Mål for Basisdel:
Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den
samlede basisdel at:
Deltagerne:
• styrker den faglige identitet og øger bevidstheden om social- og sundhedsassistentens kernefaglighed for derved at
kunne beskrive og præcisere denne i samarbejdet med borgere og kolleger
• kan analysere og forstå samfundsmæssige og organisatoriske rammer og forandringers betydning for arbejdet i
social- og sundhedsområdet
• kan arbejde ud fra en sundhedspædagogisk tankegang
• kan varetage vejlednings- og rådgivningsopgaver på baggrund af viden om kommunikation, samarbejde og
pædagogik
• kan varetage ledelse i egen praksis og påtage sig ansvar i forhold til arbejdsopgaver i teamet og kan medvirke til at
forbedre læring og kommunikationen i team og organisation
• kan bidrage til kvalitetsudviklingsprocesser og medvirke til kvalitetsudvikling i social- og sundhedsområdet
• kan forholde sig reflekterende til egen praksis
• kan medvirke til at udvikle social- og sundhedsassistentens praksis
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Titel
Selvledelse og
formidling i
omsorgsarbejdet

Kvalitet i offentlige
velfærdsydelser

Antal
dage
4

Handlingsorienteret mål

Deltageren kender sin egen rolle og værdier i det daglige arbejde og kan på
baggrund heraf være selvledende i jobfunktionen. Således kan deltageren i
samarbejde med nærmeste ledelse sætte sig mål for eget arbejde. Dels så det
er i overensstemmelse med gældende relevant lovgivning inden for det
pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Og dels ud fra viden om,
at arbejdspladser har mål, værdier og strategier, som skal inddrages, samt
hvordan disse kan omsættes i det daglige arbejde.
Deltageren kan selvstændigt tage beslutninger inden for eget
kompetenceområde samt inddrage andre i opgaveløsningen eller uddelegere
opgaver til andre. Deltageren kan endvidere i planlægning og organisering af
arbejdsopgaver sikre brugerinddragelse, hvor dette er relevant. I arbejdet kan
deltageren tage ansvar for planlægning, gennemførelse og dokumentation af
opgaver i egen praksis. Desuden kan deltageren gennem eget initiativ
medvirke til at udvikle arbejdsprocesser på baggrund af refleksion over egne
og teamets arbejdsgange, funktioner og opgaver.
Deltageren kan endvidere på baggrund af grundlæggende viden om motivation
og læring formidle og begrunde handlinger og nye initiativer over for kollegaer,
elever, patienter og pårørende.
3
Deltageren kan bidrage til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i leverede
offentlige velfærdsydelser med borgeren eller barnet i centrum. I det arbejde
kan deltageren anvende relevante metoder og redskaber. Deltageren kan
arbejde ud fra et grundlæggende kendskab til principper, standarder og
kvalitetsmål på centralt og decentralt niveau og med afsæt i rammer og
værdier i gældende politikker og lov-givning.
På baggrund af kendskab til egen rolle i udviklingen af kvalitet i det daglige
arbejde kan deltageren samarbejde om at vurdere forventninger og krav til

ydelsens kvalitet og sammenholde dem med de muligheder for
kvalitetsudvikling, som følger af politisk fastsatte mål og rammer.
Deltageren kan, i det interne og eksterne samarbejde, medvirke til at
understøtte og udvikle kvalitet i overgange mellem de forskellige tilbud og
ydelser.
47260

Velfærdsteknologi

3
Deltageren bringe velfærdsteknologi i anvendelse i det daglige
omsorgsarbejde. På baggrund af viden om og forståelse for relevante
velfærdsteknologiske muligheder på omsorgsområdet kan deltageren indgå i
dialog med borgere og pårørende om velfærdsteknologiske hjælpemidler samt
videregive observationer til relevante samarbejdspartnere.
Deltageren kan støtte borgeren i at være selvhjulpen ved at vejlede borgeren i
brugen af relevante velfærdsteknologiske løsninger med afsæt i borgerens
værdier og hverdagsliv. Deltageren har forståelse for etiske og arbejdsmæssige
aspekter ved velfærdsteknologi og kan forholde sig professionelt hertil.
Desuden kan deltageren bidrage til at arbejdet udføres under hensyntagen til
retningslinjer, kvalitet og standarder for inddragelse af velfærdsteknologi.

47266

Sundhedspædagogik

3
Deltageren kan inddrage sundhedspædagogiske metoder i samarbejdet med
borgeren i det daglige omsorgsarbejde.
På baggrund af kendskab til forskellige sundhedsbegreber og forskellige
perspektiver på sundhedspædagogik kan deltageren støtte den enkelte
borgers handle-kompetencer eksempelvis til at sætte og nå egne mål, med
afsæt i borgerens værdier, kultur og opfattelse af sundhed. I det arbejde kan
deltageren anvende konkrete redskaber og reflektere over betydningen af
egne holdninger til sundhed og rollen som professionel, herunder også i
forhold til det tværfaglige samarbejde.

40142

Dokumentation og
evaluering

3
Deltageren kan indgå i arbejdet med at dokumentere og evaluere målene i
pædagogisk arbejde eller social- og sundhedsarbejde. Deltageren har kendskab
til forskellige former for dokumentation som en måde at præcisere og udvikle
opstillede mål og metoder på og kan inddrage de retslige og etiske aspekter i
valget af dokumentationsformer.
Deltageren kan indgå i arbejdet med at iagttage, beskrive og analysere egen
daglig praksis med henblik på en vurdering af, om denne leder frem mod de
opstillede mål og en udvikling af praksis.
Deltageren kan videregive observationer til relevante samarbejdspartnere og
indgå i dialog med disse om fremtidige handlemuligheder.

