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Om portøruddannelsen

Optagelseskrav: Du skal være ansat som portøraspirant, for at du kan optages
på uddannelsen.

Hvordan bliver jeg portør?
Når du er blevet ansat som portøraspirant udarbejder du sammen med din arbejdsplads en uddannelsesaftale. Uddannelsen til portør varer 1 år og består af en
basisuddannelse og en overbygning.

Basisuddannelse
Basis skal gennemføres inden for de første 8 måneders ansættelse og er opdelt i 6
ugers teori samt et praktikforløb på i alt 6½ måned. Praktikken foregår på din arbejdsplads.
Efter basisuddannelsen er der en teoretisk prøve og ved slutningen af aspiranttiden er der en praktisk prøve. Begge prøver skal bestås.

Portøren som fast vagt
Hvad får du ud af kurset?
- Du lærer at handle korrekt ud fra lovgivningen vedrørende tavshedspligt.
- Du lærer at måle blodtryk, puls, temperatur, respiration og pupilreaktion.
- Du lærer at reagere, når patienten afviger fra det normale.
- Du lærer at observere drop, dræn, sug, katetre og forbindinger og reagere
på ændringer .
- Du lærer at imødekomme patientens behov for ilt, væske, mad og tøj og
medvirke til at forebygge liggesår.
- Du får redskaber til at kommunikere med patienter på en respektfuld og ligeværdig måde.
Deltagerbetaling 0,Varighed: 10 dage
Hold 1: Modul 1: 7-9/3 + Modul 2: 13-16/3 + Modul 3: 21-23/3
Hold 2: Modul 1: 6-9/11 + Modul 2: 14-17/11 + Modul 3: 23-24/11
AMU-nummer: 44347

Overbygning og uddannelsesbevis
Overbygningen består af 20 AMU-kursusdage.

Husk også at du kan finde flere kurser i vores kursuskatalog.

Ved afslutning af uddannelsen (basisuddannelse og de 20 dages godkendt overbygning) modtager du et samlet portøruddannelsesbevis.

Læs mere og tilmeld dig: www.sosuc.dk/Kurser/Tilmelding AMU-kurser

Uddannelsen skal gennemføres indenfor de første 12 måneder af din ansættelse.

Du kan få mere information om uddannelsen på Portøruddannelsesnævnets hjemmeside: http://www.portoeruddannelse.dk/composite-561.htm

Efteruddannelse

Basis – forår og efterår 2017

Når du er færdiguddannet portør, har du flere efteruddannelsesmuligheder:
Portørens arbejde på FAM, skadestue og traumecenter
Hvad får du ud af kurset?

Basis portørhold 1
Modul 1: Uge 3-4: 16/1-27/1
Modul 2: Uge 8-9: 20/2-3/3

- Du lærer at indgå i arbejdet med modtagelse af akut syge patienter.

Modul 3: Uge 13-14: 27/3-7/4

- Du lærer at forflytte, vende og afklæde svært tilskadekomne patienter på
en sikker måde.

Basis portørhold 2

- Du lærer at genkende symptomer på ændret tilstand hos en patient.

Modul 1: Uge 35-36: 28/8-8/9

- Du lærer, hvad din rolle er i akutfunktionen.

Modul 2: Uge 39-40: 25/9-6/10

Deltagerbetaling 0,- kr.
Varighed: 5 dage - Hold 1: 12-16/6 + Hold 2: 6-7/12 + 13-15/12
AMU-nummer: 47264
Konflikthåndtering i SOSU-arbejdet

Modul 3: Uge 43-44: 23/10-3/11
Priser og tilmelding
Modul 1 og 2 koster i alt 9.400 kr.
Tilmelding: www.sosuc.dk/Kursusenheden/Øvrige kurser

Hvad får du ud af kurset?
- Du lærer at håndtere og forebygge konflikter.

Modul 3 er et AMU-kursus med deltagerbetaling på 1.100 kr.

- Du får redskaber til, hvordan du kan handle i en konflikt.

Tilmelding: www.sosuc.dk/kurser/tilmelding-amu-kurser

- Du lærer, hvordan dit sprog og kropssprog påvirker konflikterne.
- Du får indblik i din egen rolle, og hvilken indflydelse du har på en konflikt.
Deltagerbetaling 0,- kr
Varighed: 3 dage - Hold 1: 30/5 -1/6 + Hold 2: 11-13/10.
AMU-nummer: 41687

Husk at du skal være tilmeldt modul 3, før du er sikret en plads på basisuddannelsen.

Overbygning – forår 2017

Overbygning – efterår 2017

Forår – modul 4
Hvad fejler den syge?
Deltagerbetaling 550 kr.
Varighed: 5 dage – Uge 16+17: 19-21/4 + 27-28/4
AMU-nummer: 5286

Efterår – modul 4
Hvad fejler den syge?
Deltagerbetaling 550 kr.
Varighed: 5 dage - Uge 45+46: 8-10/11+ 16-17/11
AMU- nummer: 5286

Forflytning og speciallejring
Deltagerbetaling 550 kr.
Varighed: 5 dage – Uge 22: 29/5-2/6
AMU-nummer: 5285

Forflytning og speciallejring
Deltagerbetaling 550 kr.
Varighed: 5 dage – Uge 49: 4-8/12
AMU-nummer: 5285

Forår – modul 5
Portørens kontakt med psykisk syge
Deltagerbetaling 0,- kr.
Varighed: 5 dage - Uge 23+25: 7-9/6 + 19-20/6
AMU- nummer: 44344

Efterår – modul 5
Portørens kontakt med psykisk syge
Deltagerbetaling 0,- kr.
Varighed: 5 dage - Uge 47+ 50: 20-22/11 + 11-12/12
AMU – nummer: 44344

Patientrelateret arbejde med døende og afdøde patienter
Deltagerbetaling 0,- kr.
Varighed: 5 dage - Uge 20: 15-19/5
AMU – nummer: 46836

Patientrelateret arbejde med døende og afdøde patienter
Deltagerbetaling 0,- kr.
Varighed: 5 dage - Uge 48: 27/11-1/12
AMU – nummer: 46836

Tilmelding: www.sosuc.dk/Kurser/Tilmelding AMU-kurser

Husk at der kan søges om VEU-godtgørelse ved deltagelse på AMUkurser.
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