KURSER OG EF TERUDDANNEL SE

Kompetenceudvikling af socialog sundhedsassistenter
KUA- Værdig ældrepleje (26 dage)
Vær med. Verden er til at forandre - zbc.dk

Er du social- og sundhedsassistent og
ønsker du at opkvalificere dig inden for
værdig ældrepleje? Så er dette efteruddannelsesforløb noget for dig
Forløbet er sammensat af følgende AMU-kurser:
AMU 46977: Kvalitet i offentlige serviceydelser
AMU 48101: Medicinadministration
AMU 49760: Sygepleje i den palliative indsats – 1
AMU 49762: Sygepleje i den palliative indsats – 2
AMU 45602: Samarbejde med pårørende
AMU 42952: Ernæringsscreening i ældreplejen.
AMU 42929: Innovation, - idégenerering
AMU 42930: Innovation; gennemførelse og formidling

Modul 1: 17.-19. januar - Kvalitetssikring
• Kvalitetsbegrebet og kvalitetsudvikling
• Kvalitetssikring
• Kvalitetsarbejde i praksis
• Kvalitet i sektorovergange.
Modul 2: 7.-11. februar - Medicinadministration
• Almen farmakologi, herunder sikkerhedsforskrifter
• Midler til fordøjelse og stofskifte, hovedgruppe A
• Midler til blod, bloddannende organer, hjerte-kredsløb,
lunger samt hormoner til systemisk brug, hovedgruppe B
og C, samt R og H
• Midler til muskler, led, knogler og centralnervesystemet,
hovedgruppe M og N
• Midler mod infektionssygdomme og huden, hovedgruppe
J og D
• Patientsikkerhed (UTH), samarbejde og medicinadministration.
Modul 3: 1.-3. marts - Palliativ pleje
• Begrebet palliation
• Social- og sundhedsassistentens kompetencer i den
palliative indsats
• De hyppigst forekommende fysiske symptomer hos borgere med livstruende sygdom
• Helhedsorienteret palliativ sygepleje i forhold til borgerens behov og livskvalitet bl.a. på baggrund af godkendte
kliniske retningslinjer
• Rådgivning og vejledning af borgere med livstruende
sygdom og deres pårørende.
Modul 4: 28.-31. marts og 1. april - Palliativ pleje (fortsat)
• Kravene til social- og sundhedsassistentens kompetencer,
roller og ansvar i den basale palliative indsats
• Fysiske, psykiske, sociale og åndelige aspekter i den palliative indsats og målretning af indsatsen til udsatte borgere

og borgere med kulturelt særkende og deres pårørende,
herunder støtte til og omsorg for pårørende og efterladte
• Forskellige perspektiver på døden/livsafslutningen
• Den uafvendeligt døende borger, herunder farmakologisk
og nonfarmakologisk smertelindring
• Den relationelle koordinering i den helhedsorienterede
palliative indsats, herunder validerede redskaber til behovsvurdering og godkendte kliniske retningslinjer
Modul 5: 19.-21. april - Ernæring
• Ernæring til ældre
• Vurdering af den ældres risiko for fejl- og underernæring
• Screening af borgere for fejl- og underernæring
• Udarbejdelse af handleplan, når en borger er fejl- og
underernæret eller er i risikogruppen og iværksættelse af
denne i praksis.
Modul 6: 9.-11. maj - Samarbejde med pårørende
• Rammerne for pårørende arbejde
• Pårørendes livssituation
• Medarbejder/egen adfærd
• Det professionelle relations arbejde
• Lovgivning.
Modul 7: 31. maj - Innovation
• Begrebsafklaring: Innovation i det daglige arbejde
• Redskaber og metoder til idégenerering i innovative
processer.
Modul 8: 13.-15. juni - Innovation (fortsat)
• Udfordringer i innovation
• Innovation i egen praksis.

Målgruppe
Social- og sundhedsassistenter, der arbejder i ældreplejen og
har mere end 2 års praksiserfaring.
Sted
ZBC, Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde.
Tilmelding
https://kurser.zbc.dk/kursus/kua-kompetenceudvikling-for-assistenter-vaerdig-aeldrepleje eller via voksenuddannelse.dk
med kviknummer: 2809415201amkuap
Pris og VEU
Forløbet er gratis for faglærte og ufaglærte i job.Du kan søge
VEU- og befordringsgodtgørelse i forbindelse med, at du
tilmelder dig.
Kontakt os
Konsulent Susanne Møller
susm@zbc.dk, tlf. 5116 5955

ZBC
Selandia Park 6
4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888

