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En håndbog til praktikken, som skal modtage Social- og 
sundhedshjælper elever i praktik. 

 
 
 

Håndbogen er udarbejdet i samarbejde mellem  
SOSU ZBC og Kommunerne på Sjælland 

 
  



 

 

Introduktion 
 

Dette er en forkortet udgave af den Lokale Undervisningsplan Plan (LUP) på Social- og 
sundhedshjælperuddannelsen på SOSU ZBC. Denne version er tilpasset, så den retter sig 
mod praktikken. Formålet er at give praktikvejledere og ledere konkret viden om at 

uddanne social- og sundhedshjælperelever i praktik. 
 

Denne Pixi-udgave af LUPPEN indeholder følgende:  
 

 Beskrivelse af praktikuddannelsen 

 Praktikmål 
 Taksonomi for mål i praktikken 

 Oversigt over den samlede social- og sundhedshjælperuddannelse 
 Kort beskrivelse af indholdet af temaer i skoleperioderne 
 Skole- og praktikopgave for praktik 1 og 2 

 
Hele den lokale undervisningsplan (LUPPEN) (den generelle del og for Social- og 

sundhedshjælperuddannelsen) kan findes HER eller på SOSU ZBC’s hjemmeside: 
https://sosu.info.zbc.dk/sosu under ”LUP” – ”Social- og sundhedshjælper”.  
 

Formål og tilrettelæggelse  

 
I praktikuddannelsen skal eleven tilegne sig erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt 
funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver 

inden for området. 
 

Praktikuddannelsen tilrettelægges ud fra uddannelsens samlede praktikmål således, at der 
for den enkelte elev er en tydelig sammenhæng og progression i arbejdet med målene. 
Hertil kommer elevens arbejde med skole- og praktikopgaver. 

 
I praktikuddannelsen afsættes tid til vejledning, fordybelse og refleksion i forbindelse med 

de udførte arbejdsopgaver.  
 
Praktikuddannelsen tilrettelægges således, at eleven får mulighed for:  

 
 At arbejde med praktikmålene. 

 At tage initiativer og arbejde opsøgende og undersøgende i forhold til opgaver og 
uddannelsesmæssige udfordringer.  

 At reflektere over egne handlinger og oplevelser på baggrund af tidligere erfaringer 

og viden. 
 At samarbejde tværprofessionelt. 

 At arbejde fagligt ved at inddrage relevant viden fra skole- og praktikperioder. 
 
Skolen og praktikstederne indgår i et forpligtende samarbejde som supplerer og 

understøtter elevens oplevelse af sammenhæng og meningsfuldhed i uddannelsen.   
 

Progression i praktikmålene  

 
I praktikuddannelsen anvendes præstationsstandarderne ”begynder”, ”rutineret” og 
”avanceret” til at synliggøre sværhedsgrad og kompleksitet, så eleven ved afslutning af 
uddannelsens sidste praktikperiode opnår et avanceret niveau, der svarer til de krav, som 

stilles til en færdiguddannet social- og sundhedshjælper. Se beskrivelse af 
præstationsstandarderne i afsnittet taksonomi. 
 

  

https://sosu.info.zbc.dk/sosu-lup?field_education_cat_target_id%5B0%5D=51&field_education_cat_target_id%5B1%5D=43
https://sosu.info.zbc.dk/sosu


 

 

For Social- og sundhedshjælperuddannelsen gælder  
 

Eleven skal igennem uddannelsen afprøve og udvikle sin erhvervsfaglige kompetence, samt 
udvikle sin forståelse for rollen som fagperson inden for det overordnede 
kompetenceområde: Professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende 

perspektiv inden for det primær kommunale område. Eleven skal arbejde kontinuerligt og 
progressivt med praktikmålene og ved afslutning af hver praktik have nået målene på det 

(for praktikperioden) angivne niveau.  
 

Forventninger til eleven  

 
I praktikperioden forventes det, at eleven tager ansvar for sin uddannelse ved:  
 

 At være mødestabil og overholde aftaler mellem elev og praktiksted/praktikvejleder. 
 At være parat til at indgå i dialog omkring tidligere afgivet karakterer og 

praktikerklæringer. 

 At forberede sig til de ugentlige vejledningssamtaler. 
 At udvise engagement, nysgerrighed og selvstændighed, samt være modtagelig for 

vejledning. 
 At benytte de læringsredskaber, som praktikken stiller til rådighed. 
 At arbejde med den obligatoriske skole- og praktikopgave for pågældende 

praktikperiode. 
 

Prøvetid 

 

Eleven er i prøvetid de første tre måneder af praktikken. I denne periode vurderer eleven 
om han/hun har truffet det rigtige uddannelsesvalg. Ansættende myndighed vurderer, om 
eleven er studieegnet og har personlige kompetencer, der stemmer overens med pleje- og 

omsorgsarbejdet. I perioden vurderes eleven efter 4 uger og efter 8 uger. Hvis elevens 
prøvevurdering efter 8 uger vurderes ikke godkendt, indstilles uddannelsesaftalen til 

ophævelse.  
Uddannelsesaftalen kan umiddelbart ophæves i prøvetiden af begge parter.  
 

Vejledning i praktikken  
 

Elevens praktikuddannelse foregår i et samspil mellem elev og praktikvejleder og det 
øvrige personale på praktikstedet. Praktikuddannelsen og vejledningen i tilknytning hertil 

skal tilrettelægges, så den understøtter elevens tilegnelse af viden, færdigheder og faglige 
vurderinger og etiske holdninger inden for uddannelsens områder. Der afholdes følgende 
samtaler i praktikken:  
 

Forventningssamtale Forventningssamtale afholdes i løbet af de første 14 dage af 

praktikperioden mellem praktikvejleder og elev. Plan for praktikforløbet 

aftales mellem elev og vejleder til forventningssamtalen. Elev og 

vejleder underskriver referat efter samtale.  

Ugentlig 

vejledningssamtale 

Ugentlig vejledningssamtale afholdes mellem elev og praktikvejleder, 

for at eleven kan udvikle sine erhvervsfaglige kompetencer og arbejde 

med praktikmålene. Det anbefales, at der er fastlagt et tidspunkt hver 

uge, hvor samtalerne finder sted, og at der eksempelvis sættes en time 

af til samtalen. Elev og vejleder underskriver referat efter samtale.  

Midtvejssamtale Midtvejs i praktikperioden afholdes en samtale, hvor der gøres status 

over elevens niveau i forhold til praktikmålene. Praktikvejlederen 

dokumenterer elevens status, og eleven får en kopi af notatet. Elev og 

vejleder underskriver referat efter samtale. 

Afsluttende samtale Praktikperioden afsluttes med en samtale. Praktikerklæringen sendes 

til skolen og ansættende myndighed. Eleven får en kopi af 

praktikerklæringen.  



 

 

Enkelte af de ugentlige vejledningssamtaler kan planlægges med flere elever, hvor der 
sammen med en eller flere praktikvejledere reflekteres over generelle læringssituationer, 
teorier og metoder. Den ugentlige samtale kan tage udgangspunkt i elevens oplevelser på 

praktikstedet, oplevede situationer eller problemstillinger i arbejdssituationen, elevens 
logbog, praktikstedets læringsredskab eller situationer, som vejlederen vurderer, er 

nødvendige eller værdifulde at reflektere over.  
 
Eleven og praktikvejleder afslutter vejledningssamtalen med at aftale en plan frem til den 

næste vejledningssamtale, omkring arbejdsopgaverne og elevens arbejde i 
fordybelsestimerne. Eleven og praktikvejlederen er begge ansvarlige for at notere 

aftalerne, så de kan samle op på aftalerne ved næste vejledningssamtale. 
 

Fordybelsestid i praktikken 
 
Fordybelsestiden i praktikken er 4 timer om ugen. Hensigten med fordybelsestiden er at 

skabe rum til, at eleven kan arbejde med sammenhængen mellem teorien og praksis, 
gennem refleksion, observation, logbog og opgaver. 

 
Timernes indhold og placering planlægges i samarbejde mellem elev og praktiksted under 
hensyntagen til elevens læringsbehov. Dette vil give den enkelte elev mulighed for at 

fordybe sig i udvalgte områder eller problemstillinger i relation til praksis.  
 

Indholdet af fordybelsestiden kan eksempelvis være:  

 

 Tilegnelse af praksisrelateret teori og metoder. 

 Praktikstedets læringsredskab.  

 Elevens skriftlige forberedelse til ugentlig vejledningssamtale.  

 Udvikling af personlige og faglige kompetencer.  

 Logbogsskrivning.  

 Refleksion over praksis.  

 Undervisning, færdigheds- og simulationstræning.  

 Faglig elevcafe.  

 Besøg hos relevante tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejdspartnere. 

 Planlægge pædagogiske forløb.  

 
Elev og praktikvejleder er begge ansvarlige for opfølgning af fordybelsestimerne. 
 

 

  



 

 

Praktikmål for uddannelsen til Social- og sundhedshjælper 

 Mål for praktikken  Begynder  Rutineret  Avanceret  

1 Eleven kan professionelt og selvstændigt udføre 

personlig pleje og omsorg samt varetage personlig 

og praktisk hjælp, så borgeren kan bevare sin 

mulighed for livsudfoldelse og livskvalitet. 

 

 

 PP1 PP2 

PP3 

2 Eleven kan, under hensyntagen til 

selvbestemmelsesretten, motivere borgeren til at 

tage aktivt del i det rehabiliterende forløb, så 

egenomsorg, trivsel og praktisk funktionsevne 

bevares i hverdagen i videst mulig omfang. 

PP1  PP2 

PP3 

3 Eleven kan arbejde sundhedsfremmende og 

forebyggende og reagere hensigtsmæssigt på 

ændringer i borgerens fysiske, psykiske og sociale 

sundhedstilstand. 

  

 

PP1 PP2 

 

PP3 

4 Eleven kan, under hensyntagen til livsstil og 

livsvilkår, selvstændigt motivere og understøtte 

borgeren i forhold til sundhedsfremme og 

forebyggelse samt informere borgeren om relevante 

private og kommunale tilbud, herunder kontakt til 

netværk og frivillige. 

PP1 PP2 

 

PP3 

5 Eleven kan ud fra et fagligt skøn, samt 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til tidlig opsporing, 

kommunale procedurer og retningslinjer, 

selvstændigt iværksætte handlinger, herunder 

relevante screeninger, i forhold til borgerens 

hverdagsliv. 

PP1 PP2 

 

PP3 

6 Eleven kan, på baggrund af fagligt skøn af borgerens 

ernæringstilstand, iværksætte relevante initiativer, 
der fokuserer på borgerens kost og ernæring, 

herunder måltidets betydning. 

 PP1 PP2 

PP3 

7 Eleven kan selvstændigt støtte, vejlede, 

igangsætte og evaluere fysiske, kulturelle, kreative 

og sociale aktiviteter sammen med borgeren for at 

støtte borgeren i at mestre eget hverdagsliv. 

  

 

 PP1 PP2 

PP3 

8 Eleven kan selvstændigt informere og understøtte i 

brug af digitale hjælpemidler med fokus på træning 

og praktisk hjælp. 
 

 PP1 PP2 

PP3 

9 Eleven kan fagligt dokumentere den planlagte og 

gennemførte indsats i pleje-, trænings- og/eller 

handleplaner i overensstemmelse med 

arbejdspladsens retningslinjer, herunder anvende 

elektroniske dokumentationssystemer. 

 

 

PP1 PP2 

 

PP3 

10 Eleven kan med en målrettet kommunikation 

etablere, gennemføre og afslutte det professionelle 

møde med borgere og pårørende, herunder inddrage 

relevante samarbejdspartnere. 

 PP1 PP2 

PP3 

11 Eleven kan møde andre mennesker på en etisk, 

empatisk og respektfuld måde samt reflektere og 

begrunde sin egen professionelle rolle i udviklingen 

af mellemmenneskelige relationer. 

 PP1 PP2 

PP3 

12 Eleven kan håndtere konflikter og arbejde 

voldsforebyggende ud fra arbejdspladsens 

retningslinjer for arbejdsmiljø. 

PP1  PP2 

PP3 



 

 

13 Eleven kan selvstændigt forflytte en borger i 

overensstemmelse med de ergonomiske principper 

og kan selvstændigt anvende og vedligeholde 

hjælpemidler og relevant velfærdsteknologi. 

 PP1 PP2 

PP3 

14 Eleven kan selvstændigt anvende hygiejniske 

principper for personlig pleje samt medvirke til at 

forebygge smittespredning ud fra nationale og lokale 

retningslinjer samt vejlede borgere og pårørende 

herom. 

 PP1 PP2 

PP3 

15 Eleven kan planlægge og udføre egne opgaver ud fra 

en forståelse af forskellen på ydelser, der reguleres 

efter Serviceloven og Sundhedsloven samt 

praktikstedets praksis for delegation af opgaver. 

 PP1 PP2 

PP3 

16 Eleven kan selvstændigt arbejde inden for eget 

kompetenceområde og efter lokale 

kvalitetsstandarder for utilsigtede hændelser mv., og 

indgå i samarbejder med relevante kolleger og 

tværfaglige samarbejdspartnere. 

 PP1 PP2 

PP3 

Taksonomi 

Præstationsstandarderne begynder, rutineret, avanceret skal anvendes inden for det 
kompetenceniveau, som gælder for det enkelte uddannelsestrin. Avanceret niveau svarer 

til det niveau, en nyuddannet forventes at løse sine opgaver på. 

Begynderniveau.   

Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt 

problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette 
niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens 

fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed 
og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed 
i opgaveløsning. 

Rutineret niveau.   

Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en 
rutinemæssig eller kendt situation og omgivelser, alene og i samarbejde med andre. På 

dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i 
mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. 

Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. 

Avanceret niveau.   

Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller 

aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer – alene eller i samarbejde med 
andre – under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige 

kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at 
formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på 
kvalitetssans og kreativitet. 

 

  



 

 

Præstationsstandarder kan også læses sådan her:  

  
Ord, der beskriver det 

niveau, som opgavens 
løses på 

 
Ord, der beskriver 

den personlige 
kompetence, der 

knytter sig til 
niveauet. 

 

 
Ord, der 

beskriver den 
handling, der 

knytter sig til 
niveauet 

Begynder Opgaven løses i kendt 
situation. 

Kompliceret aktivitet 
løses under vejledning. 

Fortrolig med 
fundamentale 

kundskabs- og 
færdighedsområder. 

Udvikler ansvarlighed. 
Udvikler grundlag for 

fortsat læring. 
Grundlægger 

selvstændighed i 
opgaveløsning. 

Beskrive, gengive, 
definere, 

genkende, huske. 

Rutineret Opgaven planlægges og 

gennemføres i 
rutinemæssig eller kendt 

situation. 
Løser et problem. 

Selvstændigt sætte sig 
ind i mere komplicerede 
problemstillinger. 

Viser fleksibilitet og 

omstillingsevne. 
Løser opgaver alene og 

i samarbejde. 

Demonstrere, 

forklare (med egne 
ord), give 

eksempler, 
sammenfatte, 

skelne væsentligt 
fra uvæsentligt 
 

Avanceret Problemer løses også i 
ikke-rutinesituationer 

Vurderer et problem. 
Planlægger, løser og 

gennemfører sociale og 
faglige opgaver eller 
aktiviteter. 

 

Tager selvstændigt 
ansvar. Løser 

problemer alene eller i 
samarbejde. Viser 

initiativ. Lægger vægt 
på kvalitets-sans og 
kreativitet. 

Afprøve, afgøre, 
vælge, træffe valg, 

igangsætte, udvise 
initiativ, 

selvstændigt 
udføre. 
 

 
 

Oversigt over uddannelsen 

 

Skole-

periode 1 
 

Praktik-

periode 
1 

Skole- 

periode 
2 

Praktik-

periode 2  

Skole- 

periode 
3  

Praktik-

praktik 
3  

Skole- 

periode 4  

1 uge  

 

15 uger  8 uger  Ca. 19 

uger  

5 uger  4 uger  3 uger  

 

  



 

 

Kort beskrivelse af de faglige temaer 

 

Tema 1: Den kompetente  
I dette tema introduceres eleven til at være en professionel social- og sundhedshjælper. 

Eleven arbejder med menneskesyn, professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp med 
rehabiliterende tankegang. Eleven arbejder med evnen til at reflektere over den 
professionelle praksis, som eleven nu bliver en del af.  

 
I temaet er der fokus på læring og refleksion i teori og praksis. Eleven introduceres til 

skole- og praktikopgaven ”Borgerens livshistorie” samt ”Skabelon for dataindsamling”, der 
udarbejdes i den kommende praktik. Praktikmålene introduceres, og eleven har fokus på 

forventninger til den kommende praktikperiode.  
 

Tema 2.1: Faglig observation og dokumentation 

Temaet er en fortsættelse af tema 1.1.  

 
Skole- og praktikopgaven, borgerens livshistorie, som er udarbejdet i praktikken, anvendes 
i et tværfagligt forløb i denne skoleperiode. I tema 2.1 konstruerer eleverne i grupper en 

case, der arbejdes videre med i de efterfølgende temaer. Casen udarbejdes på baggrund af 
elevernes dataindsamling om en udvalgt borger fra praktik 1.  

 
I temaet arbejdes der med viden om observationer, vigtigheden af at videregive 
oplysninger og hvordan dokumentation anvendes. Inden for dokumentation arbejder 

eleven med fagsprog og forskellige dokumentationsformer. Der er i særlig grad fokus på 
den professionelle social- og sundhedshjælpers arbejde og kompetencemålene for 

uddannelsen.  
 

Tema 2.2: Den rehabiliterende indsats til den ældre borger 

I tema 2.2 er omdrejningspunktet forebyggelse og rehabilitering til den ældre borger. 

Temaet belyses ud fra borgerens perspektiv, social- og sundhedshjælperens 
kompetenceområde samt velfærdssamfundets tilbud og krav.   
 

Der sættes fokus på hvordan viden om livsstilsfaktorer kan anvendes i et borgerforløb, fx 
KRAM-faktorerne. Eleven arbejder med at matche borgerens behov med aktivitetstilbud fra 

kommune, private aktører og frivillige organisationer.  
 
Desuden inddrages viden om servicelov og sundhedslov i forhold til arbejdet som social- og 

sundhedshjælper i en politisk styret organisation. Eleven reflekterer over betydningen af 
kommunens kvalitetsstandarder i forhold til bl.a. at kunne planlægge og evaluere praktisk 

hjælp hos borgeren.   
 

Tema 2.3: Pleje og omsorg til den fysisk syge borger 

I dette tema er der særlig fokus på, at eleven arbejder med en anerkendende, støttende og 

motiverende tilgang til borgeren. I samarbejdet med den fysisk syge borger tilrettelægges 

plejen målrettet, så borgerens livskvalitet øges.   

  

Med udgangspunkt i viden om det raske menneske, skal eleven kunne identificere 

symptomer relateret til ændringer i borgerens almene fysiske sundhedstilstand. Der sættes 

fokus på tidlig opsporing i forhold til nyligt opståede symptomer og komplekse plejeforløb. 

Centrale emner vil være anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, 

immobilitet, febrile tilstande og konfusion. Eleven arbejder med at kunne reagere og 

handle hensigtsmæssigt på observationer hos borgeren. Der arbejdes med de 12 

sygeplejefaglige problemområder og sygeplejeprocessen. 



 

 

 

Der er fokus på, at eleven ud fra forandringer i borgerens grundlæggende behov kan 

vurdere og tilrettelægge målrettet pleje og aktiviteter i et tværfagligt samarbejde. 
   
Tema 2.4: Pleje og omsorg til den demente borger 

I dette tema er omdrejningspunktet tidlig opsporing i forhold til nyligt opståede symptomer 
samt pleje og støtte til borgere med demens. Eleven skal reflektere over etiske dilemmaer, 
herunder omsorgssvigt, omsorgspligt og hjælp til indtagelse af medicin. Der er fokus på at 

eleven skal kunne handle i henhold til eget ansvars- og kompetenceområde. Eleven 
reflekterer over egne og samfundets normer, fordomme og holdninger i den professionelle 

praksis samt borgerens selvbestemmelsesret.  
  
Eleven anvender viden om kommunikation som redskab i forhold til borgere med demens. 

Eleven har her fokus på samarbejdet med pårørende og kolleger.  
  

Inden for demensområdet anvender eleven borgerens livshistorie som redskab, med 
henblik på at styrke borgerens identitet og livskvalitet. Der arbejdes med reminiscens samt 
hvordan eleven kan anvende denne pædagogiske arbejdsmetode som en del af aktivering i 

den daglige livsførelse hos borgere med demens. Der lægges vægt på at forebygge 
konflikter, vold og anvendelse af magt i mødet med borgere med demens.  

 

Tema 2.5: Borgere med kroniske sygdomme 

Som optakt til praktikperiode 2 arbejdes der i tema 2.5 med elevens viden om kroniske 
sygdomme som diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme og 

apopleksi.  Sygeplejeprocessen anvendes som pædagogisk arbejdsmetode i planlægning, 
udførelse og evaluering af plejeopgaver hos den enkelte borger ud fra Service– og 
Sundhedsloven. Eleven har fokus på, hvordan borgerens livsstil har indflydelse på det 

kroniske sygdomsforløb.   
  

Eleven introduceres til skole- og praktikopgave samt udarbejdelse af en dataindsamling om 
den kronisk syge borger i praktikken, som anvendes i tværfagligt forløb i 3. skoleperiode.  

 
Eleven arbejder med hensigtsmæssig brug af kroppens normale bevægelsesmønstre i 
forhold til forflytning og lejring af borgeren. Eleven skal anvende viden om relevant 

velfærdsteknologi og hjælpemidler. Der reflekteres over, hvordan velfærdsteknologi og 
hjælpemidler kan understøtte borgerens livskvalitet.   

 
Eleven arbejder med at anvende viden om og reflektere over praktisk erfaring med 
arbejdsmiljølovgivning og trivsel på en arbejdsplads. Eleven reflekterer over, hvilken 

betydning det fysiske og psykiske arbejdsmiljø har. Der kan fx arbejdes med 
kommunikation på arbejdspladsen. 

 

Tema 3.1: Borgere med kroniske sygdomme 

Temaet er en fortsættelse af tema 2.5. I temaet indgår der et tværfagligt forløb med 
elevernes dataindsamling om borgeren med kronisk sygdom.  

 

Skole- og praktikopgaven, dataindsamling, som er udarbejdet i praktikken, anvendes i 
denne skoleperiode til at vurdere og fagligt begrunde sin egen viden i forhold til 

kompetencemålene.   
Elever med ekspert niveau fremlægger deres opgave om aktivitetsanalyse af borgeren med 

kronisk sygdom.   
Eleven har fokus på at anvende viden om og reflektere over velfærdsteknologi og 
rehabilitering samt det sammenhængende borger-/patientforløb med udgangspunkt i 

elevens praktikoplevelser. Eleven anvender sin viden om den rehabiliterende indsats og 



 

 

kan anvende dette i det tværfaglige samarbejde, så borgeren støttes og motiveres til at 
mestre hverdagslivet med en kronisk sygdom.  

 

Eleven arbejder med kompleksitet i plejen, hvor kost og ernæring er et vigtigt delelement i 
det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde hos den kronisk syge borger.    

Eleven har fokus på sine kompetencer i medicinhåndtering i forhold til den kronisk syge 
borger.  

 

Tema 3.2: Den kompetente social- og sundhedshjælper i det komplekse 

borgerforløb 

I dette tema samles den røde tråd i forhold til at arbejde med social- og 

sundhedshjælperens kompetenceområde, de 12 sygeplejefaglige problemområder og 
sygeplejeprocessen, der er gennemgående fra tema 1 til tema 6.  

 

Social- og sundhedshjælpereleven skal kunne reflektere over, handle efter og dokumentere 
i forhold til eget kompetenceområde og fagidentitet.  

 

I det komplekse borgerforløb anvender eleven sin viden om det tværfaglige samarbejde til 
at støtte og motivere borgeren i hverdagslivet. Eleven har fokus på at udøve arbejdet som 

social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der 
følger med ansvaret som fag- og myndighedsperson. Samtidig skal eleven kunne følge de 

kvalitetsstandarder, der er gældende for elevens kompetenceområde.  

 

Temaet fungerer desuden som optakt til praktikperiode 3, hvor fokus er elevens 

selvstændighed i, for eleven, ikke komplekse og komplekse borgerforløb.  

 

Tema 4: Afsluttende prøver 

Prøven i det udtrukne uddannelsesspecifikke fag eller engelsk er en mundtlig prøve. 

 
Social- og sundhedshjælperuddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve der tager 

udgangspunkt i en praktisk opgave. Den praktiske opgave kan fx være en case, som 
eleven trækker.  

 

Du kan altid finde en opdateret litteraturliste på SOSU ZBC’s hjemmeside: 
https://sosu.info.zbc.dk/sosu eller ved at klikke HER 

  

https://sosu.info.zbc.dk/sosu
https://sosu.info.zbc.dk/litteraturliste-social-og-sundhedsassistentuddannelsen-pa-sosu-zbc


 

 

Skole- og praktikopgaver, Social- og 
sundhedshjælperuddannelsen 
 

Formålet med skole- og praktikopgaven 

Formålet med skole- og praktikopgaverne er at skabe sammenhæng mellem elevens forløb 
på skolen og i praktikken. Erfaringer fra praksis skal inddrages i skoleforløbene, og teorien 

skal bruges i praksis.  
 
Eleven skal udarbejde skole- praktikopgaverne, da de er et led i at nå praktikmålene. 

Ved at arbejde med skole-og praktikopgaverne udvikler eleven gradvist sin rolle og 
fagidentitet som social- og sundhedshjælper. Ligeledes får eleven mere og mere fokus på 

en social- og sundhedshjælpers kerneopgaver. 
 
Gennem skole- og praktikopgaven trænes eleven progressivt i at observere, bearbejde og 

formidle deres fund. Dermed medvirker eleven med forslag til at kvalificere borger/patient 
forløb. 

 
Der arbejdes med følgende skole- og praktikopgaver på social- og sundhedshjælper 

uddannelsen: 
 
 

 
Praktikperiode 

 

 
Skole- og praktikopgave 

 

Praktikperiode 1 
 

 

Skole- og praktikopgave 1: Borgerens livshistorie 

 
Praktikperiode 2 
 

 
Skole- og praktikopgave 2: De 12 sygeplejefaglige 
problemområder og sygeplejeprocessen 

 

 

Praktikperiode 3 
 

 

I den 4 ugers praktik arbejder eleven ikke med en specifik 
skole- og praktikopgave 

 

 
  



 

 

Skole- og praktikopgave, SSH uddannelsen 

Skole- og praktikopgave - Praktik 1: Borgerens livshistorie 
 

I skole- og praktikopgave 1 skal eleven arbejde med nedenstående udvalgte dele af de 12 

sygeplejefaglige problemområder. Eleven skal lave en dataindsamling via en udvalgt 

borgers livshistorie. Formålet med dataindsamlingen er, at eleven øver sig i at observere 

og dokumentere. Det skriftlige produkt skal være minimum en side og maksimalt to sider. 

  

 

Udvalgte elementer fra de ”12 sygeplejefaglige problemområder” 
 

1. 
Funktionsnedsættelse 

Handler om de problemer, borgeren kan have med at klare sig 

selv i det daglige liv, herunder daglige aktiviteter. Fx hvordan 

får borgeren dagen til at gå? Hvad med den daglige husførelse? 

Indkøb? Rengøring? Hygiejne? 

2. Bevægeapparatet Handler om balanceproblemer, Behov for træning og evt. 

faldtendens. Fx: Kan borgeren komme omkring i sin bolig? 

Komme ud af boligen? Er der problemer med at komme i seng? 

Ud af sengen? Skal borger have hjælp til at ændre stilling i 

sengen? 

6. Psykosociale 
forhold 

Handler om problemer med at være sammen med andre, fx 

familie og venner, ensomhed. Problemer med at håndtere 

følelser, fx utryghed, vrede, sorg, glæde. Psykiske og 

psykiatriske symptomer, fx hallucinationer, orientering i rum, 

tid og personlig data. Problemer med misbrug, fx alkohol og 

medicin. 

 

Eleven skal gennem dialog med praktikvejleder, kollegaer samt interview af en ældre 

borger klarlægge borgerens funktionsnedsættelse, problemer med bevægeapparatet samt 

livshistorie. 

 

I forbindelse med afdækningen af borgerens livshistorie tages afsæt i én af nedenstående 

metoder. 

 

 

Metoder til afdækning af borgerens livshistorie  

 

Når du som social- og sundhedshjælper skal arbejde med livshistorien hos en 

borger, er der forskellige metoder, som du kan bruge. Det er vigtigt, at du overvejer 

borgerens kognitive funktioner, inden du går i gang. Eksempelvis er borgeren 

dement eller har en anden form for hjerneskade, hvor sprogcenteret er ramt, er det 

vigtigt at bruge billedsprog. 

 

Formålet med at udarbejde en livshistorie er, at du kan udfylde: ”6. De psykosociale 

forhold” i de 12 sygeplejefaglige problemområder. Herved finder du ud af, hvad der 

er meningsfuldt i borgerens liv og hvem der er en del af borgerens sociale liv. Når 

du udarbejder livshistorien vil det desuden være med til at danne en relation 



 

 

mellem dig og borgeren. Det er vigtigt, at du præsenterer formålet med livshistorien 

for borgeren inden du går i gang og at du fortæller, at du har tavshedspligt. 

 

Forskellige former for metoder til at indsamle livshistorien kan være:  

 

1. Fotografier fra familiealbummet eller fotografier på væggene. Prøv at kigge dig 

om i borgerens hjem eller spørg din borger, om I skal kigge i et album sammen. 

Du kan eksempelvis spørge borgeren om: Hvornår er fotografiet taget? Hvem er 

der på fotografiet? Hvad laver personerne på fotografiet? 

 
2. En tidslinje, er en metode hvor du og borgeren får et kronologisk overblik over 

borgerens liv.  Du skal have et stort stykke papir med blyant og evt. farver. Du kan 

lade borgeren skrive, hvis borgeren er dement kan det være en god ide at tegne, i 

stedet for at skrive, de centrale elementer i borgerens liv. Du kan starte med at 

spørge om hvor borgeren er født, spørge ind til barndomshjemmet, søskende, 

uddannelse, kæledyr osv.  

 
 

3. Et interview, hvor du sætter dig over for borgeren og får besvaret nogle 

forberedte spørgsmål. Du kan skrive svarene ned.  

Eksempler på spørgsmål til et interview kunne være:  

 Fødested: Hvor er du født? Hvornår er du født? 

 Forældre: Hvad hed de? Hvad lavede de? 

 Søskende: Hvor mange søskende har du? Hvordan lavede I sammen? Hvor 

bor de henne nu? Hvor tit ses I nu? 

 Familieliv: Har I fejret jul sammen? Har I traditioner i jeres familie? 

 Særlige venner eller veninder: Hvad hed de? Hvad lavede I sammen? 

 Skole: Hvilken skole har du gået på? Kunne du lide at gå i skole? 

 Fritid som barn: Hvad lavede du i din fritid, hvad havde du af interesser? 

Havde du pligter som du skulle gøre hjemme? Havde du et arbejde for at 

tjene til lommepenge? 

 Uddannelse: Hvilken uddannelse har du? 

 Børn: Hvor mange børn har du? Hvornår er de født? Hvad hedder de? 



 

 

 Ægtefælle: Hvem er det? Er I gift? Hvornår blev I gift?  

 Arbejdsliv: Hvor har du arbejdet? Hvornår har du arbejdet der? 

 Hjemmeliv: Hvad havde du ansvaret for i hjemmet? 

 Fritid og interesser som voksen: Var der tid til fritidsinteresser? Hvilke? Er 

du særligt tilknyttet specielle geografiske områder? 

 Personer med særlig betydning: Hvem har betydet mest for dig i dit liv? 

 Religion: Er du religiøs? Hvornår betyder det noget for dig?  

 Vigtige vaner: Har du betydningsfulde vaner ved mad? Hvilke vaner har du 

omkring hygiejne? Har du vaner inden du skal i seng? Har du vaner om 

hvornår står du op? 

 

 

Elevens arbejde skal planlægges ved forventningssamtalen. Ved samtalen aftales det, 
hvornår opgaver igangsættes og afsluttes, således at eleven får tid til afholdelse af 

interview mm samt efterbehandling af dataindsamlingen.  
 

Eleven skal fremlægge borgerens livshistorie ved en af de ugentlig samtaler i praktikken. 
Vejlederen giver praksisnær feedback og feed forward. 
 

Dataindsamling via af borgeren livshistorie uploades i MOODLE.  
 

Elever med ekspert fag laver også nedenstående opgave og uploader ligeledes dette 
skriftlige produkt i MOODLE. 
 

 

Opgave til elev med ekspert fag 
 

Formålet med opgaven til elever på ekspert niveau er, at styrke elevens evne til at 
arbejde hverdagsrehabiliterende. Eleven skal inddrage hverdagsrehabilitering i 
arbejdet med borgeren. Ud fra livshistorien og gennem observation af den enkelte 

borger skal eleven på baggrund af problemstillingerne formulere SMARTE-mål i 
samarbejde med borgeren. 

 
Et mål er ”SMARTE”, hvis målet er: 

 Specifikt: Hvad er det helt konkret, der er målet? 

 Målbart: Hvordan ved vi, at målet er nået? 
 Accepteret: Er målet meningsfyldt for alle parter? 

 Realistisk: Er det muligt at nå målet med den afsatte tid og ressourcer? 
 Tidsafgrænset: Hvornår skal målet være nået? 
 Evaluering: Hvordan gik det? Er målene nået? Er der noget der skal laves 

om? 
 

Eleven skal skriftligt beskrive og besvare hvert af spørgsmålene i SMARTE-mål og 
kort evaluere, hvordan indsatsen gik. Det skriftlige produkt på en halv til en hel side 

fremlægges på skolen. 
 

 

  



 

 

Skole- og praktikopgave, SSH uddannelsen 

Skole- og praktikopgave - Praktik 2: De ”12 sygeplejefaglige 

problemområder” og sygeplejeprocessen 
 

I skole- og praktikopgave 2 skal eleverne arbejde videre med de 12 sygeplejefaglige 

problemområder samt inddrage sygeplejeprocessen. Formålet med skole- og 
praktikopgaven er at styrke elevernes systematiske arbejdsmetoder.  
 

Med udgangspunkt i borger med kroniske sygdomme og tidlig opsporing vælger eleven 
relevante dele af de 12 sygeplejefaglige problemområder. Udvælgelsen vil afhænge af den 

borger, eleven vælger at arbejde med i skole- og praktikopgave 2. Eleven skal medtænke 
ADL-aktiviteter. 

 
Når eleven har indsamlet data behandles disse ved hjælp af sygeplejeprocessens 
systematik.  

 
Eleven udarbejder et skriftligt produkt. Det skriftlige produkt skal være minimum en side 

og maksimalt to sider. 
 

 
De 12 sygeplejefaglige problemområder 

 

1. Funktionsnedsættelse Handler om de problemer, borgeren kan have med at klare 

sig selv i det daglige liv, herunder daglige aktiviteter. Fx 

hvordan får borgeren dagen til at gå? Hvad med den 

daglige husførelse? Indkøb? Rengøring? Hygiejne? 

2. Bevægeapparatet Handler om balanceproblemer, Behov for træning og evt. 

faldtendens. Fx: Kan borgeren komme omkring i sin bolig? 

Komme ud af boligen? Er der problemer med at komme i 

seng? Ud af sengen? Skal borger have hjælp til at ændre 

stilling i sengen? 

3. Ernæring Handler fx om problemer med appetit, spisevaner, under- 

og overvægt, kvalme, opkastning. Drikker borgeren nok? 

Eller for meget? Er der ernæringsproblemer pga. sygdom? 

Fx diabetes? Omfatter også særlig diæt, sondemad, 

påmindelser mm. 

4. Hud og slimhinder Handler om problemer med hud, slimhinder, hår og negle. 

Det kan fx være rødme, sår, udslet eller problemer med 

øjne næse, hals og mund. 

5. Kommunikation Handler om problemer med evnen til at udtrykke behov og 

oplevelser, gøre sig forståelig og at forstå omverdenen. Er 

der problemer med at tale? Høre? 

6. Psykosociale forhold Handler om problemer med at være sammen med andre, 

fx familie og venner, ensomhed. 

Problemer med at håndtere følelser, fx utryghed, vrede, 

sorg, glæde. Psykiske og psykiatriske symptomer, fx 

hallucinationer, orientering i rum, tid og personlig data.  

Problemer med misbrug, fx alkohol og medicin. 

7. Respiration og 

cirkulation  

Handler om problemer med luftveje og kredsløb. 

Det kan fx være problemer med luftveje, såsom åndenød 

og hoste. Problemer med kredsløb, fx dårlig kredsløb, 

blodtryk, puls, temperatur. 

8. Seksualitet Handler om problemer med seksualitet, ikke kun fysisk sex 

men også nærhed, bekræftelse, kærlighed og accept. 

Problemerne kan være samlivsproblemer, forstyrrelser i 

lysten til sex som følge af sygdom eller medicin. 



 

 

9. Smerter og 
sanseindtryk 

Handler om problemer med akutte eller kroniske smerter. 

Fx hovedpunkt, gigtsmerter. 

Handler også om problemer med ændringer eller tab af 

sanser, fx syn, hørelse, lugt, smag og følelse. 

10.Søvn og hvile Handler om problemer med søvn og hvile, fx oplevelse af 

træthed og udmattelse, problemer med at falde i søvn ikke 

udhvilet efter søvn ændret døgnrytme. 

11.Viden og udvikling Handler om problemer med hukommelse, opfattelser af 

eget helbred, at forstå sin egen sygdom, behov for at 

modtage råd, vejledning, information og undervisning. 

12.Udskillelse af 
affaldsstoffer 

Handler om problemer med funktioner i urinveje og mave-

tarm-system, fx problemer med forstoppelse, diarré og 

inkontinens 

 
Elevens arbejde skal planlægges ved forventningssamtalen. Ved samtalen aftales det, 

hvornår opgaver igangsættes og afsluttes, således at eleven får tid til afholdelse af 
interview mm samt efterbehandling af dataindsamlingen.  

 
Eleven skal fremlægge sine observationer ud fra de 12 sygeplejefaglige problemområder 

samt sygeplejeprocessen ved en af de ugentlig samtaler i praktikken. Vejlederen giver 
praksisnær feedback og feed forward. 
 

Eleven uploader det skriftlige produkt i MOODLE. 
 

Elever med ekspert fag laver også nedenstående opgave og uploader ligeledes dette 
skriftlige produkt i MOODLE. 
 

 

Opgave til elev med ekspert fag 
 
Formålet er at eleven kan vurdere og begrunde fysisk, psykisk og social aktiviteter 

ud fra en rehabiliterende tilgang.  
 

Elev med ekspert fag skal arbejde med aktivitetsanalyse hos borgeren med kronisk 
sygdom.  
 

 
 
Eleven skal udarbejde et skriftligt produkt. Det skriftlige produkt på en halv til en 

hel side fremlægges på skolen 
 
 

 


