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Kæ re læ ser,
Denne lille forårshilsen for at gøre opmærksom på et par af vores udbudte kurser, hvor du
stadig har mulighed for at deltage.
Du og din arbejdsgiver kan allerede nu se vores udbudte kurser for efteråret på vores
hjemmeside http://www.sosu-stv.dk/efteruddannelse/kurser.aspx
Digital post i fremtiden
Vi har hidtil anvendt postnord til levering af breve til deltagere på vores kurser og
efteruddannelser. Desværre har vi oplevet længere leveringstid end lovet eller slet ingen
levering! Dette har været, og er en stor udfordring for kommende kursister, arbejdsgivere
og os.
Det, at kursisterne ikke er ordentligt informeret om kurset inden opstart, er uheldigt. Vi vil
derfor fremadrettet levere velkomstbreve, foldere og information om kurset direkte i din eBoks. Husk derfor at tjekke din e-Boks løbende.
Vi glæder os til at se dig på et eller flere af vores kurser i 2017.
De bedste forårshilsner
Helle Damsgaard
Kursusleder
Hda@sosu-stv.dk

Kursus- og Udviklingsafdelingen
Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg

Medicinkursus for sosu-assistenter
8-dages efteruddannelse for sosu assistenter.
På uddannelsesforløbet arbejdes der med almen
farmakologi og med lægemiddellære i forhold til udvalgte
hovedgrupper af medicin. Vi arbejder med at gøre
forløbet så praksisnært som muligt, så deltagerne
efterfølgende kan anvende det på arbejdspladsen.
Se hele beskrivelsen på vores hjemmeside

Dato: Den 29. maj 2017 til og med den 8. juni 2017
Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg,
Arvikavej 2 C/D, 7800 Skive
Læs mere og tilmeld dig efteruddannelsen

Uhensigtsmæssig adfærd og
udadreageren ved demens
Formålet med efteruddannelsen er at social- og
sundhedspersonale, der arbejder med mennesker med
demens, lærer at arbejde forebyggende og dæmpende i
forhold til uhensigtsmæssig og udadreagerende adfærd
(BPSD).
Dette ud fra en forståelse af den demente borgers
situation, herunder selve den neurologiske hjerneskade,
evt. somatiske årsager og betydningen af miljøet og
konteksten omkring borgeren.
Se hele beskrivelsen på vores hjemmeside.
Dato: 12.- 16. juni 2017
Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg,
Arvikavej 2 C/D, 7800 Skive
Læs mere og tilmeld dig efteruddannelsen.

Har ovenstående vakt din interesse, er du velkommen til at kontakte os
på tlf. 89 12 44 07

Med venlig hilsen
Kursus- og Udviklingsafdelingen
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