
Omsorg for personer med demens  
5 dage 

AMU-uddannelse nr. 44327 

Målgruppe: Social- og sundhedshjælpere og 
andre, der har brug for grundlæggende viden 
om demens.

• Symptomer på de mest almindelige 
demenssygdomme, og hvordan disse kan 
påvirke hverdagslivet. 

• Hvilke behov har personer med demens? 
• Professionel og respektfuld omsorg på et 

socialpædagogisk og -psykologisk grundlag. 
• Indsigt i familiers sorg- og krisereaktioner   
• Samarbejde og støtte til de pårørende 
• Lovgrundlag 
• Hvordan undgår vi at brænde ud? 

Personer med demens, aktiviteter og livs-
kvalitet  
5 dage 

AMU-uddannelse nr. 42674 

Målgruppe: Medarbejdere, der har viden og 
erfaring med demensramte, og som i deres 
dagligdag arbejder med personer med demens. 

• Hvordan kommunikerer vi med personer 
med demens?  

• Et godt hverdagsliv med demens 
• Samvær og samarbejde med personer med 

demens og deres pårørende 
• Støtte til at styrke sociale relationer og 

øget identitetsfølelse 
• Individuelle og gruppeaktiviteter med afsæt 

i livshistorien 
• Hvordan og hvor hentes ny viden? 

Personer med demens, sygdomskendskab  
5 dage                

AMU-uddannelse nr. 42673 

Målgruppe: Medarbejdere, der har viden og 
erfaring med demensramte, og som i deres 
dagligdag arbejder med personer med demens. 

• Hjernens funktion 
• Den specifikke hjerneskade og hverdags-

livet 
• Hvad er demens - og hvad er ikke? 
• Symptomer på de mest almindelige de-

mensformer 
• Diagnosticering, og behandling af personer 

med demens 
• Målrettet observation 
• Introduktion til værgemålslov og lov om 

magtanvendelse 
• Hvordan bevarer vi engagement og glæde 

ved arbejdet? 

Tidlig opsporing af demens  
3 dage            

AMU-uddannelse nr. 44783 

Målgruppe: Medarbejdere, der arbejder inden 
for ældreområdet, og som har grundlæggende 
viden om demens.

• Tegn på begyndende demens 
• Forskellen på demens og tilstande, der 

ligner 
• Samarbejdet med demensramte og deres 

pårørende 
• Observation, formidling og tværfagligt 

samarbejde  

 

Demens
Der er ofte stor kompleksitet i omsorgen for personer med demens. 
Se udvalget af AMU-uddannelser, der på forskellig måde sætter 
fokus på pleje og omsorg personer med demens.  
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Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren 
ved demens  
5 dage

AMU-uddannelse nr. 42902

Målgruppe: Medarbejdere, der har viden og erfa-
ring med demensramte, og som i deres daglig-
dag arbejder med personer med demens.  

• Uhensigtsmæssig adfærd – en fælles forstå-
elsesramme 

• Tegn og symptomer  
 - Den neurologiske årsag 
 - Den somatiske forklaring 
• Miljø og kontekst omkring borgeren 
• Den socialpædagogiske tilgang og jeg-støt-

tende principper 
• Kommunikation og kropssprog 
• Refleksion over egen adfærd og praksis  
• Omsorgspligt og omsorgssvigt - dilemmaer  
• Samarbejde og faglig sparring 

Magt og omsorg  
4 dage 

AMU-uddannelse nr. 44627 

Målgruppe: Social- og sundhedshjælpere og 
-assistenter.

• Samvær og omsorg ud fra borgerens opleve-
de behov for hjælp og støtte 

• Værdig og respektfuld hjælp og støtte ud fra 
reglerne om magtanvendelse 

• Adfærd der viser, at borgeren vægrer sig ved 
omsorgsydelsen 

• Udarbejdelse af handleplaner 
• Indberetningsskemaer og det formelle arbej-

de ved skemaerne 

                                     

Palliativ omsorg for mennesker med de-
mens  
4 dage 

AMU-uddannelse nr. 42900 

Målgruppe: Medarbejdere, der har viden og 
erfaring med demensramte, og som i deres 
dagligdag arbejder med personer med demens. 

• Symptomer og begivenheder der markerer, 
at mennesker med demens er døende  

• Helhedsorienteret pleje med fokus på pal-
liation og demens  

• Målrettet arbejde med lindring af plagsom-
me symptomer  

• Samarbejdet med pårørende  
• Etiske dimensioner  
• Den tværfaglige indsats og udarbejdelsen 

af handleplaner  
• Forebyggelse af psykisk betingede arbejds-

skader

 
Neurorehabilitering af senhjerneskadede  
3 dage 

AMU-uddannelse nr. 40821 

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter med 
grundlæggende kendskab til rehabilitering.  

• Neurorehabilitering og neuropædagogik
• Neuropædagogisk tilrettelæggelse og
• rehabiliteringsmetoder
• Målrettet arbejde med afsæt i borgerens 

fysiske, psykiske, kognitive og sociale 
situation

• Tværfagligt samarbejde omkring den sen-
hjerneskadede borger

• Inddragelse af borgeren og de pårørendes 
ressourcer.

Side 2 
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