
FØR-SOSU
Et uddannelsesforløb, der ”klæder dig på” til 
social- og sundhedshjælperuddannelsen

Randers-afdelingen Minervavej 47 | 8960 Randers SØ | Tlf. 8641 6900 
Djursland-afdelingen Ydesvej 1 | 8500 Grenaa | Tlf. 8630 1914

www.sosuranders.dk | www.facebook.com/sosuranders 

Mål for AMU-uddannelserne

42690 Praktisk hjælp til ældre 
Efter endt uddannelse kan deltageren: 
• Overholde etiske krav vedr. etablering 

af kontakt til og samtale med udvalgte 
borgere samt kende betydningen af 
egen personlig fremtoning. 

• Udføre arbejdet med bevidsthed om 
eget kompetenceområde, herunder 
kende reglerne for tavshedspligt, og 
indgå i et samarbejde med de fag-

      grupper, som er tilknyttet social- og 
      sundhedsområdet. 
• I samarbejde med det faglige 
      personale varetage praktiske behovs-
      bestemte opgaver som lettere ren-
      gøring, samt finde fejl og rette på 
      mekaniske dele ved diverse hjælpe-
      midler til ældre. 
• Medvirke ved praktiske førstehjælps-

handlinger, tilpasset de særlige 
      risikoområder der gælder for ældre   
      borgere, samt kende de almindelige 
      tegn ved aldringsprocessen. 
• Forstå betydningen af og opleve 
      motivation for at tilegne sig øget viden  
      om social- og sundhedsområdet.
 
48096 Hygiejne 
Deltageren kan, på baggrund af den tilførte 
viden om hygiejniske principper i daglig-
dagen, være med til at afbryde smitteveje, 
såvel på institutionerne som i den enkelte 
borgers eget hjem.

Er du over 25 år?

Overvejer du at skifte branche?

Drømmer du om at arbejde med 
mennesker?

Vil du sikre din karriere med en 
værdifuld uddannelse?

47258 Medvirken til lægemiddelbrug
Efter uddannelsen kan deltageren medvirke 
ved administration af borgerens medicin og 
inddrage borgeren i medicineringen. 
Uddannelsen giver kendskab til de 
almindeligst forekommende lægemidler, 
tværfagligt samarbejde, lovgivning og 
instrukser i forbindelse med lægemidler.

40125 Rehabilitering som arbejdsform
Deltageren kan bidrage til en målrettet 
rehabiliteringsindsats for borgeren. 
Deltageren kan endvidere på baggrund af 
sin viden om rehabilitering som arbejds-
form medvirke til at forebygge 
begrænsninger i borgerens fysiske, psyki-
ske og sociale funktionsevne, således at 
dette fremmer dennes selvstændige og 
meningsfulde liv.

41687 Konflikthåndtering i sosu-arbejdet
Kurset giver deltageren grundlæggende for-
ståelse for konflikters opståen og udvikling. 
Deltageren opnår desuden kompetencer til 
at håndtere og afslutte konflikterne. Kurset 
omfatter relevante værdier og bestem-
melser i Serviceloven/Sundhedsloven.
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Tilrettelæggelse
Undervisningen vil bestå af praksisfortællinger, korte teoretiske oplæg, individuelle 
opgaver og gruppearbejde. IT anvendes løbende under uddannelsen. Der vil være 
stigende forventninger til kursistens evne til selvstændigt arbejde, f.eks. i form af 
vidensbearbejdning og vidensøgning. 

Deltagerne introduceres til Lurebogen, som anvendes i uddannelsesforløbet.

Praktikken
Du kommer i praktik på et af Syddjurs Kommunes ældrecentre eller i hjemmeplejen.
Undervejs vurderer den uddannelsesansvarlige i Syddjurs Kommune, om ansættelse 
på elevkontrakt kan være relevant for begge parter. 

Praktiske oplysninger
Alle deltagere tilbydes vurdering af læse, skrive og regnefærdigheder. Hvis der er 
behov, tilbydes vejledning om Forberedende voksenundervisning. 
I løbet af uddannelsen vil du møde den uddannelsesansvarlige fra Syddjurs Kommune 
og skolens uddannelsesvejleder. 

Uddannelsessted: 
Randers Social- og Sundhedsskole 
Djurslandsafdelingen, Ydesvej 1, 8500 Grenaa 
Mødetid: kl. 8.00 – 15.24

Info til jobcenter og A kassse
Uddannelser markeret med *  er på listen over Jobrettet uddannelse
Uddannelser markeret med **  er på den regionale positiv liste

Pris. Kr.  14.653,-

• Søgning af viden om social- og 
       sundhedsområdet

*/**Medvirken ved lægemiddelbrug  
3 dage
• Ældre og medicin til ældre 
• Virkning og bivirkning 
• Medicinsk behandling - de 
       almindeligste sygdomme og  
       lidelser 
• Observationer i relation til læge-
       midler 
• Dokumentation og tværfagligt 
       samarbejde 
• Håndtering af medicin. Lokale 
       medicininstrukser 
• Ansvars- og kompetenceområde 

* /** Rehabilitering som arbejds-
form, 2 dage
• Rehabilitering – hvad er det?
• Synet på handicappede
• Borger-/brugerperspektivet
• Rehabiliteringsprocessen
• Lovgivning og rehabilitering
• Tværfagligt samarbejde 

*/**Konflikthåndtering i sosu-
arbejdet, 3 dage
• Konflikter og konflikthåndteringens 

grundprincipper
• Mødet med konflikten
• Konflikthåndteringsteknikker
• Konfliktfremmende og konflikt-
       dæmpende adfærd
• Konfliktløsende sprog
• Verbal aggressiv adfærd i kon-
      takten med borgere og pårørende
• Kriseberedskab og voldspolitikker

Modul 1. 10 dage  13.08 – 24.08
**Praktisk hjælp til ældre 
8 dage
• Personlig fremtoning og adfærd
• Mødet med den ældre borger
• Etik, tavshedspligt og menneske-

syn 
• Borgerens ret til medbestemmelse 

og medindflydelse 
• At blive gammel - fysisk, psykisk 

og socialt 
• Professionel omsorg/egenomsorg
• Praktisk hjælp

- Rengøring og rengøringsmidler
- Tøjvask og vaskemidler

*/**Generel hygiejne 2 dage 
• Mikroorganismer
• Smittemåder, smitteveje 
• Hygiejniske principper
• Egen rolle i forbindelse med 
      forebyggelse af smitte

Praktik 2 uger og 3 dage 27.08 -12.09
Praktikken forgår på et plejecenter eller 
i hjemmeplejen i Syddjurs Kommune. 
Du  besøger  borgerne sammen med 
en af kommunens medarbejdere. Du 
får mulighed for at udføre enkelte 
opgaver alene og efter vejledning. 

Modul 2. 15 dage  13.09 – 03.10
**Praktisk hjælp til ældre - fortsat
7 dage
• Erfaringer fra praktikperioden
• Medvirken i førstehjælpshandlinger
• Ansvar og kompetencer i jobbet
• Anerkendende kommunikation 

FØR - SOSU
Har du brug for at styrke din viden på fagområderne, inden du søger ind på social- og 
sundhedshjælperuddannelsen? Vil du øge dine chancer for at komme ind på 
uddannelsen? Vil du finde ud af, om det at uddanne sig til arbejdet med ældre 
mennesker er noget for dig? Ønsker du at kvalificere dig til et vikarjob for en social- og 
sundhedshjælper?

Forløbet er tilrettelagt med 5 ugers skoleuddannelse og 2 ½ ugers praktik.

Informationsmøde
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til 
informationsmøde den 20. juni kl. 10.00

på Lindegården, Skolevej 19 i Mørke


