
Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge  
5 dage 

AMU-uddannelse nr. 44782 

Målgruppe: Social- og sundhedsmedarbejdere

•	 Livstruende sygdom 
•	 Fysisk, psykisk, social og åndelig lidelse 
•	 Etiske dimensioner  i omsorgsarbejdet 
•	 Palliative metoder 
•	 Samspillet med den syge og de nærmeste 

pårørende 
•	 Det tværfaglige samarbejde 
•	 Forebyggelse af psykisk betingede  

arbejdsskader 
•	 Offentlige og private tilbud til alvorligt syge, 

døende og deres pårørende 

Hospicemetoder i praksis  
5 dage 

AMU-uddannelse nr. 43436 

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter og 
-hjælpere, der har gennemført ”Omsorg og etik i 
arbejdet med alvorligt syge”. 

•	 Palliation/palliativ indsats 
•	 Omsorg for det døende menneske og de 

nærmeste pårørende 
•	 Observation af symptomer og pleje af den 

døende 
•	 Tværfagligt samarbejde og videregivelser af 

observationer 
•	 Angst og samtaler om angst 
•	 Døendes behov på det åndelige niveau 
•	 Rettigheder og muligheder for døende og 

deres pårørende 
•	 Kollegial sparring under og efter forløbet

Sorg- og krisearbejde i omsorgsområdet 
5 dage 

AMU-uddannelse nr. 44312 

Målgruppe: Social- og sundhedsmedarbejdere

•	 Kriser og krisens forløb 
•	 Dødens psykologiske faser 
•	 Sorg - at skelne mellem sorg og kriseforløb 
•	 Sorgens	trin	-	de	fire	opgaver	
•	 Støttesamtale med voksne i sorg eller krise 
•	 Kommunikation med sorg- og kriseramte 
•	 Egen adfærds betydning for samarbejdet 

med den sorg-/kriseramte 
•	 Offentlige og private tilbud 
•	 Sårbarhed - at passe på sig selv

 

Palliativ omsorg for mennesker med  
demens  

4 dage 

AMU-uddannelse nr. 42900

Målgruppe: Medarbejdere, der har viden og 
erfaring med demensramte, og som i deres dag-
ligdag 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  
plagsomme symptomer  

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

af handleplaner  
•	 Forebyggelse af psykisk betingede  

arbejdsskader

Palliation
Medvirk til at styrke den palliative indsats i hjemmeplejen eller på 
plejecentre. En palliativ indsats retter sig mod den syge og de pårørende 
og de fysiske, psykiske, sociale og åndelige lidelser der kan opstå ved livs-
truende sygdom og død. En palliativ indsats foregår altid i et tværfagligt 
samarbejde. 
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