
Kliniske opgaver i almen praksis  
– fagnr.: 48093 

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



Kurset er målrettet SOSU-assistenter, der ønsker 
viden om sygeplejefunktioner i almen praksis. 
Formålet med kurset er at specialisere SOSU-as-
sistenter til at klare almene kliniske opgaver som 
blodprøver, vaccinationer, måling af lungefunk-
tion og EKG-undersøgelser.  

Målet er, at du efterfølgende:
• kender almen praksis, eget kompetencefelt og 

egen rolle i almen praksis og på baggrund heraf kan 
udføre delegerede undersøgelser og behandlinger. 

• har viden om og kan tage de i almen praksis mest 
anvendte blodprøver og i tilknytning hertil har 
viden om hyppigst anvendte prøveglas, håndtering, 
opbevaring og transport af blodprøver. 

• kender de almindeligste kliniske komplikationer ved 
venøse blodprøver og kan handle adækvat herpå. 

• kan udføre eller assistere ved EKG undersøgelser 
og kender klinisk praksis for påsætning af elektro-
der, fejlkilder og indikation for at tage EKG’et om, 
har grundlæggende viden om lungefunktionsmå-
ling og kan udføre spiometri.

• kan observere for virkning og bivirkning af luftvejs-
udvidende medicin og kan handle adækvat herpå.

• kan udføre de almindeligste vaccinationer i almen 
praksis, ligesom deltageren kender virkning og 
bivirkning af de almindeligste vaccinationer og kan 
observere herfor samt handle herpå.

Varighed: 5 dage

Mødetid: Kl. 8.15 – 15.40

Undervisningssted 
ZBC, Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde

Kursusdatoer 
06-09-2021–08-09-2021 + 22-09-2021–23-09-2021

Tilmelding 
via voksenuddannelse.dk med kviknr.: 
2809415109am8093p

Tilmeldingsfrist: 23-08-2021

Er du ledig, kan du tilmelde dig kurset hos 
Lone Nielsen, 3193 5743/lonn@zbc.dk

ZBC
Selandia Park 6
4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888

Målgruppe: Kurset henvender sig til social- 
og sundhedsassistenter, der arbejder eller 
ønsker at arbejde i almen praksis. 

Kurset er gratis for deltagere, der tilhører 
AMU-målgruppen, dvs. har uddannelse til 
og med faglært niveau.

Der kan søges VEU-godtgørelse efter gæl-
dende regler.


