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Prøvevejledning til afsluttende prøve 

Social- og sundhedshjælperuddannelsen 

 

Formål 

At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer 

som fremgår af uddannelsens formål og kompetencemål.  

 

Kompetencemål  

Målet er at: 

1. Eleven kan selvstændigt og i tværfagligt samarbejde udøve arbejdet som social- og 

sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger 

med ansvaret som fag- og myndighedsperson og i overensstemmelse med de fastlagte 

kvalitetsstandarder herunder beskrivelser af serviceniveau, der gælder for social- og 

sundhedshjælperens arbejdsområde. 

 

2. Eleven kan selvstændigt handle fagligt begrundet på observerede ændringer i borgerens 

fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand, herunder anvende værktøjer til tidlig 

opsporing. 

 

3. Eleven kan kende forskel på komplekse og ikke komplekse borgerforløb og handle i 

overensstemmelse med eget kompetenceområde i et professionelt samarbejde. 

 

4. Eleven kan selvstændigt udføre praktisk og personlig hjælp, omsorg og pleje til borgere 

ud fra en rehabiliterende tilgang. 

 

5. Eleven kan i samarbejde med borgeren understøtte struktur og sammenhæng i borgerens 

hverdag. 

 

6. Eleven kan i det rehabiliterende arbejde understøtte borgeren i intellektuelle, sociale, 

kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter med respekt for borgerens ressourcer og 

selvbestemmelsesret herunder inddrage pårørende. 
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7. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med borgeren og dennes pårørende arbejde 

sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i udførelsen af de planlagte opgaver. 

 

8. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre identificere, planlægge, udføre og 

evaluere sine arbejdsopgaver og arbejdsprocesser ud fra fastlagte kvalitetsstandarder og 

beskrivelser af serviceniveau. 

 

9. Eleven kan arbejde motiverende og anvende kommunikation som et redskab til at skabe 

et professionelt og tværfagligt handlerum samt til at skabe et konfliktdæmpende og 

voldsforebyggende miljø. 

 

10. Eleven kan fagligt dokumentere sin opgavevaretagelse i relevante 

dokumentationssystemer og handle i overensstemmelse med regler om oplysnings- og 

tavshedspligt. 

 

11. Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi og digitale hjælpemidler. 

 

12. Eleven kan selvstændigt anvende hygiejniske retningslinjer for afbrydelse af smitteveje. 

 

13. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre udvikle et godt psykisk og fysisk 

arbejdsmiljø. 
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Forudsætning for prøven 

For at eleven kan indstilles til prøve, skal eleven have deltaget i undervisningen.  

 

Prøveform  

Den afsluttende prøve er en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en praktisk opgave. Den 

praktiske opgave tager afsæt i en case som eleven trækker.  

Forberedelse til prøven kan foregå individuelt eller i samarbejde mellem højst tre elever. Ved 

ønske om mere end tre personer i gruppen skal der gives dispensation af uddannelsesleder. 

Underviseren er ansvarlig for, at casen tager udgangspunkt i praksis og er dækkende for 

uddannelsens kompetencemål.  

Ved lodtrækningen skal eleven kunne vælge mellem mindst 4 valgmuligheder. Hver case må 

kun optræde 3 gange. 

 

Ved lodtrækningen skal eksaminator og institutionens leder eller anden udpeget være til stede 

jf. gældende lovgivning. 

 

Prøvens tilrettelæggelse 

Der afsættes 8 arbejdsdage til at arbejde med casen, der tager udgangspunkt i en relevant 

problemstilling inden for social- og sundhedshjælperens erhvervsfaglige område. 

 

For at understøtte elevens/gruppens forberedelse af den mundtlige eksamination udarbejder 

eleven/gruppen et skriftligt dokument, der tager udgangspunkt i Sygeplejeprocessen, max. 4 A-

4 sider ud fra SOSU ZBCs gældende opgavetekniske retningslinjer i holdets rum i MOODLE ZBC. 

Ved gruppeprøve har alle gruppens medlemmer ansvar for det samlede skriftlige produkt. 

 

Eleven/gruppen uploader det skriftlige materiale i MOODLE ZBC på 5. dagen senest kl. 12.00.  

Prøven afholdes på 7. eller 8. dagen.  

 

Case, det skriftlige materiale samt eget oplæg medbringes til eksaminationen. 

Censor får den udtrukne case tilsendt af uddannelsesadministrationen. 

 

Vejledning 

 Vejledning i prøveperioden planlægges på baggrund af en oversigt over undervisernes 

vejledningstider 

 Eleven/gruppen skal aftale 2 vejledningssamtaler med eksaminator. Vejledningen skal 

foregå på skolen med mindre andet aftales med eksaminator 

 Der gives ikke vejledning efter at eleven/gruppen har uploadet det skriftlige materiale 
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Prøveafvikling 

Prøven foregår som en samtale mellem elev/gruppen og eksaminator, med udgangspunkt i 

kompetencemålene for den færdige social- og sundhedshjælper.  

 

Eleven skal redegøre for de relevante kompetencemål i forhold til den udtrukne case og begrunde 

dem fagligt med relevant teori samt elevens holdninger og etiske overvejelser. 

Prøven indledes med minimum 5 minutters selvstændigt oplæg fra eleven. Ved 

gruppeeksamination afsættes der 5 minutter pr. elev. 

Prøvens varighed er ved  

 1 elev 30 minutter inkl. 5 min votering. 

 2 elever 1 time inkl. 10 min votering.  

 3 elever 1,5 time inkl. 15 min votering. 

 

Senest 2 skoledage før prøven afholdes, skal eleven kende tidspunktet for prøveforløbet.  

 

Bedømmelsesgrundlag 

Eleven vurderes i forhold til kompetencemålene for prøven med baggrund i den mundtlige 

præstation. Det skriftlige produkt danner grundlag for den mundtlige prøve, men indgår ikke i 

karaktergivningen. 

Det er eksaminators pligt at sikre, at eleven berører de relevante mål. 

Votering 

Elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer vurderes op imod målene for prøven. 

Eksaminator meddeler eleven den opnåede karakter inden for de afsatte 30 minutters prøvetid.  

Ved gruppeprøve afgives karakteren individuelt til hver elev og herefter gives fælles feedback 

på prøven til hele gruppen. 

Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen, jf. gældende bekendtgørelse. 

 

Eksaminator 

Eksaminator er en af skolens undervisere og leder eksaminationen. Eksaminator og censor 

aftaler inden eksaminationen hvem der meddeler eleven den opnåede karakter.  
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Censor 

Censor udpeges af skolen. Det skal være en person fra praktikområdet med viden om-  og 

erfaring med social- og sundhedshjælperuddannelsen. 

 

Censor kan stille uddybende spørgsmål til eksaminanden. Censors funktion i øvrigt, jf. gældende 

bekendtgørelse. 

 

Omprøve 

Ved ikke bestået prøve tilbydes eleven normalt en omprøve. En elev kan højst aflægge prøven 

2 gange. Skolen fastsætter tidspunktet for omprøve i samarbejde med eleven. Omprøven vil 

normalt afvikles inden for 10 arbejdsdage efter prøven. 

 

Ved omprøve eksamineres eleven efter samme fremgangsmåde som ved den ordinære prøve. 

Eksaminator vil normalt være den samme som ved prøven. Der udpeges en ny censor. 

 

Eleven går til omprøve i en ny case. 

 

Ved sygdom 

Hvis eleven på grund af dokumenteret (evt. lægeerklæring) sygdom er forhindret i at deltage i 

eller gennemføre prøven, tilrettelægger skolen i samråd med eleven en ny prøve, der foregår 

efter regler som ved den ordinære prøve. Prøven afholdes hurtigst muligt efter overstået sygdom. 

Prøvetidspunktet fastsættes af skolen.  

 

Henvisninger 

 Bekendtgørelse om social- og sundhedshjælperuddannelsen. 

 Generelle prøvebestemmelser for SOSU ZBC, se relevant udgave på hjemmesiden. 

  

 

Prøver er offentlige tilgængelige medmindre andet følger af de praktiske forhold.  

Kun kommende eksaminatorer kan overvære voteringen efter aftale med skolens ledelse. 

 

 


