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Nummer: 48295 
Titel: Voksenhandicap - omsorg, sundhed og pædagogik 
Kort titel: voks.han.omsorg 

Varighed: 10,0 dage. 
Godkendelsesperiode: 26-01-2016 og fremefter 

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

Multiplan: Nej 
 

 
Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne  
 

 
• Den pædagogiske assistent kan anvende den pædagogiske faglighed i et samspil med pleje og 

omsorgsopgaver. Dette sker i et respektfuldt afstemt relationsarbejde, med vægt på sundheds- 
fremme og sygdomsforebyggelse, i samarbejdet med borgeren med psykisk og fysisk 
funktionsnedsættelse.  

• Med afsæt i borgerens perspektiv, empowerment og livskvalitet kan den pædagogiske assistent 
reflektere og handle etisk i forhold til spørgsmål om intimitet og personlige grænser, der gælder 

såvel i forhold til borgeren og egen rolle.  
• Den pædagogiske assistent kan understøtte en sundhedspædagogisk indsats i samarbejde med 

borgeren omkring sygdomsforebyggelse og sundhedsfremmende tiltag i et helhedsperspektiv i 

forhold til kost, motion og mental trivsel. Dette skal ske under hensyn til borgerens ønsker, 
ressourcer og belastninger.  

• Med udgangspunkt i et kendskab til relevante livsstilsbetingede sygdomme hos voksne med 
nedsatte psykiske og fysiske funktionsnedsættelser kan den pædagogiske assistent indsamle og 
handle på basale data vedrørende somatiske observationer herunder væskemangel, smerter, 

fordøjelse/obstipation, fejlernæring, vejrtrækning, kredsløb, vandladning, søvn, hygiejne, 
medicinpåvirkning osv.  

• Den pædagogiske assistent kan bruge sundhedspædagogiske overvejelser til at handle i 
spændingsfeltet mellem omsorgspligt og selvbestemmelse på baggrund af de lovgivningsmæssige 
rammer.  

• Den pædagogiske assistent kan kommunikere ligeværdigt og konfliktminimerende under hensyn 
til den enkeltes forudsætninger og ressourcer til at kommunikere.  

• Den pædagogiske assistent kan dokumentere, observere og formidle pædagogiske iagttagelser i 
samspil med relevante sundheds-, pleje og omsorgsaspekter til kollegaer og tværfaglige 
samarbejdspartnere. Ligeledes kan pårørende og frivillige inddrages ud fra  borgerens samtykke. 

  
 

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

 
Tekster til UddannelsesGuiden 

 
WEB-søgetekst: 
På voksenhandicapområdet efterspørges særlige sundhedsfaglige kompetencer hos medarbejdere, der 

arbejder inden for dag- og botilbud. Denne uddannelse er specielt rettet til pædagogiske assistenter.  
Den pædagogiske assistent vil arbejde med et fokus på sundhedsfremme og forebyggende indsatser, 

herunder sundhedspædagogik, empowerment og borgerens ressourcer. Ligeledes styrkes konkrete 
kompetencer hos medarbejderen, således at denne kan observere og handle på de mest basale sundheds-, 
pleje- og omsorgsmæssige opgaver og behov hos målgruppen. 

 
Målgruppe: 

Målgruppen for uddannelsen er pædagogiske assistenter, der arbejder inden for voksenhandicapområdet  
 
Mål: 

1. Den pædagogiske assistent kan anvende den pædagogiske faglighed i et samspil med pleje og 
omsorgsopgaver. Dette sker i et respektfuldt afstemt relationsarbejde, med vægt på sundheds- fremme og 

sygdomsforebyggelse, i samarbejdet med borgeren med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.  
 
2. Med afsæt i borgerens perspektiv, empowerment og livskvalitet kan den pædagogiske assistent 

reflektere og handle etisk i forhold til spørgsmål om intimitet og personlige grænser, der gælder såvel i 
forhold til borgeren og egen rolle. 

 
3. Den pædagogiske assistent kan understøtte en sundhedspædagogisk indsats i samarbejde med borgeren 
omkring sygdomsforebyggelse og sundhedsfremmende tiltag i et helhedsperspektiv i forhold til kost, 

motion og mental trivsel. Dette skal ske under hensyn til borgerens ønsker, ressourcer og belastninger.  
 

4. Med udgangspunkt i et kendskab til relevante livsstilsbetingede sygdomme hos voksne med nedsatte 
psykiske og fysiske funktionsnedsættelser kan den pædagogiske assistent indsamle og handle på basale 
data vedrørende somatiske observationer herunder væskemangel, smerter, fordøjelse/obstipation, 

fejlernæring, vejrtrækning, kredsløb, vandladning, søvn, hygiejne, medicinpåvirkning osv.  
 

5. Den pædagogiske assistent kan bruge sundhedspædagogiske overvejelser til at handle i spændingsfeltet 
mellem omsorgspligt og selvbestemmelse på baggrund af de lovgivningsmæssige rammer 
 

6. Den pædagogiske assistent kan kommunikere ligeværdigt og konfliktminimerende under hensyn til den 
enkeltes forudsætninger og ressourcer til at kommunikere 

 
7. Den pædagogiske assistent kan dokumentere, observere og formidle pædagogiske iagttagelser i samspil 
med relevante sundheds-, pleje og omsorgsaspekter til kollegaer og tværfaglige samarbejdspartnere. 

Ligeledes kan pårørende og frivillige inddrages ud fra  borgerens samtykke.  
 

Varighed: 
Uddannelsens varighed er 10 dage. 
 

Eksamen: 
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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: 

På voksenhandicapområdet efterspørges særlige sundhedsfaglige kompetencer hos medarbejdere, der 
arbejder inden for dag¿ og botilbud. Denne uddannelse er specielt rettet til pædagogiske assistenter.  

Den pædagogiske assistent vil arbejde med et fokus på sundhedsfremme og forebyggende indsatser, 
herunder sundhedspædagogik, empowerment og borgerens ressourcer. Ligeledes styrkes konkrete 
kompetencer hos medarbejderen, således at denne kan observere og handle på de mest basale sundheds-, 

pleje- og omsorgsmæssige opgaver og behov hos målgruppen. 
 

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:26-01-2016 

Bevistekst:Den pædagogiske assistent kan anvende den pædagogiske faglighed i et samspil med pleje og 
omsorgsopgaver. Dette sker i et respektfuldt afstemt relationsarbejde, med vægt på sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse, i samarbejdet med borgeren med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. Herunder 

tage afsæt i borgerens perspektiv, empowerment og livskvalitet, og reflektere og handle etisk i forhold til 
spørgsmål om intimitet og personlige grænser, der gælder såvel i forhold til borgeren og egen rolle. Den 

pædagogiske assistent kan understøtte en sundhedspædagogisk indsats i samarbejde med borgeren 
omkring sygdomsforebyggelse og sundhedsfremmende tiltag i et helhedsperspektiv i forhold til kost, 
motion og mental trivsel. Dette skal ske under hensyn til borgerens ønsker, ressourcer og belastninger. 

Med udgangspunkt i et kendskab til relevante livsstilsbetingede sygdomme ved voksne med nedsatte 
psykiske og fysiske funktionsnedsættelser kan den pædagogiske assistent indsamle og handle på basale 
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data vedrørende somatiske observationer herunder væskemangel, smerter, fordøjelse/obstipation, 
fejlernæring, vejrtrækning, kredsløb, vandladning, søvn, hygiejne, medicinpåvirkning osv. Den 
pædagogiske assistent kan bruge sundhedspædagogiske overvejelser til at handle i spændingsfeltet 

mellem omsorgspligt og selvbestemmelse på baggrund af de lovgivningsmæssige rammer og kan 
kommunikere ligeværdigt og konfliktminimerende under hensyn til den enkeltes forudsætninger og 

ressourcer til at kommunikere. 
Den pædagogiske assistent kan dokumentere, observere og formidle pædagogiske iagttagelser i samspil 
med relevante sundheds-, pleje og omsorgsaspekter til kollegaer og tværfaglige samarbejdspartnere. 

Ligeledes kan pårørende og frivillige inddrages ud fra borgerens samtykke.  
 

Prøver 
Der er ingen godkendte prøver 
 


