og afslutte kontakt

- Om grundlæggende og bærende værdier i kontakt og dialog som tillid, oprigtighed,

professionelt nærvær etc.

- Om gensidighed og grænser i kommunikationen

- Om følelsesmæssige og holdningsmæssige elementer i kommunikationen

 At kunne tale om dagsaktuelle emner

- At være bredt orienteret i dagsaktuelle begivenheder

- Kilder og muligheder

- Forskellige interessefelter

 At kunne leve sig ind i den ældres livsfortælling og nuværende livssituation

- At interessere sig for den ældres livsfortælling

- At forstærke positive erindringer

- At dele erfaringer fra sit eget liv – grænser

- At give fortællingen perspektiv

 At kunne gå i dialog med borgere, som har det vanskeligt

- At lindre ensomhed og psykisk smerte

- At møde psykisk syge, misbrugere og demente

 At kunne italesætte værdier og den service, som Hjemmepleje Aalborg også leverer

- Forebyggelse, sikkerhed og tryghed

- Netværket af fagkompetencer, som er omkring den ældre borger

- Formidling til og fra andre fagpersoner

- Opmærksomhed på de etiske aspekter og respekt for valgfrihed

 Skriftlig kommunikation via Info-mappe med borgere og pårørende herunder

- Anbefalinger i forhold til hjemmets indretning, udskiftning af ledninger m.v.

- Dokumentation om nær-ulykker

Modul 4 (1 dag), som er implementeringsmodulet, der også indeholder elementer om sikkerhed 

i hjemmet og forebyggelse af ulykker 

Mål 

Delmålet med dette modul er at øge deltagerens bevidsthed om de risikosituationer i hjemmet, som 

kan medføre ulykker. Der vil endvidere blive sat fokus på generel sikkerhed. 



Indhold 

Følgende indholdstemaer beskriver de emner, der indgår: 

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

- Gennemgang af chekliste

 Fokus på forebyggende elementer som f. eks.:

- Tidlige tegn på svækkelse og evt. indgriben

- Boligindretning så evt. fald forebygges

 Fokus på sikkerhed og egenomsorg

- Hvordan kan man forsøge at undgå ulykker?

- Hvordan kan man skærpe egen opmærksomhed?

 Håndtering af ulykkessituationer – og efterbehandling

- Hvordan kan vi tage ordentlig hånd om det, når en ulykke alligevel sker?

- Fokus på faldulykker

 Forskellige løsningstilgange / metoder

- Personlig adfærd og fremtrædelse

- Personlige og kollektive håndteringsstrategier

 Implementering

- Screeningsøvelser hos 2-3 borgere

Undervisningsmetoder i uddannelsen/modulerne 

Metodisk gennemføres uddannelsen i vekselvirkning mellem korte teoretiske oplæg, 

undervisningsøvelser med sparring, supervision og feedback samt praksisnære opgaver og øvelser. 

Der vil således blive gennemført både teoretiske og praktiske lektioner, med hovedvægten på 

sidstnævnte. 

Indholdsmæssigt arbejdes der med afsæt i deltagerens viden og erfaring fra praksis og det i 

uddannelsen allerede gennemgåede indhold, ligesom der tages afsæt i deltagerens personlige 

kompetencer. 

Deltagerperspektivet og inddragelsen af den enkelte deltagers forudsætninger er centralt, da der 

ønskes skabt en læresituation i uddannelsen, hvor der er mulighed for at tage højde for den enkeltes 

styrker, ressourcer og udvikling i læreprocessen. 

Deltageren præsenteres for følgende undervisningsmetoder og måder at lære på: 

- Praktisk betonede metoder, vise-forklare-reflektér-øve.

- Håndtering af cases / problemstillinger med kompleksitet afhængig af deltagerens formåen.

- Kontekstafhængig opgaveløsning.

- Samarbejde i teams og mindre grupper til løsning af opgaver

- Interviews og to-mandsdrøftelser imellem deltagerne

- Individuel refleksionsøvelse

- Samtale- og dialogundervisning

- Instruktøroplæg



Indholdet på uddannelsen omfatter blandt andet selvbevidsthed i jobbet og serviceopmærksomhed 

samt brandsikkerheds-, forebyggelses- og bevidsthedselementer, ulykker og sikkerhed, 

kommunikative og informationstekniske elementer samt konkret teknisk gennemgang af røgalarm og 

checkliste. 

Uddannelsen vil indebære, at de deltagende medarbejdere efterfølgende er meget mere bevidste om 

egen rolle i forhold til fremtidig sikring af jobbet samt at de kan sikkerhedsscreene de ældre borgeres 

hjem ud fra en udviklet checkliste samt orientere om muligheden for at få sat røgalarmer op og gøre 

opmærksom på de hyppigste årsager til brand og eventuelle sikkerhedsrisici i forhold til brandfare og 

ulykker. 

Det er et delmål med uddannelsen, at de 740 medarbejdere som noget naturligt tænker i rettidig 

service i jobbet og sikkerhed hver arbejdsdag. 

Implementering 

Medarbejdere fra Hjemmepleje Aalborg forventes at sikkerhedsscreene 2-3 borgeres hjem ud fra en 

udviklet sikkerheds- og brand checkliste samt orientere om muligheden for at få sat røgalarmer op og 

gøre opmærksom på de hyppigste årsager til brand og eventuelle sikkerhedsrisici i forhold til 

brandfare og generelle ulykker i hjemmet. 

Såfremt indsatsen medfører positive resultater, vil det blive drøftes om lignende uddannelsesmæssige 

tiltag skal igangsættes i forbindelse med ansættelse af  nye medarbejdere, så der kan sikres 

kontinuitet i den fremtidige praksis. 

Bevis 

Der udstedes et selvstændigt bevis for gennemført uddannelse. Beviset dokumenterer, at deltageren 

har gennemført uddannelsen. 

Evaluering 

Der udvikles et særskilt elektronisk evalueringsskema til brug for uddannelsen. 

Formidling af resultater 

Evalueringsresultaterne vil blive formidlet via e-mails til partnerne og til øvrige interessenter. 

Projektpartnerne vil endvidere tilbyde at præsentere resultaterne på diverse relevante mødefora. 

Tidsplan 

Se kursusplan. 

Uddannelsen er forhåndsgodkendt af den kommunale komperencefond.

Pris 

Kr. 6.534,- pr. medarbejder 

Tilmelding er bindende 


