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Bilag 1: Skabelon - Borgerbeskrivelse Social- og 

sundhedshjælperuddannelsen  
  

Borgerbeskrivelse social- og sundhedshjælperuddannelsen  

  

Formålet med borgerbeskrivelsen er, at eleven får øvelse i at observere og indsamle data i 

praktikperioderne. Udvælgelse af borger sker i samarbejde med vejleder.  

  

Borgerbeskrivelsen anvendes efterfølgende i skoleperioden til den praksisnære undervisning.   

  

Borgerbeskrivelsen skal være anonymiseret og så objektiv som mulig.  

  

Under hvert punkt findes hjælpespørgsmål i kursiv, som kan anvendes som inspiration.   

  

Præsentation af borgeren  

Eks. borgerens køn, alder, udseende, vægt, højde, tidligere beskæftigelse, familieforhold.  

  

  

  

  

Borgerens livshistorie  

  

  

  

  

  

  

Borgerens sociale forhold  

Hvordan er borgerens netværk?  

  

  

  

  

Borgerens døgnrytme  

Hvad er borgerens søvnmønster?  

Hvordan ser en typisk dag ud hos borgeren?  

  

  

  

  

  

Borgerens krop  

Sanser, hud, slimhinder, respiration, cirkulation, smerter 

Relevante symptomer og tegn på sygdom?  
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Borgerens mobilitet   

Hvad kan borgeren - egenomsorgsevne?  

Beskriv borgerens evne til bevægelse  

Brug af forflytninger  

  

 

  

  

  

  

Borgerens ernærings- og væsketilstand Hvilken type kost får borgeren?  

Beskriv borgerens væskeindtagelse  

Beskriv borgerens tand- og mundstatus  

Beskriv spise- og måltidssituationen  

  

  

  

  

  

Udskillelser  

Beskriv borgerens udskillelsesmønster (afføring/urin)  

  

  

  

  

  

Borgerens mentale og psykiske tilstand  

Hvordan oplever borgeren sig selv og sit liv?  

Hvordan er borgerens kontaktevner – evne til kommunikation?  

  

  

  

  

  

Borgerens vaner, interesser og aktivitetsmuligheder Hvad er borgerens interesser og 

aktiviteter?  

Hvilke aktiviteter ønsker borgeren at indgå i?  

Hvilke kulturelle og åndelige forhold er vigtige for borgeren?  
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Borgerens bolig  

Type af bolig  

Indretning af bolig  

  

  

  

  

  

  

  

Ydelser hos borgeren  

Hvilke ydelser er borgeren visiteret til?  

  

  

  

  

  

  

Hjælpemidler og velfærdsteknologi  

  

  

  

  

  

Det tværprofessionelle team omkring borgeren 

Hvilke fagpersoner er tilknyttet borgeren?  
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Bilag 2: Skabelon – Opgave om arbejdsmiljø  
  

Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø  
 

Formålet med opgaven er at eleven indsamler data til temaarbejdet omhandlende det fysiske og 

psykiske arbejdsmiljø i tema 3. På skoleperiode 2, arbejdes der videre med de indsamlede data.   

  

Formålet med indsamling af data er endvidere, at eleven lærer at se sammenhæng mellem 

teori og praksis.  

  

Praktiksteder og personer skal være anonymiserede.  

  

  

I løbet af praktikken skal du være opmærksom på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, for at 

opnå et så sundt og sikkert arbejdsmiljø som muligt for dig og dine samarbejdspartnere.  

Du vil i din praktikperiode finde eksempler på det gode arbejdsmiljø, men måske også steder 

hvor du undrer dig. Du skal notere dine eksempler og din undren i nedestående skema.   

Du skal finde eksempler inden for følgende områder:  
 

 Fysisk arbejdsmiljø 

 Kemisk arbejdsmiljø 

 Psykosociale arbejdsmiljø 

 Ergonomisk arbejdsmiljø 

 

I skoleperiode 2 arbejder du i tema 3 videre med dine indsamlede data.   
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Skema til indsamling af data til arbejdsmiljø  

Områder   Eksempler fra din praktik  

Fysisk arbejdsmiljø  
Eksempler kunne være:  

- Arbejdspladsens indretning  

- Røg  

- Støj  

- Temperatur - Fugt   

  

Kemisk arbejdsmiljø  
Eksempler kunne være:  

- Rengøringsmidler  

- Miljø-og faremærker  

- Hudplejeprodukter  

- Medicin  

- Handsker  

  

Psykosocialt 
arbejdsmiljø  
Eksempler kunne være:  

- Konfliktforebyggelse  

- Kollegialt og tværfagligt 

samarbejde   

- Voldspolitik   

- Arbejdstilrettelæggelse - 
Mobning   

  

Ergonomisk 

arbejdsmiljø:  
Eksempler kunne være:  

- Arbejdsstillinger   

- Velfærdsteknologi  

- Hjælpemidler   
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Bilag 3: Skabelon - Det sammenhængende patientforløb  
 

For at styrke dig til at blive en kompetent SSA i de forskellige arbejdsfelter, sygehus, psykiatri 

og kommune, så skal du gennem hele din uddannelse have fokus på sammenhængen mellem 

teori og praksis samt øve din refleksionsevne. Derfor skal du i dine praktikperioder udarbejde et 

mindmap om det sammenhængende patientforløb.  

 

Du skal tage udgangspunkt i et patient-/borgerforløb som du har været involveret i. Du skal 

sætte fokus på en af de overgange, der har været i forløb, fx fra sygehus til hjem, fra hjem til 

ambulatorium eller fra eget hjem til plejecenter. 

 

Eksempel på mindmap: 

 

 

 
 

 

Udarbejd mindmap 

 

Indsaml data og udarbejd mindmap der beskriver, hvad der skal være tilstede i overgangene 

for at patienten/borgeren kan opleve sammenhæng og kvalitet i forløbet. 

 

Eksempelvis: 

 Kommunikation i overgangene. Hvad gives der besked om og hvad gives der ikke 

besked om?  

 Hvilken information er der givet til patienten og de forskellige samarbejdspartnere i 

overgangene? Er der tilstrækkelig information? 

 Medicinhåndtering – hvordan er der taget hånd om denne? 

 Hvordan er dokumentationen i overgangene? Er det tilstrækkelig? 
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Tema 12A  

Opgave:  

Eleven arbejder med social- og sundhedsassistentens rolle i forbindelse med kvalitetssikring, 

arbejdsmiljøcertificering, akkreditering. Dokumentationens betydning inddrages i forhold til 

kontinuitet og kvalitet i en tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng herunder 

anvendelse af sygeplejefaglige optegnelser.   

  

Der arbejdes med social- og sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle, 

tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats, herunder vejledning og rådgivning i 

sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende tiltag.  

  

Praktik 4 – den somatiske praktik  

Opgave:  

Elevforberedelse til sammenhængende patientforløb kan fx udarbejdes som mindmap:   

 

 Eleven indsamler data i forhold til patienters overgange mellem eksempelvis sektorer, 

afsnit, afdelinger, ambulatorier eller egen læge og har fokus på de forskellige 

samarbejdspartneres patientkontaktflader tværfagligt og tværsektorielt med fokus på 

samarbejdspartnernes ansvar, kompetencer og arbejdsfelter.   

 Eleven fokuserer på social- og sundhedsassistentens rolle i forhold til at arbejde 

sundhedsfremmende og/eller rehabiliterende.   

 Eleven indsamler data omkring eksempelvis medicinhåndtering og har fokus på det 

sammenhængende patientforløb som kan være overgange mellem sekundær og primær 

sektor.   

   

Dataindsamlingen bearbejdes i den kommende skoleperiode.  

 

Tema 12B  

Opgave:  

Eleven arbejder med overvejelser omkring transferværdi i forhold til forskellige arbejdsområder 

igennem skole-praktikopgaven fra tema 12A. 

 

Tema 14A - Den kompetente social- og sundhedsassistent i psykiatrien  

Opgave:  

I tema 14A retter eleven blikket mod praktikken og arbejder med hvordan man i praksis 

dokumenterer, begrunder og vurderer kontinuiteten i sygepleje og rehabilitering. Der arbejdes 

ligeledes med mellemmenneskelige relationer og interaktioner mellem patienten/borgeren og 

netværket.   

  

Praktik 5 – den psykiatriske praktik 

Opgave:  

Elevforberedelse til sammenhængende patientforløb kan fx udarbejdes som mindmap:  

 

 Eleven indsamler data i forhold til den psykiatriske patients overgange mellem 

eksempelvis sektorer, afdelinger, ambulatorier eller egen læge og har fokus på de 

forskellige samarbejdspartneres patientkontaktflader tværfagligt og tværsektorielt med 

fokus på samarbejdspartnernes ansvar, kompetencer og arbejdsfelter.  

 Eleven fokuserer på social- og sundhedsassistentens rolle i forhold til at arbejde 

sundhedsfremmende og/eller rehabiliterende.  
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 Eleven indsamler data omkring eksempelvis kommunikation og netværk, og har fokus på 

dette i det sammenhængende patientforløb. 

 

Dataindsamlingen bearbejdes i den kommende skoleperiode. 

  

Tema 14B  

Opgave:  

I studiegrupperne arbejder eleverne videre med skole-praktikopgaven.  

 

 Med udgangspunkt i elevens skole-praktikopgave reflekterer, vurderer og perspektiverer 

eleven social- og sundhedsassistentens rolle i det sammenhængende patientforløb, som 

er omdrejningspunktet for opgaven.  

 Eleven arbejder endvidere med at forstå eget kompetenceområde i det professionelle 

samarbejde med andre faggrupper. 

 

Som afslutning udveksler eleverne viden med henblik på at kunne dokumentere og evaluere 

egen rolle og vidensniveau. Eleven arbejder med at forstå værdien af at overføre viden og 

erfaringer fra et arbejdsområde til et andet (transfer). 

  

Tema 16A - den kompetente social- og sundhedsassistent i primær sektor  

Opgave:  

Eleven arbejder med arbejdsmiljø, kulturer, ledelsesformer, værdier og samarbejdsformer i 

primær sektor til at kunne reflektere over samarbejde og egen rolle. Med udgangspunkt i 

borgerens ressourcer og behov arbejder eleven med målrettet at prioritere og tilrettelægge 

såvel sygeplejefaglige som koordinerende og formidlende opgaver. 

Temaet afsluttes med at eleven forbereder sig til kommende praktikforløb, med udgangspunkt i 

både kompetence- og praktikmålene. 

 

På dette tidspunkt inddrages tankerne fra refleksionsopgaven ”Den kompetente social- og 

sundhedsassistent”1 og den kommende skole-praktikopgave på en sådan måde, at eleven ved 

hjælp af kompetencemålene orienterer sig mod den afsluttende praktik. 

 

Praktik 6 – praktik i primær sektor 

Opgave:  

Elevforberedelse til sammenhængende patientforløb kan fx udarbejdes som mindmap:   
 

 Eleven indsamler data i forhold til patienters overgange mellem eksempelvis; sektorer, 

hjemmeplejen, plejecentre, ambulatorier, akutstue, aflastningsstue, egen læge, 

speciallæger m.fl. og har fokus på de forskellige samarbejdspartneres 

patientkontaktflader tværfagligt og tværsektorielt med fokus på samarbejdspartnernes 

ansvar, kompetencer og arbejdsfelter.  

 Eleven fokuserer på social- og sundhedsassistentens rolle i forhold til at arbejde 

sundhedsfremmende og/eller rehabiliterende.   

 Eleven indsamler data omkring eksempelvis rehabiliteringsforløb og har fokus på det 

sammenhængende patientforløb som kan være overgange mellem sekundær og primær 

sektor.   

  

                                           
1 Bilag 4  
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Tema 16B  

Opgave 

Med udgangspunkt i skole-praktikopgaven og kompetencemålene for trin 2, samt 

refleksionsopgaven ”Den kompetente social- og sundhedsassistent” arbejder eleven med at 

forstå, diskutere og begrunde eget kompetenceområde i det professionelle samarbejde med 

andre faggrupper. Eleven har fokus på selvstændigt at kunne udøve arbejdet som autoriseret 

social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med etiske og lovmæssige regler, det 

fastlagte kvalitetsniveau og de procedurer for patientsikkerhed, der gælder for social- og 

sundhedsassistentens arbejdsområde. Eleven arbejder med forskellige mulige dilemmaer og 

problemstillinger, som kan inspirere til at udforme problemformuleringer. 
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Bilag 4: Skabelon – Den kompetente assistent – en 

refleksionsopgave  
  

Du skal beskrive en kompetent social- og sundhedsassistent. En rollemodel, som du har mødt 

under dit uddannelsesforløb eller i dit tidligere arbejde. Den kompetente social- og 

sundhedsassistent har måske inspireret og påvirket dig til at læse videre til social- og 

sundhedsassistent.  

 Hvad gjorde hun?  

 Hvad sagde hun?  

 Hvilke arbejdsopgaver havde hun?  

 Hvordan reflekterede hun?  

  

 

 Illustration af Social- og sundhedsassistentens hovedkompetenceområder  

Ovenstående illustration skal inspirere til en drøftelse af den kompetente assistents 

hovedkompetencer og værdier, normer og holdninger.  

     

Tema 12A  

Opgave:  

Med udgangspunkt i opgaven ovenover beskrives, hvad eleverne forestiller sig, at de kan 

indsamle af data under hvert hovedområde. Eks. Hvilke kliniske opgaver forestiller de sig at 

komme til at opleve.  

  

  

  

den  
kompetente  

assistent 

Kommunikation 

observationer 

refleksion over  
egen viden og  

handling 

kliniske  
færdigheder 

dokumentation 

samarbejde 
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Praktik 4 – den somatiske praktik  

Opgave:  

Der skal dataindsamles eksempler på “den kompetente social- og sundhedsassistent” ud fra 

hovedområderne.  

(brug interview, film, tegning, mindmap mv.)  

  

Tema 12B  

Opgave:  

Eleverne skal systematisere deres indsamlede data.  

Bruge refleksionscirklen:  

 Beskriv situationen og social- og sundhedsassistentens adfærd  

 Hvilke tanker/spørgsmål satte det i gang hos dig  

 Hvilken teori er relevant  

  

Tema 14A - Den kompetente social- og sundhedsassistent i psykiatrien  

Opgave:  

Med udgangspunkt i opgaven fra tema 12 A reflekteres over, hvad eleven forestiller sig, de 

kommer til at opleve under hovedområderne. Der skal desuden diskuteres den kompetente 

social- og sundhedsassistents værdier, normer og holdninger.  

  

Praktik 5 – den psykiatriske praktik 

Opgave:  

Der skal dataindsamles eksempler på “den kompetente social- og sundhedsassistent”.  

  

Tema 14B  

Opgave:  

Eleverne skal systematisere deres indsamlede data under hovedområderne kommunikation, 

kliniske færdigheder, dokumentation, samarbejde, observationer og reflektere over egen viden 

og handlinger. Desuden skal diskuteres den kompetente social- og sundhedsassistents værdier, 

normer og holdninger:  

 Hvad var det jeg så i praktikken.  

 Hvilke teorier var i spil  

 Vurder situationen. Hvad var godt/hvad kunne være bedre  

 Begrund dine svar  

  

Tema 16A - den kompetente social- og sundhedsassistent i primær sektor  

Opgave:  

Med udgangspunkt i opgaven fra tema 12A og 14A reflekteres over, hvad eleven forestiller sig, 

den kompetente social- og sundhedsassistents rolle i primær sektor er.  

Der skal desuden diskuteres den kompetente social- og sundhedsassistents værdier, normer 

og holdninger.  

  

  

Praktik 6 – praktik i primær sektor 

Opgave:  

Der skal dataindsamles eksempler på “den kompetente social- og sundhedsassistent” ud fra 

skabelonen.  

  

  

http://www.sosusj.dk/uddannelserne-fra-a-z/laering/refleksion/
http://www.sosusj.dk/uddannelserne-fra-a-z/laering/refleksion/
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Tema 16B  

Opgave: 

Eleverne skal systematisere deres indsamlede data under hovedområderne kommunikation, 

kliniske færdigheder, dokumentation, samarbejde, observationer og refleksion over egen viden 

og handling. Desuden skal diskuteres den kompetente social- og sundhedsassistent værdier, 

normer og holdninger:  

 “Hvad var det jeg så i praktikken”?  

 Hvilke teorier var i spil?  

 Vurder situationen — hvad var godt/hvad kunne være bedre?  

 Hvordan ville jeg selv have handlet?  

 Begrund dine svar.  

  

Afsluttende refleksionsopgave:  

Der skal udleveres/udarbejdes en skabelon med elevens eget navn i midten. Eleven tager 

en ”selfie” og sætter eget billede ind i midten sammen med navnet.  

 Saml alle dine skabeloner om “den kompetente social- og sundhedsassistent” (fra den 

somatiske praktik, psykiatrien og primær sektor)  

 Vurder dig selv, hvilke områder er dine styrker  

 Brug taksonomien: Begynder, rutineret, avanceret  

 Hvilke indsatsområder skal du fremadrettet have specielt fokus på?  


