
Brancheskift eller  
kompetenceløft inden for  

social- og sundhedsområdet

AMU-PAKKER

EFTERUDDANNELSE
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Bliv klar til jobbet 
som vikar eller 

ferieafløser

Bliv klar til start 
på grundforløb 2 

SOSU

Bliv klogere på de opgaver, 
du er uddannet til at varetage 

som SSH eller SSA

SOSU Syd tilbyder 4 gange årligt AMU-pakker for dig,  
der ønsker et brancheskift eller et kompetenceløft inden 
for social- og sundhedsområdet.

Du kan deltage på AMU-pakkerne:
• Hvis du er ufaglært i arbejde og ønsker et kompetenceløft, eller påtæn-

ker en uddannelse som social og sundheds- hjælper eller assistent
• Hvis du er faglært (med erhvervsfaglig uddannelse og evt. en kort 

videregåen de uddannelse), og du ønsker et kompetenceløft eller på-
tænker at videreud danne dig 

• Hvis du gerne vil blive klar til at arbejde som vikar eller ferieafløser 
inden for social og sundhedsområdet 

• Hvis du er ledig og ønsker at blive klar til at videreuddanne dig eller 
prøve en ny branche 
 
Som ledig kan du deltage i en AMU-pakke som en del af dit 6 ugers 
jobrettet uddannelsesforløb. Du kan selv tilrettelægge din sidste del 
af de 6 ugers jobrettet uddannelse ved at vælge uddannelser blandt 
SOSU Syds efteruddannelsestilbud, hvis uddannelserne figurerer på en 
positivliste. 

Merit: 
Deltagelse på AMU-pakkerne inden for de sidste 4 år giver merit ved even-
tuel senere optagelse på en uddannelse til social- og sundhedshjælper og 
social- og sundhedsassistent. Den samlede afkortelse er fastlagt centralt og 
forskellig for AMU-pakkerne.



MEDARBEJDERE PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET

AMU-pakker målrettet social- og sundhedsområdet:  

AMU-pakke 1 målrettet social- og sundhedshjælpere består af 5 uddannel-
ser, med en samlet uddannelseslængde på 15 dage:

40125 Rehabilitering som arbejdsform 
40126 Medvirken til rehabilitering 
47262 Træning af borgere i eget hjem 
48570 Faglig styring og dokumentation i FS III 
40596 Hverdagslivet som indsatsområde i SOSU-arbejdet 

 
AMU-pakke 2 målrettet social- og sundhedshjælpere består af 5 uddannel-
ser, med en samlet uddannelseslængde på 20 dage 

46977 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser 
45602 Samarbejde med pårørende 
44627 Magt og omsorg 
46874 Tidlig opsporing af sygdomstegn 
42679 Arbejde med ældre i eget hjem 

AMU-pakke 3 målrettet social- og sundhedsassistenter består af 6 uddannel-
ser, med en samlet uddannelseslængde på 20 dage: 

46873 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 
49760 Sygepleje i den palliative indsats  
46874 Tidlig opsporing af sygdomstegn 
40823 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 
46834 Borgere med kronisk sygdom 
44859 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 

TILMELDING OG PRAKTISKE OPLYSNINGER
Holdstart: Se skolens hjemmeside under efteruddannelse:   
www.sosusyd.dk 
Tilmeldingsfrist: Senest 3 uger før AMU - pakkens opstart
Undervisningssted: Social- og Sundhedsskolen Syd, Aabenraa



Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Tlf.: 73 33 43 00, kurser@sosu-syd.dk
www.sosusyd.dk

Har du spørgsmål eller brug for vejledning, kan du ringe til skolen 
på 73 33 43 00 eller mail til kurser@sosu-syd.dk

Der tages forbehold for ændringer i indholdet.
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