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AMU  
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Titel Antal 
dage 

Handlingsorienteret mål 

45061 Forebyggelse og 
sundhedsfremme 
 

5  Deltageren kan arbejde sundhedsfremmende og forebyggende i såvel 
den primære som den sekundære sundhedssektor. 
Deltageren kan vejlede og rådgive om forebyggende og 
sundhedsfremmende foranstaltninger ud fra borgernes individuelle 
behov.  
Deltageren kan arbejde ud fra de overordnede og lokale mål i 
regeringens sundhedsprogram og kan dokumentere indsatsen. 
Deltageren kan indgå i arbejdet med arbejdsmiljø via 
sundhedsfremmende indsatser. 

42929 Innovation (sosu/pæd): 
Idéudvikling m.m. 
 

2 I samarbejde med kolleger og/eller bruger/borger/barn/patient og evt. 
pårørende kan deltageren medvirke i kreative og innovative processer, 
der understøtter udviklingen af f.eks. arbejdsmiljø og arbejdsprocesser. 
Deltageren kan bruge redskaber og metoder, der kan styrke udviklingen 
af innovative løsninger i den daglige praksis. 
Deltageren kender betydningen af at arbejde innovativt inden for 
jobområdet og kan, når det er relevant, bidrage med ideer eller 
løsninger, der tager højde for gældende lovgivning. 

46874 Tidlig opsporing af 
sygdomstegn 
 

5 Deltageren kan anvende sin grundlæggende anatomiske og fysiologiske 
viden til tidlig opsporing af sygdomstegn ved at identificere samt 
dokumentere en ændret sundhedstilstand hos borgeren.  
I det arbejde har deltageren kendskab til betydningen af borgerens 
funktionsevne og ernæringstilstand.  
Deltageren kan endvidere observere, begrunde observationer og handle 
hensigtsmæssigt i forhold til dem.  
Deltageren kan gennem videregivelse af informationer til f.eks. læge 
eller sygeplejerske indgå i det tværfaglige samarbejde og medvirke til en 
målrettet tidlig forebyggende og sundhedsfremmende indsats både ved 
akut sygdomsudbrud og ved forværring af kroniske sygdomme hos 
f.eks. den ældre medicinske patient. 

 
42953 

Ernæringsscreening i 
ældreplejen m.m. 
 

3 Deltageren kan i det daglige plejearbejde medvirke til at vurdere den 
ældre borgers ernæringstilstand gennem screening. På den baggrund 
kan deltageren samarbejde med borgeren og igangsætte målrettede 
kostændringer med henblik på at fremme ernæringstilstanden eller 
forebygge fejl- og underernæring. I den forbindelse arbejder deltageren 
ud fra viden om de sundhedsmæssige konsekvenser ved dårlig 
ernæringstilstand hos ældre. 
Deltageren er i stand til at observere den ældre borgers 
ernæringsmæssige tilstand over tid og inddrage relevante 
samarbejdspartnere i en tværfaglig helhedsorienteret indsats. I det 
arbejde kan deltageren løbende evaluere, justere og dokumentere 
indsatsen. 
 

40125 Rehabilitering 
 

2 Deltageren kan bidrage til en målrettet rehabiliteringsindsats for 
borgeren, forstår individuelle rehabiliteringsplaner, kender 
lovgrundlaget for rehabiliteringsindsatsen samt kan handle i 
overensstemmelse med centrale værdier og elementer i rehabilitering. 
Deltageren kan endvidere på baggrund af sin viden om rehabilitering 
som arbejdsform medvirke til at forebygge begrænsninger i borgerens 
fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, således at dette fremmer 
dennes selvstændige og meningsfulde liv. 

42930 Innovation (sosu/pæd): 
Gennemførelse og 

2 Deltageren kan som medarbejder bidrage til at igangsætte, deltage i og 
gennemføre innovative processer i det daglige arbejde i samarbejde 



formidling 
 

med kolleger og/eller bruger/borger/barn/patient og evt. pårørende. I 
det arbejde kan deltageren anvende relevante redskaber og kreative 
metoder. 
Deltageren kan medvirke til at vurdere ressourcemæssig bæredygtighed 
og konsekvenser af de innovative tiltag. I den forbindelse kan 
deltageren, når det er relevant, tage højde for gældende lovgivning 
inden for jobområdet. 
Deltageren kan medvirke til implementering af innovative tiltag i 
organisationen, bl.a. gennem formidling og videndeling. 

 
42677  

De almindeligst 
forekommende sygdomme 
hos ældre 
 

 
5 

 
Deltagerne kan, med udgangspunkt i egne praksiserfaringer og med 
vægt på den forebyggende indsats, medvirke ved bistands-, pleje- og 
omsorgsopgaver hos ældre borgere med de mest almindeligt 
forekommende sygdomme. Herunder kan de observere ændringer hos 
den ældre, som kan have betydning for den ældres helbred og 
livskvalitet, og viderebringe disse til relevante samarbejdspartnere. 
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