
Rehabiliteringshjælp og 
 tidlig opsporing

Praktisk information 

Bevis:
Der udstedes et selvstændigt bevis efter gennemførsel af kurset.
 
Tid: 
4 sammenhængende uger i henhold til kursusplan.  
Hold 1 starter: 2. januar 2018
Hold 2 starter: 30. januar 2018
Hold 3 starter: 27. februar 2018
Hold 4 starter: 27. marts 2018
Hold 5 starter: 30 april 2018
Hold 6 starter: 30. maj 2018

Undervisningen finder sted i tidsrummet mellem kl. 8.00 til 15.30.

Uddannelsen er forhåndsgodkendt af Den kommunale kompetencefond.

Husk Ipad og nem-id

Sted:
AOF Nord, lokale 206,  Mylius Erichsens Vej 1 i Aalborg SØ 
Link til hjemmeside:
http://aof-nord.dk/rehabiliteringshjaelper-uddannelse.aspx



Har du lyst til at blive Rehabiliteringshjælper?
Så er hér en uddannelse med fokus på at give dig konkrete redskaber til at 
håndtere opgaven som observatør af funktionsændringer hos ældre og/eller 
svage borgere i Aalborg kommune.

Målgruppen af hjemmehjælpere
I forhold til udvikling i jobbet og øget sikkerhed for at kunne bevare en udvidet 
hjemmehjælperfunktion er det vigtigt, at medarbejderne i Rengøringsenheden 
i Aalborg kommune, får mulighed for at uddanne sig til at virke som Rehabilit-
eringshjælpere. 
 
Som en del af uddannelsen vil der blive undervist i et særligt tilpasset digitalt  
observationsredskab, der målrettes til den tidlige opsporing af begyndende 
helbredsændringer hos den enkelte ældre eller fysisk svage borger. 

Indhold i de 2 ugers Forberedende voksenundervisning / FVU
Der undervises blandt andet i materialer om rehabilitering og relevant 
 informations- og kommunikationsmateriale fra arbejdsdagen. 

Teksterne på FVU-delen af uddannelsen omhandler følgende temaer:
• Tekster i din dagligdag! Hvor støder du på dem og hvad bruger du dem til?
• Skriftlig dokumentation i arbejdet  
• Fremtidens hjemmehjælp
• Udfordringer og konflikter på arbejdet
• Tidlig opsporing
• Alderens tegn 
• Samarbejde med borgeren og pårørende 
• Ensomhed
• Demens 
• Psykiske lidelser

I behørig omfang anvendes IT som arbejdsredskab.

Indhold i de 2 ugers rehabilitering - tidlig opsporing:
• Det gode møde med borgeren
• Habitual på Ipad
• Aldring 
• Rehabilitering 
• Hygiejne
• Advis mv. på Ipad
• Fald 
• Ensomhed 
• Demens
• Ernæring
• Alkohol
• Motivation og Kommunikation

Indhold i Rehabiliteringshjælperuddannelsen
Kompetenceudviklingen består af 2 ugers forberedende  
voksenundervisning samt 2 ugers undervisning i forhold til rehabilitering og 
tidlig opsporing. 

• FVU (forberedende voksenundervisning)
• Rehabilitering og tidlig opsporing 
• Tilbud om person profil analyse (PPA)

Person profil analyse (PPA)
I forbindelse med uddannelsen er der indlagt tilbud om en Profilanalyse, som 
giver overblik og indsigt i egne kompetencer samt egen foretrukne lærings- og 
adfærdsmæssige stil.


