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Til alle godkendte AMU-udbydere af  

FKB 2222 og FKB 2223 

Ny Covid-19 uddannelse 

Alle AMU-udbydere forventes i videst muligt omfang at tilbyde nødun-

dervisning, mens skolerne er lukket. På social- og sundhedsområdet er 

der særlig mulighed for, at AMU-systemet kan bidrage til opkvalificering 

af sundhedspersonale i forhold til at kunne varetage opgaver afledt af si-

tuationen omkring covid-19. Med dette brev vil styrelsen informere alle 

udbydere af FKB 2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi og 

FKB 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap om godkendelsen af en 

ny covid-19 uddannelse, som er udviklet særligt til dette formål.   

 

Arbejdsmarkedsuddannelsen ”49633 Omsorg, pleje og praktisk hjælp, 

Covid-19” er hasteudviklet af Efteruddannelsesudvalget for det Pædago-

giske Område og Social- og Sundhedsområdet (EPOS) i samarbejde med 

SOSU H. Uddannelsen retter sig primært mod faglærte og ufaglærte 

medarbejdergrupper uden en sundhedsfaglig uddannelse, som skal løse 

tildelte pleje- og omsorgsopgaver samt praktisk hjælp i sundhedsvæsnets 

primære sektor. Uddannelsen forventes nedlagt igen, når forholdene i 

sundhedsvæsenet er blevet normaliseret. Der er tale om et 5-dages kur-

sus, der kan afvikles som fjernundervisning.  

 

Sektoren og partssystemet har reageret imponerende hurtigt og effektivt 

på et akut opstået behov, og styrelsen vil i forlængelse heraf opfordre alle 

de godkendte udbydere til at udbyde den nye uddannelse og i øvrigt gå i 

dialog med kommunerne om det konkrete behov. Styrelsen vil også være 

i løbende dialog med efteruddannelsesudvalget og Danske SOSU-skoler 

om behov og efterspørgsel efter opkvalificering på SOSU-området. 

 

Spørgsmål til den nye uddannelse kan rettes til efteruddannelsesudvalget 

via Ellen Kjær eller Sixten Wie Bang fra Sekretariatet for Erhvervsrettede 

Velfærdsuddannelser, e-mail: epos-amu@sevu.dk  

 

Generelle spørgsmål til dette brev kan rettes til Mette Hartvig,  

Mette.Hartvig@stukuvm.dk, tlf. 33 92 56 67. 
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Med venlig hilsen 

 

Lisbeth Bang Thorsen 

Kontorchef 

Børne- og Undervisningsministeriet 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

Kontor for Voksen- og Efteruddannelser 

Frederiksholms Kanal 25 

1220 København K 

 

Direkte tlf.: +45 2012 9671 

E-mail: lisbeth.bang.thorsen@stukuvm.dk 
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