
Fagmodul Demens
Det overordnede mål med uddannelsen er, at kvalificere Social- og sund-
hedsassistentens faglighed, så den matcher de større faglige krav i det 
kommunale og regionale sundhedsvæsen.

Målgruppe
Social- og sundhedsassistenter, der har gennemført KUA basismodulet.

Antal dage:
26 dage

Følgende AMU-uddannelser indgår:
• Personer med demens, sygdomskendskab / nr. 42673
• Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet / nr. 42674
• Samarbejde med pårørende / nr. 45602
• Uhensigtsmæssig adfærd og udad-reageren ved demens / nr. 42902
• Palliativ omsørg for mennesker med demens / nr. 42900
• Innovation / nr. 42929 & 42930
 
Forløbet afsluttes med en afsluttende projektopgave.

Uddannelsesforløbet er udviklet i et samarbejde mellem social- og sundhedsskolerne 
i Region Midt. Kursusdagene foregår i henholdsvis Randers, Silkeborg og Viborg med 
ca 1/3 i hver by.

Pris:
Kurset er gratis for deltagere, der tilhører AMU målgruppen - dvs.med uddannelse til 
og med faglært niveau. Der kan søges VEU-godtgørelse.



Målet med uddannelsen
42673: Personer med demens, sygdomskendskab (5 dage)
Med udgangspunkt i tidligere erhvervet viden og egen praksiserfaring kan deltageren 
erkende og analysere de muligheder og begrænsninger, som personer med demens 
har. 

42674: Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet (5 dage)
Med baggrund i tidligere erhververt viden og egne praksiserfaringer kan deltageren, 
ud fra egen og kollegaers praksis, tage selvstændigt initiativ med henblik på at skabe 
vilkår for nye aktiviteter og sociale relationer for personer med demens.

42902: Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens (5 dage)
Deltageren kan ud fra en forståelse af den demente borgers situation arbejde fore-
byggende og dæmpende i forhold til mennesker med demens, der er udadreageren-
de eller udviser uhensigtsmæssig adfærd.

42900: Palliativ omsorg for mennesker med demens (4 dage)
I forhold til tidligere erfaring og viden om demens kan deltageren identificere symp-
tomer og begivenheder, der markerer, at et menneske med demens er døende.tvær-
faglige samarbejdspartnere samt udføre sit arbejde ud fra kendskab til gældende 
lovgivning og lokale instrukser på området.

Har du spørgsmål?
Kontakt chefkonsulent på Randers Social- og Sundhedsskole, Karin Jørgensen, hvis 
du vil vide mere om KUA. Hun træffes på 24 66 99 03.


