
SKOLEPERIODE 1    PRAKTIKPERIODE 1 

I skoleperiode 1 har eleven arbejdet med: 

 Relationsdannelse, målrettet kommunikation og dokumentation samt 

tavshedspligt.  

 Sygeplejeprocessen, den grundlæggende sygepleje samt social- og sund-

hedsassistentens arbejdsopgaver 

 Introduktion til ansvar og kompetencer i forhold til medicinhåndtering.  

 Hygiejne og forflytninger.  

Skolens opfølgning når eleverne starter i skole efter praktikken: 

Eleverne medbringer helhedsbeskrivelsen fra skolepraktikopgave 1: Grundlæggende sygepleje og obser-
vationer. Der arbejdes med elevernes helhedsbeskrivelser. Dette gøres ved hjælp af Skills-metoden, 
som fx rollespil, film, workshops og brug af demonstrationsstuen.  

SKOLEPERIODE 2  PRAKTIKPERIODE 2 

I skoleperiode 2 har eleverne arbejdet med: 

 Sygeplejeprocessen,  

 Det tværprofessionelle samarbejde og  

 Screeningsværktøj for tidlig opsporing.  

 Opnået forståelse af organisationens og nationale målsætninger, 

 Sundhedsfaglig kvalitet og lovgivning på området  

Skolens opfølgning når eleverne starter i skole efter praktikken: 

Eleverne medbringer helhedsbeskrivelsen fra skolepraktikopgave 2: Den kompe-

tente social- og sundhedsassistents rolle og kerneopgaver. Der arbejdes med ele-

vernes helhedsbeskrivelser. Dette gøres ved hjælp af Skills-metoden.  

 

SKOLEPRAKTIKOPGAVE 1 

Skole– og praktikopgave 1 — Grundlæggende sygepleje og observationer: 

I praktikperiode 1 skal eleven arbejde med en skolepraktikopgave.  Skolepraktikopgaven har fokus på: 

 Sygeplejeprocessen 

 Sundhedsstyrelsens 12 sygeplejefaglige problemområder  

 Grundlæggende sygepleje 

 Observationer 

 
Eleven skal ud fra sygeplejeprocessen arbejde med grundlæggende sygepleje. Eleven udarbejder ud fra 
egne observationer en helhedsbeskrivelse af borgeren. Eleven skal have fokus på minimum 3 af neden-
stående områder:  

 Sundhedsfremme og forebyggelse 

 Hygiejne 

 Forflytninger 

 Livshistorie og netværk 

 Relationer 

 Kommunikation  

 Rehabilitering 

Eleven reflekterer og inddrager relevant teori, der tager udgangspunkt i social- og sundhedsassistenten 
ansvars- og kompetenceområde. Produktet kan fx være poster, film, mindmap, disposition, PowerPoint. 
Helhedsbeskrivelse skal være anonymiseret. 

Eleven skal fremlægge produktet ved en af de ugentlig samtaler i praktikken. Vejlederen giver prak-
sisnær feedback og feed forward.  

SKOLEPRAKTIKOPGAVE 2 

Skolepraktikopgave 2 — Den kompetente social– og sundhedsassistents 

rolle og kerneopgaver: 

I praktikperiode 2 skal eleven arbejde med en skolepraktikopgave. Skolepraktikop-
gaven har fokus på den kompetente social- og sundhedsassistents kerneopgaver. 

Eleven udarbejder ud fra nedenstående punkter et produkt af en uddannet Social- 
og sundhedsassistent (Rollemodel), eleven har set/mødt i praktikken  

 Hvilke kerneopgaver har social- og sundhedsassistenten? 

 Hvordan reflekterer social- og sundhedsassistenten over sin praksis? 

 Hvordan bruger social- og sundhedsassistenten sygeplejeprocessen? 

 Hvem samarbejder social- og sundhedsassistenten med i det nære og det 
sammenhængende sundhedsvæsen? 

Eleven reflekterer og inddrager relevant teori, der tager udgangspunkt i social- og 
sundhedsassistenten ansvars- og kompetenceområde. Produktet kan fx være po-
ster, film, mindmap, disposition, PowerPoint. 

Eleven skal fremlægge produktet ved en af de ugentlig samtaler i praktikken. Vej-
lederen giver praksisnær feedback og feed forward.  

 

Social– og sundhedsassistentuddannelsen 



SKOLEPERIODE 3   PRAKTIKPERIODE 3 

 

I skoleperiode 3 har eleven arbejdet med: 

 Medicin, medicinhåndtering, medicinregning, almen og speciel farmakologi mm. 

 Hygiejne,  

 Sygepleje,  

 Kommunikation - mundtlig og skriftlig  

 Sundhedspædagogik.  

 Sygeplejeteorier, observation og identifikation af behov for sygepleje med ud-

gangspunkt i sygeplejeprocessen og model for praktisk færdighedsudøvelse.  

 Kost,  

 Syre/basebalance,  

 Kommunale tilbud og netværk.  

 Livsstilsfaktorer,  

 Rehabilitering, samt trænings- og 

handleplaner.  

 

Skolens opfølgning når eleverne starter i skole efter praktik 3: 

I grupper præsenterer eleverne deres dataindsamling om ”patienten/borgeren i det 
nære og sammenhængende sundhedsvæsen” for hinanden, og reflekterer over arbej-
det med skolepraktikopgaven.  

Gruppen udarbejder over nogle dage et ”miniprojekt”, hvor de med baggrund i deres 
refleksionsopgave fra praktikken om ”Den kompetente SSA” kobler det til ”patienten/
borgeren i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen”. Undervejs lægges der 
vægt på feedback og feedforward, og forløbet afsluttes med en fremlæggelse. I frem-
læggelsen skal der indgå et digitalt element. 

SKOLEPRAKTIKOPGAVE 3 

Den kompetente Social- og sundhedsassistents rolle og kerneopgaver: 

 

I praktikperiode 3 skal eleven arbejde med en skolepraktikopgave.  

 

Praktikopgaven har fokus på: 

 Sygeplejeprocessen 

 Sundhedsstyrelsens 12+1 sygeplejefaglige problemområder  

 Grundlæggende sygepleje 

 Observationer  

 Sygeplejeprocedurer 

 

Eleven skal ud fra sygeplejeprocessen arbejde med grundlæggende sygepleje. Ele-
vens observationer og viden skal bidrage til kvalitetsudvikling af borgerforløb. Eleven 
udarbejder en helhedsbeskrivelse af en borger og inddrager minimum 4 af nedenstå-
ende områder samt medicinhåndtering i beskrivelsen. 
 

 Sundhedsfremme og forebyggelse 

 Hygiejne 

 Måltidet 

 Forflytninger 

 Livshistorie og netværk 

 Relationer 

 Kommunikation  

 Screeningsværktøjer til tidlig opsporing 

 Rehabilitering  

 Medicinhåndtering  
 

Eleven reflekterer og inddrager relevant teori, der tager udgangspunkt i social- og 
sundhedsassistenten ansvars- og kompetenceområde. Produktet kan fx være poster, 
film, mindmap, disposition, PowerPoint. Helhedsbeskrivelse skal være anonymiseret. 

Eleven kan fremlægge produktet i praktikken.  

Social– og sundhedsassistentuddannelsen 



SKOLEPERIODE 5 og SKOLEPERIODE 6 (KUN EUD/EUV3-

ELEVER)   PRAKTIKPERIODE 6 

Eleven har i skoleperiode 5 arbejde med: 

 Kroppens anatomi og fysiologi,  

 Sygeplejeprocessen,  

 Somatisk sygdomslære, Multisygdomme,  

 Hygiejne, Sterile procedurer,  

 Præ-, per- og post operativ sygepleje.  

 Kulturforståelse,  

 Nationale mål for kvalitetssikring,  

 Arbejdsmiljø,  

 Rehabilitering samt  trænings- og handleplaner 

 Funktionsevne, Lejring og mobilisering  

 Palliation,  

 Observere ændringer i borgerens sundhedstilstand 

 Sorg og kriseforløb 

 Samarbejde sundhedspædagogisk med pårørende 

 Førstehjælp,  

 Teamledelse samt vejledning og instruktion af kolleger,  

 Koordination af det sammenhængende patientforløb,  

 Velfærdsteknologi. 

 Anvende digitale redskaber,  

 screeningsværktøjer  

EUD/EUV3 eleverne har ligeledes arbejdet  borgerens oplevelse af mødet med Sundhedsvæsenet. 

Eleven har arbejdet med, hvilke handlinger social- og sundhedsassistenten skal udføre, for at for-

bedre mødet mellem borger/patient og Sundhedsvæsenet. 

Skolens opfølgning når eleverne starter i skole efter praktik 6: 

Ud fra praktikopgave 5-3 med fokus på den kompetente social- og sundhedsassistent arbejder ele-

verne med fagidentitet, ansvar- og kompetenceområde og autorisation. Der arbejdes med metoden 

”Fremtidsværksted”.  

SKOLEPRAKTIKOPGAVE 6 (5-3) 

Den kompetente Social- og sundhedsassistents rolle og kerneopgaver:  

Der arbejdes med denne skolepraktikopgave i både praktik 5 og praktik 6. I praktikperi-
ode 6 skal eleven arbejde med skolepraktikopgave 5-3. Praktikopgaverne har fokus på: 

 Patient/borger overgange  

 Tværprofessionelt samarbejde  

 Tværsektorielt samarbejde. 

Eleven skal observere – gå i patienten/borgers fodspor og derved få viden fra forskelli-
ge patient- og borgerforløb. Elevens observationer og viden skal bidrage til kvalitetsud-
vikling af patient- og borgerforløb. Eleven kan fx benytte skyggemetoden, dataindsam-
ling, interviews eller spørgeskema. Eleven skal have fokus på nedenstående områder:  

 Borgerens sammenhæng i sit forløb. 

 Den borgeroplevede kvalitet. 

 Udvikling af god praksis. 

 Patientsikkerhed. 

 Organisering. 

 Dokumentation 

 Tværprofessionelt samarbejde  

 Tværsektorielt samarbejde  

Eleven inddrager relevant teori og foreslår udviklingstiltag, der tager udgangspunkt i 
social- og sundhedsassistenten ansvars- og kompetenceområde. Eleven udarbejder 
afslutningsvis et produkt. Produktet kan fx være poster, film, mindmap, disposition, 
PowerPoint.  

Eleven skal udarbejde 3 skole- praktikopgaver: 

 Opgave 5-1: (Sygehus regi): Der er fokus på indlæggelse og udskrivelse i de 10 uger 

 Opgave 5-2: (Sygehus regi): Der er fokus på overgange i det tematiseret forløb 

 Opgave 5-3: (Det nære sundhedsvæsen): Der er fokus på overgange 

Eleven kan fremlægge produkterne i praktikken.  

Social– og sundhedsassistentuddannelsen 


