
Uddannelse i genopfriskning af Tidlig opsporing 

Rehabiliteringsuddannelsen 
 

1 

Indledning 

Genopfriskningsuddannelsen af medarbejderne i Tidlig opsporing/Rehabiliteringsuddannelsen, 

udbydes af AOF Nordjylland og er af 2 dages varighed, omhandler fokus på vurderet væsentlige 

elementer af den uddannelse, som medarbejderne deltog i for år tilbage. 

 

Formål 

Formålet er at øge medarbejdernes opmærksomhed på tidlig opsporing og rehabilitering. 

 

Kursusstruktur 

Kurset udbydes af AOF Nord 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 Erichsens vej 1 i Aalborg SV 

 

Indhold: 

Dag 1 

Rehabilitering  

Opsamling i ft. 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 

Tid: 1 formiddag fra kl. 08.00 – 12.00 

Underviser: Bjarke Skov, AOF Nordjylland  

 

Demens 

Opsamling på de mange former for demens. 

- Hvad er demens? 

- Typer og symptomer 

- Hvordan observeres tidlige tegn på demens? 

- Samvær og kommunikation med mennesker med demens 

Tid: 1 eftermiddag fra kl. 12.30 – 15.30 

Underviser: Bjarke Skov, AOF Nordjylland 

 

Dag 2 

Ernæring 

Opsamling i ft. generel viden om ernæring  

- særligt fokus på ernæringens betydning for opretholdelse af funktionsniveau 

- viden om, hvordan borgerne kan motiveres til øget ernæring mv.  

Tid: ½ formiddag fra kl. 08.00 – 10.15 

Underviser: Mariann Kjær Jensen, Ernæringsteamet OK fra Mariann 
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Advis mv. på Ipad 

Opsamling i ft. advisering  

- Advis til myndighed 

- Cura og teknisk orientering 

Tid: ½ formiddag fra kl. 10.45 – 12.00 

Underviser: Ann Pedersen, Rengøringsenheden 

 

Ensomhed 

Opsamling i ft. generel viden om ensomhed 

• Fakta om ensomhed 

- hvordan man spotter dette hos borgeren  

• Hvad er ensomhed 

- hvad man kan gøre for at hjælpe med at modvirke ensomhed 

• 3 typer af ensomhed 

• Lav, middel og høj risiko for ensomhed 

• Den svære samtale om ensomhed  

Tid: 1 eftermiddag fra kl. 12.30 – 15.30 

Underviser: Pia Nørgaard Dahl, AOF Nordjylland 

 

Erfaringsudveksling og refleksion indgår løbende 

 

Link til hjemmeside: http://aof-nord.dk/genopfriskning-af-tidlig-opsporing.aspx 

 

Deltagerpris (excl. moms) 

Kr. 1.780,-  

 


