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Nummer: 46835 
Titel: Støtte ved kognitiv behandling 
Kort titel: kognitiv behand 

Varighed: 10,0 dage. 
Godkendelsesperiode: 16-06-2011 og fremefter 

Status (EUU): GOD 
Status (UVM): GOD 
Delmål: Nej 

Multiplan: Nej 
 

 
Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne  
 

Deltageren kan ud fra tidligere erhvervet viden om kommunikation og sindslidende identificere og 
anvende kognitive tilgange på et støttende niveau i relationsarbejdet med mennesker med sindslidelse. I 

det arbejde kan deltageren anvende viden om centrale principper og begreber i kognitiv behandling, 
arbejde ud fra en forståelse af personens situation samt anvende metoder til kommunikation. Endvidere 
har deltageren kendskab til den kognitive behandlings anvendelse og begrænsninger i forhold til 

mennesker med sindslidelser bl.a. ud fra viden om dens oprindelse og nyeste udvikling. 
 

Deltageren kan støtte og vejlede borgeren i et igangværende kognitivt behandlingsforløb inden for eget 
kompetenceområde, f.eks. i forhold til social integration eller hjemmearbejde for den indlagte eller 
ambulante patient. I det arbejde har deltageren overblik over, hvor indgribende eller integrerende den 

kognitive tilgang er. Deltageren har kendskab til andres kompetenceområde inden for terapi og 
intervention, herunder behandlerens arbejde med aktuelle vanskeligheder og symptomer. 

 
Deltageren kan indgå i tværfagligt samarbejde både ved at videregive observationer og ved at tage 
kontakt, hvis det støttende arbejde bevæger sig uden for eget kompetenceområde. Desuden har deltageren 

viden om gældende regler om tavshedspligt. 
 

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: 
 
Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 
2223 (AL) Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap 

2272 (AL) Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet (moder-FKB) 
 

Tekster til UddannelsesGuiden 
 
WEB-søgetekst: 

Social- og sundhedsassistenter m.fl., der arbejder med mennesker med sindslidelser, lærer at arbejde 
støttende ud fra centrale principper og begreber i kognitiv behandling. Dette ud fra en forståelse af den 
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sindslidende borgers situation, samt hvor indgribende eller integrerende den kognitive tilgang er. De lærer 
at indgå i tværfagligt samarbejde ved kognitiv behandling samt at overholde eget kompetenceområde. 
 

Målgruppe: 
Social- og sundhedsassistenter og tilsvarende målgrupper. 

 
Mål: 
Deltageren kan ud fra tidligere erhvervet viden om kommunikation og sindslidende identificere og 

anvende kognitive tilgange på et støttende niveau i relationsarbejdet med mennesker med sindslidelse. I 
det arbejde kan deltageren anvende viden om centrale principper og begreber i kognitiv behandling, 

arbejde ud fra en forståelse af personens situation samt anvende metoder til kommunikation. Endvidere 
har deltageren kendskab til den kognitive behandlings anvendelse og begrænsninger i forhold til 
mennesker med sindslidelser bl.a. ud fra viden om dens oprindelse og nyeste udvikling.  

 
Deltageren kan støtte og vejlede borgeren i et igangværende kognitivt behandlingsforløb inden for eget 

kompetenceområde, f.eks. i forhold til social integration eller hjemmearbejde for den indlagte eller 
ambulante patient. I det arbejde har deltageren overblik over, hvor indgribende eller integrerende den 
kognitive tilgang er. Deltageren har kendskab til andres kompetenceområde inden for terapi og 

intervention, herunder behandlerens arbejde med aktuelle vanskeligheder og symptomer.  
 

Deltageren kan indgå i tværfagligt samarbejde både ved at videregive observationer og ved at tage 
kontakt, hvis det støttende arbejde bevæger sig uden for eget kompetenceområde. Desuden har deltageren 
viden om gældende regler om tavshedspligt. 

 
Varighed: 

Uddannelsens varighed er 10 dage. 
 
Eksamen: 

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har 
gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat. 

 
Den danske kvalifikationsramme for livslang læring 
 

Niveau i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 5 
 

Indhold: 
Social- og sundhedsassistenter m.fl., der arbejder med mennesker med sindslidelser, lærer at arbejde 
støttende ud fra centrale principper og begreber i kognitiv behandling. Dette ud fra en forståelse af den 

sindslidende borgers situation, samt hvor indgribende eller integrerende den kognitive tilgang er. De lærer 
at indgå i tværfagligt samarbejde ved kognitiv behandling samt at overholde eget kompetenceområde. 

 
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: 
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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:A4 

Gældende fra:16-06-2011 
Bevistekst:Deltageren kan ud fra tidligere erhvervet viden om kommunikation og sindslidende 
identificere og anvende kognitive tilgange på et støttende niveau i relationsarbejdet med mennesker med 

sindslidelse. I det arbejde kan deltageren anvende viden om centrale principper og begreber i kognitiv 
behandling, arbejde ud fra en forståelse af personens situation samt anvende metoder til kommunikation. 

Endvidere har deltageren kendskab til den kognitive behandlings anvendelse og begrænsninger i forhold 
til mennesker med sindslidelser bl.a. ud fra viden om dens oprindelse og nyeste udvikling. 
 

Deltageren kan støtte og vejlede borgeren i et igangværende kognitivt behandlingsforløb inden for eget 
kompetenceområde, f.eks. i forhold til social integration eller hjemmearbejde for den indlagte eller 

ambulante patient. I det arbejde har deltageren overblik over, hvor indgribende eller integrerende den 
kognitive tilgang er. Deltageren har kendskab til andres kompetenceområde inden for terapi og 
intervention, herunder behandlerens arbejde med aktuelle vanskeligheder og symptomer. 

 
Deltageren kan indgå i tværfagligt samarbejde både ved at videregive observationer og ved at tage 

kontakt, hvis det støttende arbejde bevæger sig uden for eget kompetenceområde. Desuden har deltageren 
viden om gældende regler om tavshedspligt. 
 

Prøver 
Der er ingen godkendte prøver 

 


