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Nummer:
Titel:
Kort titel:
Varighed:
Godkendelsesperiode:
Status (EUU):
Status (UVM):
Delmål:
Multiplan:

Uddannelsesmål med detaljer

42673
Personer med demens, sygdomskendskab
Demenssygdomme
5,0 dage.
01-11-2003 og fremefter
GOD
GOD
Nej
Nej

Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne
Med udgangspunkt i tidligere erhvervet viden og egen praksiserfaring kan deltageren erkende og
analysere de muligheder og begrænsninger, som personer med demens har. Deltageren kan reagere
hensigtsmæssigt over for de behov og ønsker, som personerne udtrykker. Under hensyntagen til den
nyeste viden kan deltageren genkende symptomer på hjerneskade og observere målrettet i forhold til
personernes adfærdsmønster.
Ligeledes kan deltageren indgå i et tværfagligt samarbejde med henblik på at sikre diagnosticering,
behandling og retssikkerhed for personer med demens. Desuden kan deltageren udtrykke egne værdier,
ønsker og behov for derved at bevare engagement og glæde ved arbejdet.
Bestemmelser om bedømmelse som forudsætning for opnåelse af bevis
Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har
opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.
Eventuelt yderligere bestemmelser for certifikatuddannelser

Arbejdsmarkedsuddannelser med relevans for uddannelsesmål:
AL-92-00-00031-01 Demens 2
Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser:
2222 (AL) Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi (moder-FKB)
2272 (AL) Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet
Tekster til UddannelsesGuiden
WEB-søgetekst:
Deltagerne kan erkende og analysere de muligheder og begrænsninger, som personer med demens har.
Målgruppe:
Medarbejdere, der arbejder i job eller søger job svarende til social- og sundhedshjælpere henholdsvis
social- og sundhedsassistenter m.fl. Deltagerne skal i deres ansættelse arbejde med personer med demens.
Mål:
Med udgangspunkt i tidligere erhvervet viden og egen praksiserfaring kan deltageren erkende og
analysere de muligheder og begrænsninger, som personer med demens har. Deltageren kan reagere
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hensigtsmæssigt over for de behov og ønsker, som personerne udtrykker. Under hensyntagen til den
nyeste viden kan deltageren genkende symptomer på hjerneskade og observere målrettet i forhold til
personernes adfærdsmønster.
Ligeledes kan deltageren indgå i et tværfagligt samarbejde med henblik på at sikre diagnosticering,
behandling og retssikkerhed for personer med demens. Desuden kan deltageren udtrykke egne værdier,
ønsker og behov for derved at bevare engagement og glæde ved arbejdet.
Varighed:
5 dage
Eksamen:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen
Den danske kvalifikationsramme for livslang læring
Niveau i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 4
Indhold:
Deltagerne kan erkende og analysere de muligheder og begrænsninger, som personer med demens har.
Jobmuligheder og videre uddannelse:
Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som
beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde,
arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte
handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed
for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for
erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.
Bevis opnås således:
Beviset tildeles, når deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt godkendte
handlingsorienterede mål. For arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der er udviklet en prøve, vil dette som
udgangspunkt forudsætte, at prøven er bestået. Der kan dog gives dispensation til prøveaflæggelse. For
arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der ikke er udviklet en prøve, vil beviset udstedes, hvis underviseren
vurderer, at deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede
mål. Endelig kan beviset tildeles på baggrund af en individuel kompetencevurdering (IKV i AMU) med
mindre, dette forhindres af anden lovgivning.
Uddannelsesinstitutioner som kan tildele bevis:
Beviset tildeles af offentlige og private uddannelsesinstitutioner, som er godkendt af
Undervisningsministeriet til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelsen.
Bevistekster
Bevisformat:A6
Gældende fra:01-01-2004
Bevistekst:Med udgangspunkt i tidligere erhvervet viden og egen praksiserfaring kan deltageren erkende
og analysere de muligheder og begrænsninger, som personer med demens har. Deltageren kan reagere
hensigtsmæssigt over for de behov og ønsker, som personerne udtrykker. Under hensyntagen til den
nyeste viden kan deltageren genkende symptomer på hjerneskade og observere målrettet i forhold til
personernes adfærdsmønster.
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Ligeledes kan deltageren indgå i et tværfagligt samarbejde med henblik på at sikre diagnosticering,
behandling og retssikkerhed for personer med demens. Desuden kan deltageren udtrykke egne værdier,
ønsker og behov for derved at bevare engagement og glæde ved arbejdet.

Prøver
Gyldighedsperiode:
04-12-2019 og fremefter
Status (EUU):
GOD
Status (UVM):
GOD
Prøveformer:
Skriftlig
Anden prøveform:
Nej
Beskrivelse af anden prøveform:

Særlig prøve til fjernundervisning:
Nej
Prøve kan aflægges af selvstuderende:
Nej
Hele eller dele af prøvens beskrivelse overlades til institutionerne:
Nej
Ingen prøve pga. lav uddannelsesaktivitet:
Nej
Ingen prøve pga. særlige omstændigheder:
Nej
Ingen prøve da spørgsmålet om prøver er reguleret af anden myndighed, organisation eller lign.:
Nej
Beskrivelse af prøven:
Prøverammer:
Prøveformen er en multiple choice, der afholdes på uddannelsens sidste dag.
Multiple choice er en prøveform, hvor deltageren besvarer 20 spørgsmål. Der er udformet fire
svarmuligheder pr. spørgsmål, hvoraf det ene svar er korrekt. Der kan ved spørgsmålene indgå mindre
illustrationer.
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Deltageren har 30 minutter til rådighed til at besvare prøven. Deltageren skal besvare prøven individuelt,
og deltageren må ikke kommunikere med øvrige deltagere eller underviseren under prøven.
Der må ikke anvendes hjælpemidler/materiale/udstyr ved prøven.
Bedømmelse er individuel og bedømmes bestået/ikke bestået.
Prøvegrundlag:
Prøven tager afsæt i repræsentative spørgsmål for uddannelsens faglige indhold, hvor deltageren har
mulighed for at demonstrere opnåelse af de handlingsorienterede AMU-mål.
Vedhæftede dokumenter:
42673 Personer med demens, sygdomskendskab_Prøveforlæg til deltager_A.pdf;
42673 Personer med demens, sygdomskendskab_Prøveforlæg til deltager_B.pdf;
42673 Personer med demens, sygdomskendskab_Prøveforlæg til deltager_C.pdf;

Bedømmelsesgrundlag:
Bedømmelsesgrundlaget er deltagerens markerede besvarelse i multiple choice. Deltageren bedømmes på
baggrund af de handlingsorienterede AMU-mål.
Vedhæftede dokumenter:

Bedømmelseskriterier:
Deltageren skal have besvaret 8 ud af 19 spørgsmål korrekt, for at bestå prøven.
Vedhæftede dokumenter:
42673 Personer med demens, sygdomskendskab_Rettevejledning til underviser_A.pdf;
42673 Personer med demens, sygdomskendskab_Rettevejledning til underviser_B.pdf;
42673 Personer med demens, sygdomskendskab_Rettevejledning til underviser_C.pdf;

