
Handicaphjælper  
og -ledsager
et kursusforløb for dig, som ønsker at arbejde 
som handicaphjælper eller -ledsager. 

K U R S E R  O G  E F T E R U D D A N N E L S E

Vær med. Verden er til at forandre - zbc.dk

http://zbc.dk


ZBC har sammensat et kursusforløb for dig, 
som ønsker at arbejde som handicaphjælper 
eller -ledsager.

Du vil efter kurset kunne yde hjælp til børn, unge og 
voksne med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, 
som har brug for hjælp og støtte i eget hjem eller 
hjælp til fritidsaktiviteter. Kurset har fokus på empati 
og etik, og du vil under og efter kurset opnå forstå-
else for din professionelle rolles betydning for det fy-
siske og psykiske arbejdsmiljø og i samarbejdet med 
borgeren, ud fra relevant gældende lovgivning, tage 
hensyn til dennes personlige holdninger, værdier, 
prioriteringer og behov for støtte. 

Kurset har fokus på samværet med og omsorgen for 
borgeren, hvor udgangspunktet tages i borgerens 
oplevede af behov for hjælp og støtte, så dette gives 
på en værdig og respektfuld måde ud fra reglerne 
om magtanvendelse. Yderligere vil du opnå for-
ståelse for konflikthåndtering, så du kan anvende 
forskellige konfliktløsningsmodeller og få kendskab 
til egne konfliktmønstre. Alt sammen i en forståelse af 
anerkendende grundprincipper kan deltageren i sin 
daglige praksis anvende grundlæggende anerken-
dende kommunikationsredskaber.

Ud over førstehjælp, ergonomi og hygiejne vil kurset 
også indeholde viden om det at medvirke ved 
medicinadministration. Du kan efter kurset udlevere 
medicin og hjælpe borgeren med at indtage denne 
korrekt. Du kan endvidere observere og reagere 

på forandringer i borgerens adfærd i forhold til den 
medicinske behandling og på baggrund af viden 
om medicinens virkning, bivirkning og interaktioner 
samarbejde med borgeren om at indtage medicinen 
korrekt ud fra borgerens forudsætninger, behov og 
ønsker. 

Er du i målgruppen for AMU-kurser, koster kurset 
430,- kr. og med mulighed for at opnå VEU-godtgø-
relse, hvis du er i arbejde. 

Tilmelding
Tilmelding kan ske via efteruddannelse.dk 
Forårsforløb med start 26. april 2021
Kviknr. 2809415104am0607p. 
Tilmeldingsfrist 12. april 2021
Afholdes på Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde

Efterårsforløb med start 4. oktober 2021
Kviknr. 2809416110am0607p. 
Tilmeldingsfrist 20. september 2021
Afholdes på C.A Olesensvej 2, 4200 Slagelse

Kurserne er alle på positivlisten for 6 ugers jobrettet 
uddannelse. 

For tilmelding som ledig kontakt: 
Lone Nielsen, 3193 5743/lonn@zbc.dk

Kursuskode Titel Antal dage Undervisningsdatoer
40607 Personlighjælper og ledsager 5 26-29.04 + 03.05
44627 Magt og omsorg 4 04-07.05
49489 Medvirken ved medicinadministration 3 10-12.05
40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 2 17-18.05
48096 Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 2 19-20.05
42730 Introduktion til førstehjælp 0,4 21.05
44274 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde 5 25-28.05 + 01.06
42834 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 3 02-04.06

40607 Personlighjælper og ledsager 5 04 - 08.10
44627 Magt og omsorg 4 11-14.10
49489 Medvirken ved medicinadministration 3 25-27.10
40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 2 28-29.10
48096 Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 2 01-02.11
42730 Introduktion til førstehjælp 0,4 15.10
44274 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde 5 08-12.11
42834 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 3 03-05.10

ZBC
Selandia Park 6
4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888

https://www.efteruddannelse.dk/kursus?kviknrinfo=2809415104am0607p
https://www.efteruddannelse.dk/kursus?kviknrinfo=2809416110am0607p

