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

Værdigt liv med demens 
- demensvejleder   
AMU 48478, 47969 og 45602

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



Ønsker du at opnå viden om og få opdateret din 
viden og dine kompetencer inden for værdighed 
og demens? ZBC udbyder forløbet ”Værdigt liv 
med demens”. 

Forløbet er sammensat af følgende tre AMU-kurser:
AMU 48478: Samspil med mennesker med ændret 
adfærd og demens

AMU47969: Vejledning og rådgivning i dialog med 
borgere/patienter (modul 2)

AMU 45602: Samarbejde med pårørende (modul 3)

Temaer på kurset
Modul 1:
• Samspil mellem borgeren og den enkelte medarbej-

der ud fra en helhedsorienteret og personcentreret 
tilgang

• Ændret adfærd og psykiske symptomer ved demens 
• Sansestimuleringens betydning for mennesker med 

demens 
• Redskaber til analyse af adfærd hos mennesker med 

demens 
• Gældende lovgivning.

Modul 2:
• Rammer: Rådgivning og vejledning. Hvornår og hvor-

dan gør vi brug af hvad? 
• Kendskab til juridiske aspekter samt anbefalinger 

i forbindelse med vejleder- rådgiverrollen
• Egen arbejdssituation 

• Borgeren: verdensanskuelse og erkendelse, samt 
levevilkår og livsmåder 

• Sorg- og krisefaser samt tosporsmodellen 
• Ligeværdighed og magtbalance 

• Relationen: Relationsmodeller.

Modul 3:
• Rammerne for pårørende arbejde 

• Pårørendes livssituation 

• Medarbejder/egen adfærd 

• Det professionelle relations arbejde 

• Lovgivning.

Målgruppe
Social- og sundhedshjælpere samt social og sundheds-
assistenter, der har erfaring med at arbejde med demen-
te borgere og/eller skal fungere som ressourceperson/
demensvejleder.

Sted
ZBC, Selandia Park 6, 4100 Ringsted.

Dato
Modul 1: 12.-14. september 2022 + 5.-6. oktober 2022
Modul 2: 2.-4. november 2022
Modul 3: 28.-30. november 2022

Pris og VEU 
Forløbet er gratis for faglærte og ufaglærte i job. 
Du kan søge VEU- og befordringsgodtgørelse i forbin-
delse med, at du tilmelder dig.

Tilmelding 
https://kurser.zbc.dk/kursus/vaerdigt-liv-med-demens 
eller via voksenuddannelse.dk med kviknummer: 
2809414209am8478p

Kontakt os 
Uddannelsessekretær Anja Beringskjold 
anbj@zbc.dk, tlf. 4133 4834

ZBC
Selandia Park 6
4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888

https://kurser.zbc.dk/kursus/vaerdigt-liv-med-demens 
https://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=2809414209am8478p
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