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De fleste ulykker sker i hjemmet – også for ældre borgere. Derfor uddannes
medarbejderne i Hjemmepleje Aalborg nu til at forebygge ulykker i hjemmet
hos de ældre.
- ”Det er en helt rigtig idé at uddanne vore medarbejdere til tryghedsambassadører”, fortæller rådmand Thomas Krarup. ”Medarbejderne kommer jo i forvejen i
hjemmet, og medarbejdere og borgere kender hinanden, hvilket er et rigtigt godt
udgangspunkt for at kunne arbejde med at øge den enkelte borgers tryghed i
hjemmet En øget sikkerhed og tryghed i eget hjem giver samtidig de bedste betingelser for vores rehabiliterende arbejde og støtter vores overordnede mål om at
fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse”.
Der er et særligt fokus på forebyggelse af faldulykker og dermed færre indlæggelser som følge af for eksempel hoftebrud. Medarbejderne uddannes til sammen
med borgeren at se på hvilke risici, der er i hjemmet i form af for eksempel løse
tæpper og løsthængende ledninger.
Uddannelsen som Tryghedsambassadør
Uddannelsen som Tryghedsambassadør varer syv dage, omfatter ca.740 medarbejdere og påbegyndes maj 2015. Uddannelsen afsluttes med sidste hold i 2017.
Uddannelsen indeholder:
•
•
•

Et kommunikations- og formidlingsmodul, der uddanner medarbejderen i
kunne tale med borgeren om forebyggelse, sikkerhed og rehabilitering.
Et forebyggelses- og tryghedsmodul, der giver medarbejderen konkrete
metoder og redskaber til, sammen med borgeren at forebygge skader og
ulykker i hjemmet. Der er bl.a. fokus på faldulykker og brandsikkerhed.
Et nødbehandler-modul, der giver medarbejderen kompetencer til at handle på akut opståede skader eller sygdomssituationer i hjemmet, herunder
akut førstehjælp.

Som en ekstra bonus tilbydes alle brugere gratis opsætning af røgalarm i hjemmet.
Røgalarmerne finansieres af Trygfonden.
Uddannelsen er lavet i et samarbejde mellem Hjemmepleje Aalborg, FOA, AOF og
Beredskabscenter Aalborg.
Yderligere information
Vil du vide mere om uddannelsen til Tryghedsambassadør, kontakt
rådmand Thomas Krarup på 9931 5400 eller
leder af Hjemmepleje Aalborg Michael Binderup på 9982 4801 / 3199 4801.
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