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Temaer i social- og sundhedsassistentuddannelsen 
Tema Titel Varighed 

Skoleperiode 1A 

Tema 1.1 Den kompetente social og sundhedsassistent 5 uger 

Skoleperiode 1B 

Tema 1.2 Den kompetente social- og sundhedsassistents kerneopgaver i det nære 
sundhedsvæsen 

1 uge 

Tema 1.3 Sygepleje til borgere med komplekse problemstillinger i eget hjem 3 uger + 1 dag 

Tema 1.4 Borgerens oplevelse af sammenhæng og kvalitet i det nære sundhedsvæsen 2 uger + 2 dage 

Dansk  2 uger 

Engelsk  2 uger 

Matematik  2 uger 

Kemi  2 uger 

Tema 1.5 Optakt til praktik 2 dage 

Skoleperiode 2 

Tema 2.1 Den kompetente social- og sundhedsassistents kerneopgaver i det nære 
sundhedsvæsen 

1 uge 

Tema 2.2 Det sammenhængende forløb for den psykisk syge borger/patient  7 uger  

Tema 2.3 Det sammenhængende patientforløb for den psykisk syge borger/patient 1 uge 

 Valgfrit uddannelsesspecifikt fag 1 uge 

 Prøve i farmakologi 1 uge 

Dansk  1 uge 

Engelsk  1 uge 

Matematik   1 uge 

Samfundsfag  1 uge + 3 dage  

Psykologi  2 uger 

Kemi  1 uge 

Biologi  1 uge + 1 dag 

Skoleperiode 3 

Tema 3.1 Det sammenhængende patientforløb for den psykisk syge borger/patient 1 uge 

Tema 3.2 Den kirurgiske patient 3 uger 

Tema 3.3 Den medicinske patient på geriatrisk afsnit 2 uger + 2 dage 

Tema 3.4 Projektarbejde om den somatiske patient 1 uge  

Tema 3.5 Optakt til praktik 2 dage 

Tema 3.6 Mødet med borgeren og patienten 1 uge 

Dansk  1 uge + 4 dage 

Engelsk  2 uger + 1 dag 

Matematik  3 uger + 1 dag 

Samfundsfag  1 uge + 4 dage 

Kommunikation/it  1 uge 

Biologi  1 uge + 1 dag 

Skoleperiode 4a 

Tema 4.1 Den kompetente social- og sundhedsassistents kerneopgaver i det nære 
sundhedsvæsen 

2 dage 

 Valgfrit uddannelsesspecifikt fag 2 uger 

 Erhvervsområdeprojekt 2 uger 

Dansk  2 uger 

Samfundsfag  1 uge + 1 dag 

Kommunikation/it  4 dage 

Eksamensprojekt  1 uge 

Valgfag C  3 uger 

Valgfag løft  5 uger 

 Skoleperiode 4b  

Tema 4.2 Afsluttende prøve 2 uger 
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Fordeling af skole- og praktikperioder 
 

Skoleperi
ode 1A 

Praktik  
1A 

Skoleperiode 1B Praktik 1B Skoleperiode 2a Praktik  
1C  

Praktik  
2 

5 uger 
Tema 1.1,  

Primær 
2 uger 

15 uger 
Tema 1.2, 1.3, 1.4 
og 1.5 

Primær 
Ca. 26 uger 

20 uger 
Tema 2.1, 2.2 og tema 
2.3 

Primær ca. 
10 uger 

Psykiatri 
ca. 16 uger 

  Dansk:  
2 uger 
Engelsk:  
2 uger 
Matematik 2 uger 
Kemi:  
2 uger 
 

 Dansk: 1 uge 
Engelsk: 1 uge 
Matematik: 1 uge 
Samfundsfag: 1 uge + 
3 dage 
Psykologi: 2 uger 
Kemi: 1 uge 
Biologi: 1 uge + 1 dag 
 
Valgfrit 
uddannelsesspecifikt 
fag 1 uge 
 
Prøve i farmakologi 1 
uge 
 
 
 

  

 

 
Skoleperiode 3 Praktik  

3A 
Praktik 3B Praktik 3C Skoleperiode 4 

20 uger 
Tema 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.5, 3.6 

Somatik i 
kommunalt 
regi 
Ca. 12 
uger 

Somatik i 
sygehus regi 
10 uger + 2 
ugers 
tværfagligt 
projektforløb 

Somatik i 
kommunalt regi 
Ca. 13 uger 

19,2 uger 
Tema 4.1 + afsluttende prøve 

Dansk: 1 uge + 4 dage 
Engelsk: 2 uger + 1 

dag 
Matematik: 3 uger + 1 
dag 
Samfundsfag: 1 uge + 
4 dage 
Kommunikation/it: 1 
uge 
Biologi: 1 uge + 1 dag 
 

   Dansk: 2 uger 
Samfundsfag: 1 uge + 1 dag 

Kommunikation/it: 4 dage 
Valgfag C: 3 uger 
Valgfag løft: 5 uger 
 
Valgfrit uddannelsesspecifikt fag 2 
uger 
Erhvervsområdeprojekt 2 uger 
Afsluttende prøve 
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Skoleperiode 1A 
(Tilbage til indhold) 

Tema 1.1: Den kompetente social og sundhedsassistent 
Varighed: 5 uger 

 

Alma er 88 år og bor på plejecenter Solhaven. Alma har funktionstab svarende til sin alder. Det 

vil blandt andet sige at Alma har nedsat syn og hørelse. Alma er desuden plaget af gigt.  

Alma får hjælp til personlig hygiejne. Den nedre hygiejne foregår i hendes seng og det øvre ude 

på badeværelset, hvor hun guides af personalet. Alma er småtspisende og føler aldrig tørst. 

Alma går ved hjælp af sin rollator. Alma har to børn – en datter der bor i samme by og en søn 

der bor i USA.  

Alma har været praktiserende læge og interesserer sig fortsat for faget og læser stadig 

Tidsskrift for læger, men oplever at det bliver sværere og sværere at læse. Alma er meget 

opmærksom på at holde sig selv i gang og arbejder bevidst med sit rehabiliteringsmål. 

Social- og sundhedsassistentelev Shia kommer for første gang hos Alma. Alma hiver efter vejret 

og siger hostende ”Jeg føler mig lidt sløj, og jeg har slet ikke haft kræfter til hverken avis eller 

morgente. 

 

Indhold: 

I dette tema er der særligt fokus på social- og sundhedsassistenten i det nære sundhedsvæsen. 

Eleven arbejdes med relations dannelse, målrettet kommunikation og dokumentation.  

Eleven skal via Skills arbejde med hygiejne, måltidet, forflytninger, fordøjelse og hjerte-lunger.  

Med udgangspunkt i casen om Alma arbejdes der med livshistorie, netværk, 

hverdagsrehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse samt screeningsværktøj til tidlig 

opsporing.  

Eleven skal opnå forståelse af organisationens og nationale målsætninger, viden om 

tavshedspligt, sundhedsfaglig kvalitet og lovgivning på området.  

Eleven arbejder med sygeplejeprocessen, grundlæggende sygepleje, det tværprofessionelle 

samarbejde. Eleven trænes i refleksion, evaluering og selvevaluering.   

 

Efter tema 1.1 kommer eleverne i 2 ugers punktpraktik i Den nære sundhedsvæsen. Eleverne 

skal i deres punktpraktik arbejde med skole- og praktikopgave til praktikperiode 1A: Se bilag 11 

 

Pædagogiske og didaktiske principper: 

Eleven arbejder kollaborativt med små Skills øvelser, hvorpå der sættes teori fra de forskellige 

fag. Det er vigtigt, at eleven får tilegnet sig en viden om at enhver faglig handling udføres på 

baggrund af refleksion over relevant viden for at kunne se helheder og kompleksiteter i 

udførslen. Der arbejdes med digitaliserede læringsmoduler.  

 

Oversigt over mål for tema 1.1:  

 Mødet med borgeren og patienten: Se bilag1 

 Det sammenhængende borger-og patientforløb, avanceret: Se bilag 2 

 Det sammenhængende borger-og patientforløb, ekspert: Se bilag 3 

 Kvalitet og udvikling: Se bilag 4 

 Somatisk sygdomslære og sygepleje, avanceret: Se bilag 5 

 Somatisk sygdomslære og sygepleje, ekspert: Se bilag 6 

 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, avanceret: Se bilag 8 

 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, ekspert: Se bilag 9 
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Skoleperiode 1B 
(Tilbage til indhold) 

 
Udover følgende temaer, ligger der i skoleperiode 2a: Dansk 2 uger, Engelsk 2 uger, Matematik 

2uger, Kemi 2 uger.  

 

Tema 1.2: Den kompetente social- og sundhedsassistents kerneopgaver 
i det nære sundhedsvæsen 
Varighed: 1 uge 

 

 

Indhold: 

Eleverne arbejder med opgaverne: Den kompetente social- og sundhedsassistents 

kerneopgaver samt Patienten/borgeren i det nære sammenhængende sundhedsvæsen.  

Dette gøres ved hjælp af Skills-metoden, ”Model for praktisk færdighedsudøvelse” 

af Ida Torunn Bjørk.  

 

Faget Farmakologi startes op med fokus på lovgivningen omkring faget.  

 

Pædagogiske og didaktiske principper: 

Arbejdet i temaet bygger på et kollaborativt samarbejde omkring praktikopgaverne i form af Skills 

opgaver, hvor eleverne gennem videndeling og kommunikation er fælles med deres 

holdkammerater om at løse opgaver, som skal medvirke til at eleverne begynder udvikling af 

deres faglighed. Ud fra en helhedsorientering tilgang arbejder eleven og læreren om samskabelse 

af viden. Derfor er dele af arbejdet tilrettelagt som problemorienteret, digitaliseret 

undervisningsforløb så det kan vække elevens egen nysgerrighed og undren. Dele af 

undervisningsforløbet struktureres omkring en digital læreplatform. 

Oversigt over mål for tema 1.2:  
 Mødet med borgeren og patienten: Se bilag1 

 Det sammenhængende borger-og patientforløb, avanceret: Se bilag 2 

 Det sammenhængende borger-og patientforløb, ekspert: Se bilag 3 

 Farmakologi og medicinhåndtering: Se bilag 10 

 

Tema 1.3: Sygepleje til borgere med komplekse problemstillinger i eget 
hjem 
Varighed: 3 uger og 1 dag 

(Tilbage til indhold) 

 

Kirsten er nyuddannet SSA og har som sit første job fået en stilling i en udekørende 

hjemmeplejegruppe. 

Kirsten har haft weekendfri og møder nu frisk og udhvilet ind på sit job mandag morgen kl. 

07.00. Kirsten har modtaget sin køreliste og kan på skærmen se at en af hendes borgere er 

triageret både gul og rød. 

Det drejer sig om Carl, 83 år, har inkompenseret morbus cordis, er i weekenden blevet 

tiltagende dårlig. Carl bor i en lejlighed på 1. sal. Han har altid været vant til at klare sig selv. 

Han har selv handlet ind, gjort rent og vasket tøj.  

Han er blevet sengeliggende, han har spist og drukket sparsomt, han er subfebril.  
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Da Kirsten skal hjælpe Carl ud af sengen opdager hun, at hans højre underekstremitet er rødt, 

varmt og hævet. Sengen lugter af urin. 

Han er i behandling med tablet Digoxin 125 mikrogram mane og tablet furix 40 mg to gange 

daglig samt tablet kaleorid 750 mg mane 

 

Indhold: 

Temaet starter op med udgangspunkt i casen. Der arbejdes med medicin, hygiejne, sygepleje, 

kommunikation, sundhedspædagogik. Opgaven er grundlaget for arbejdet med fagmålene.   

Temaets uddannelsesspecifikke fag introduceres fra hver sin vinkel. Indholdsmæssigt lægges 

der vægt på forskellige sygeplejeteorier, observation og identifikation af behov for sygepleje 

med udgangspunkt i sygeplejeprocessen og model for praktisk færdighedsudøvelse. Der 

arbejdes med medicinhåndtering, medicinregning, almen og speciel farmakologi.  

I temaet arbejdes der med livsstilsfaktorers betydning for sundheden og patienters opfattelse af 

sundhed, og hvordan man som social- og sundhedsassistent kan inddrage denne viden i 

arbejdet med sundhedsfremme.  

Der arbejdes med kroppens opbygning og funktion i forhold til at foretage relevante 

observationer og sygeplejehandlinger i forhold til de hyppigst forekommende sygdomme hos 

den ældre borger, herunder hygiejne og afbrydelse af smitteveje. Der ud over arbejdes der med 

forebyggelse og rehabilitering, patienters fysiske, psykiske og sociale resurser, funktionsevner, 

risici i forhold til immobilitet og inaktivitet.   

Eleverne skal ud fra et fagligt udgangspunkt opnå at danne et fagfællesskab, der kan medvirke 

til at udvikle læring hos den enkelte.  

  

Pædagogiske og didaktiske principper: 

Arbejdet i temaet bygger på et kollaborativt samarbejde samt korte oplæg fra underviserne om 

relevante teorier. Eleverne er gennem videndeling og kommunikation fælles med deres 

holdkammerater om at løse opgaver, som skal medvirke til at eleverne begynder udvikling af 

deres faglighed. Ud fra en helhedsorienteret tilgang arbejder eleven og læreren om samskabelse 

af viden. Derfor er dele af arbejdet tilrettelagt som problem- og procesorienteret, digitaliseret 

undervisningsforløb, så det kan vække elevens egen nysgerrighed og undren. Dele af 

undervisningsforløbet struktureres omkring en digital læreplatform. 

 

Oversigt over mål for tema 1.3:  

 Mødet med borgeren og patienten: Se bilag1 

 Det sammenhængende borger-og patientforløb, avanceret: Se bilag 2 

 Det sammenhængende borger-og patientforløb, ekspert: Se bilag 3 

 Somatisk sygdomslære og sygepleje, avanceret: Se bilag 5 

 Somatisk sygdomslære og sygepleje, ekspert: Se bilag 6 

 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, avanceret: Se bilag 8 

 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, ekspert: Se bilag 9 

 Farmakologi og medicinhåndtering: Se bilag 10 
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Tema 1.4: Borgerens oplevelse af sammenhæng og kvalitet i det nære 
sundhedsvæsen  
Varighed: 2 uger + 2 dage 

(Tilbage til indhold)  

 

Hans, 77 år, har efterhånden vænnet sig til tanken om at han resten af livet skal leve med den 

kroniske sygdom Type 2 diabetes. Han syntes dog det er svært at overskue alt det med 

kostændringerne, særligt efter hans hustrus død. 

Hjemmeplejen er blevet kontaktet af Hans´ læge via Fælles Medicin Kort (FMK), da kontrol 

blodprøverne viser at Hans´ diabetes ikke er velreguleret. Der kan derfor være risiko for 

senkomplikationer og Hans skal måske også begynde at have insulin, hvis den ikke bliver 

velreguleret.  

Lægen ønsker at der bliver etableret et møde mellem en sygeplejerske, Hans´ datter, den daglige 

SSA og lægen. De skal drøfte Hans´ fremtidige boligsituation. 

Da Kirsten kommer ind ad døren ser hun Hans siddende i sin lænestol trist og modløs og virker 

forpustet. 

Der lugter indelukket, gardinerne er trukket for, blomsterne er visne og Kirsten ser at Hans har 

blod igennem den ene strømpe. 

 

Indhold: 

Med udgangspunkt i casen arbejder eleven med kost, syre/basebalance, mundtlig og skriftlig 

kommunikation, kommunale tilbud og netværk. I temaet arbejdes der endvidere med 

sundhedspædagogik og livsstilsfaktorer, netværk og rehabilitering, trænings- og handleplaner. 

Der arbejdes med, hvordan borgeren oplever øget livskvalitet. Eleverne arbejder også med, 

hvordan de kan evaluere på tiltag for at fremme borgerens oplevelse af kvalitet i de 

sundhedsfaglige ydelser. Der er fortsat fokus på sygeplejeprocessen og model for praktisk 

færdighedsudøvelse.  

I projektet skal eleven reflektere over hvordan social- og sundhedsassistenten varetager sine 

opgaver, så borgeren oplever kvalitet i de sundhedsfaglige ydelser samt øget livskvalitet. 

Indholdet i projektet skal lægge op til den kommende praktik i det nære sundhedsvæsen.  

    

Pædagogiske og didaktiske principper: 

Arbejdet i temaet tager udgangspunkt i projektarbejdsformen, som eleverne introduceres til. 

Eleverne træner i grupper det at arbejde ud fra en problemformulering, indsamle relevant teori 

og anvende kildehenvisninger.  

I temaet arbejdes der fortsat ud fra et kollaborativt samarbejde samt med korte oplæg fra 

underviserne om relevante teorier. Eleverne er gennem videndeling og kommunikation fælles 

med deres holdkammerater om at løse opgaver, som skal medvirke til at eleverne begynder 

udvikling af deres faglighed. Ud fra en helhedsorienteret tilgang arbejder eleven og læreren om 

samskabelse af viden. Derfor er dele af arbejdet tilrettelagt som problem- og procesorienteret, 

digitaliseret undervisningsforløb, så det kan vække elevens egen nysgerrighed og undren. Dele 

af undervisningsforløbet struktureres omkring en digital læreplatform. 

 

Oversigt over mål for tema 1.4:  

 Mødet med borgeren og patienten: Se bilag1 

 Det sammenhængende borger-og patientforløb, avanceret: Se bilag 2 

 Det sammenhængende borger-og patientforløb, ekspert: Se bilag 3 

 Kvalitet og udvikling: Se bilag 4 
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 Somatisk sygdomslære og sygepleje, avanceret: Se bilag 5 

 Somatisk sygdomslære og sygepleje, ekspert: Se bilag 6 

 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, avanceret: Se bilag 8 

 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, ekspert: Se bilag 9 

 

Tema 1.5: Optakt til praktik 
Varighed: 2 dage 

(Tilbage til indhold)  

 

SSA - elev Louise skal i praktik om få dage i en udekørende gruppe. Som forberedelse til 

praktikken skal Louise sammen med resten af klassen af lærerne introduceres til hvordan det 

pædagogiske redskab mindmap skal anvendes. Louise glæder sig til at få yderligere et redskab 

udover refleksionscirkelen og sygeplejeprocessen til at systematisere sin dataindsamling på ude 

i praktikken. Louise og hendes elevkammerater der skal ud i samme kommune får nu til opgave 

at undersøge hvilke tilbud der findes til borgerne i den kommune de skal ud i. Louise glæder sig 

rigtig meget til nu at komme ud i hjemmeplejen og kunne have fokus på helhedsplejen omkring 

borgerne. 

 

Indhold 

I tema 1.5 introduceres eleven til den skole- og praktikopgaver, som de skal arbejde med i 

praktik 1B: Den kompetente social og sundhedsassistents rolle og kerneopgaver. Se bilag 12 

 

Pædagogiske og didaktiske principper: 

I temaet arbejdes der fortsat udfra et kollaborativt samarbejde, hvor eleverne gennem 

videndeling og kommunikation er fælles med deres holdkammerater om at løse opgaver, som 

skal medvirke til at eleverne begynder udvikling af deres faglighed. Ud fra en helhedsorienteret 

tilgang arbejder eleven og læreren om samskabelse af viden. 

Praktikopgaven besvares ved hjælp af et digitalt dokument. 

Oversigt over mål for tema 1.5:  

 Det sammenhængende borger-og patientforløb, avanceret: Se bilag 2 

 Det sammenhængende borger-og patientforløb, ekspert: Se bilag 3 

 Kvalitet og udvikling: Se bilag 4 

 Somatisk sygdomslære og sygepleje, avanceret: Se bilag 5 

 Somatisk sygdomslære og sygepleje, ekspert: Se bilag 6 

 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, avanceret: Se bilag 8 

 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, ekspert: Se bilag 9 

 Farmakologi og medicinhåndtering: Se bilag 10 
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Introduktion til skole- og praktikopgaver i praktik 1B: 
 
Den kompetente Social- og sundhedsassistents rolle og kerneopgaver: 

 

Praktikopgaven har fokus på: 

 Sygeplejeprocessen 

 Sundhedsstyrelsens 12 sygeplejefaglige problemområder 

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=144979  

 Grundlæggende sygepleje 

 Observationer 

 Sygeplejeprocedurer 

 

Se skole- og praktikopgave: Bilag 12 

 

  

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=144979
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Skoleperiode 2 
(Tilbage til indhold) 

 

Udover følgende temaer, ligger der i skoleperiode 2: Dansk 1 uge, Engelsk 1 uge, Matematik 1 

uge, Samfundsfag 1 uge og 3 dage, Psykologi 2 uger, Kemi 1 uge og Biologi 1 uge og 1 dage. 

Valgfrit uddannelsesspecifikt fag 1 uge og prøve i farmakologi 1 uge 

Tema 2.1: Den kompetente social- og sundhedsassistents kerneopgave 

i det nære sundhedsvæsen 

Varighed 1 uge 

(Tilbage til indhold) 

 

Louise glæder sig til at se sine elevkollegaer igen, efter at have været i praktik i det nære 

sundhedsvæsen. Hun er spændt på at høre om, hvordan og hvor meget de andre har fået 

arbejdet med praktikopgaverne.  

I klassen bliver der talt livligt om forskellige oplevelser i praktikken både gode, svære, sjove og 

udfordrende.  

Louise synes, det lyder rigtigt spændende at skulle arbejde med projekt ud fra deres 

praktikopgaver, hvordan mon det kommer til at gå?   

 

Indhold: 

Eleverne medbringer skolepraktikopgaverne: Den kompetente social- og sundhedsassistents 

kerneopgaver samt Patienten/borgeren i det nære sammenhængende sundhedsvæsen 

Eleven skal med udgangspunkt i deres beskrivelse udarbejde et lille projekt, som omhandler de 

to områder, som de har arbejdet med i praktikken.  

Der arbejdes med de samme mål som i tema 1.5. 

 

Pædagogiske og didaktiske principper: 

Arbejdet i temaet tager udgangspunkt i projektarbejdsformen. Eleverne træner i grupper det at 

arbejde ud fra en problemformulering, indsamle relevant teori, anvende kildehenvisninger samt 

arbejde med analyse og diskussion af handlinger ud fra en teoretisk refleksion.  

I temaet arbejdes der fortsat udfra et kollaborativt samarbejde. Eleverne er gennem videndeling 

og kommunikation fælles med deres holdkammerater om at løse opgaver, som skal medvirke til 

at eleverne begynder udvikling af deres faglighed. Ud fra en helhedsorienteret tilgang arbejder 

eleven og læreren om samskabelse af viden. Derfor er dele af arbejdet tilrettelagt som problem- 

og procesorienteret, digitaliseret undervisningsforløb, så det kan vække elevens egen 

nysgerrighed og undren. 

Oversigt over mål for tema 2.1:  

 Det sammenhængende borger-og patientforløb, avanceret: Se bilag 2 

 Det sammenhængende borger-og patientforløb, ekspert: Se bilag 3 

 Kvalitet og udvikling: Se bilag 4 

 Somatisk sygdomslære og sygepleje, avanceret: Se bilag 5 

 Somatisk sygdomslære og sygepleje, ekspert: Se bilag 6 

 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, avanceret: Se bilag 8 

 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, ekspert: Se bilag 9 

 Farmakologi og medicinhåndtering: Se bilag 10 
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Tema 2.2: Det sammenhængende forløb for den psykisk syge 
borger/patient  

Varighed 7 uger 

(Tilbage til indhold) 

 

Case regionale psykiatri. 

Astrid på 27 år blev i går aftes fulgt ind på den psykiatriske akut modtagelse af sin kæreste og 

har overnattet der. Astrid er i gang med sit kandidatspeciale og har hele den sidste uge drukket 

kaffe og Red Bull for at holde sig koncentreret om at få lavet opgaven færdig. Specialet skal 

afleveres om 1 uge.  

Astrid er netop blevet overflyttet fra den akutte modtagelse til det afsnit, hvor Johan er SSA – 

elev. Astrid er usoigneret, har lange sorte negle, håret er uredt og fedtet og hendes tøj hænger 

og ser alt for stort ud. Astrid ser træt ud og har et flakkende blik. Astrid måler 172 cm og vejer 

51 kg.  

Da Johan skal vise Astrid til rette på stuen spørger Astrid om sengen kan flyttes væk fra vinduet 

og hun vil gerne have trukket gardinerne for. Fra sin kollega på den psykiatriske akut 

modtagelse har Johan fået oplyst at Astrid intet har spist og drukket og hun har heller ikke 

sovet særlig meget i løbet af natten selv om hun har fået beroligende medicin.  

Da Johan er tilbage på kontoret ringer Astrids kæreste og spørger til hvordan hun har det, og 

om hun har sovet om natten. Kæresten fortæller, at Astrid for et halvt år siden gik til samtaler 

hos en studenter rådgiver på universitetet, og der er planlagt en samtale om tre dage. 

 

Case socialpsykiatri: 

Johnny er 32 år og har været diagnosticeret med skizofreni siden han var 18 år, hvor han blev 

indlagt 1. gang. Johnny har i de mellemliggende år været tilknyttet distriktspsykiatrien, og har 

en gang ugentlig fået besøg af en hjemmevejleder. Johnnys familiære netværk består af en mor 

og en gammel skolekammerat. 

Nu bor Johnny på et socialpsykiatrisk bosted på 2. år. Johnny blev nødt til at flytte hertil da 

naboerne klagede over al den larm og støj der var fra lejligheden, da den var blevet 

samlingssted for mange af Johnnys venner. De hyggede sig med øl og hash, og Johnny tog ikke 

sin medicin regelmæssigt. Nu får Johnny sin medicin som depot hver 14. dag, og han har over 

de sidste fem måneder taget 10 kg på. Johnny måler 183 cm og vejer nu 97 kg. 

Johnny er fast tilknyttet et værksted som han arbejder på dagligt. Johnnys ønske er at han igen 

kan bo i sin egen lejlighed.  

Til morgenmødet har personalet talt om, at Johnny har ændret adfærd, og at han for tredje 

gang i denne uge ikke vil på værksted, som han ellers er meget glad for at komme på. 

SSA-elev Henrik kommer ind til Johnny, som ligger i sin seng med dynen trukket op over ørerne 

og mumler for sig selv ’ hold mund, hold mund, lad mig være i fred’. Henrik forsøger at komme 

i kontakt med Johnny, men han svarer ikke før tredje gang Henrik kalder på ham. Johnny 
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svarer ’lad mig være i fred’, og vender ryggen til i sengen. Henrik ser, at Johnnys værelse ser 

rodet ud, og der står gamle madrester rundt omkring.  

 
Case demens 
Anna på 72 år er i Hukommelsesklinikken i psykiatrien blevet diagnosticeret med demens, og 

har svære symptomer på dette. Anna måler 164 cm og vejer 62 kg. 

Annas demens har påvirket hendes fysiske og kognitive funktioner. Anna falder ofte da hendes 

balance er påvirket. Hun har nedsat hukommelse, hvor hun bl.a. ikke altid kan genkende sin 

mand, men hun er dog klar over, at hun er gift. Anna er ikke orienteret i tid og sted og hun 

forekommer forvirret. Anna har nedsat ordforråd i forhold til tidligere. Hun svarer ikke altid på 

spørgsmål, hun bliver stille eller svarer irrelevant. 

Anna er for to måneder siden flyttet ind på et demensafsnit på et plejecenter, og Annas mand 

er blevet boende i deres hus. Kommunens demenskoordinatorer har for et halvt år siden 

vurderet Anna til ikke at være i stand til at varetage egne anliggender, hvorfor hendes datter er 

blevet hendes værge. Både Annas datter og Annas mand har haft stor glæde af at deltage i 

kurser arrangeret af en pårørendeforening. 

Anna kan blive emotionelt påvirket, og kan være udad reagerende på personalet samt 

beboerne. Anna har brug for at personalet hjælper og guider hende i at udføre almindelig 

dagligdags aktiviteter, da disse færdigheder er påvirket. 

Kim er SSA-elev på afdelingen, og han har som fast opgave at varetage helhedsplejen hos 

Anna, og i dag skal hun i bad. Desuden skal Anna have skiftet sit depotplaster med 

demensmedicin. Og hun skal være klar til erindringsdans kl. 10.30. 

 

Indhold: 

I dette tema arbejder eleven med mennesker under indlæggelse eller i eget hjem, og med de 

hyppigst forekommende psykiatriske sygdomme: Demens, skizofreni, affektive lidelser og 

angsttilstande, deres symptomer og behandlingsformer herunder medicinsk behandling. Eleven 

arbejder med udgangspunkt i patienten/borgerens ressourcer, mestringsevne, motivation for at 

kunne observere og opstille mål for plejen, evaluere og dokumentere. Der arbejdes med teorier 

og metoder som eks sygeplejeprocessen, den jeg-støttende sygepleje, miljø- og kognitiv terapi, 

reminiscens og sansestimulering.  

Der arbejdes med hvordan borgeren/patienten kan støttes i recoveryprocessen og inddrages i 

behandlingsplaner, lovgivningen i de forskellige sektorer herunder forskellige opståede 

dilemmaer i forhold til selvbestemmelsesretten. Eleven træner sin rolle i det tværprofessionelle 

og tværsektorielle arbejde omkring sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende 

indsatser og indtænker relevante hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger.  

Eleven træner i at anvende målrettet kommunikation og i at tage udgangspunkt i patientens/ 

borgerens psykosociale forudsætninger og udviklingsmuligheder. Eleven arbejder med at indgå 

i, fastholde og afslutte professionelle relationer uden at inddrage sin egen private sfære. 

 

Pædagogiske og didaktiske principper: 

I temaet arbejdes der fortsat udfra et kollaborativt samarbejde samt med oplæg fra 

underviserne om relevante teorier. Eleverne er gennem videndeling og kommunikation fælles 
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med deres holdkammerater om at løse opgaver, som skal medvirke til at eleverne begynder 

udvikling af deres faglighed. Ud fra en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang arbejder eleven 

og læreren om samskabelse af viden. Der inddrages film, YouTube-klip, besøg fra praksis for at 

give eleverne billeder af den psykiatriske verden. Dele af arbejdet er tilrettelagt som problem- 

og procesorienteret, digitaliseret undervisningsforløb, så det kan vække elevens egen 

nysgerrighed og undren. Dele af undervisningsforløbet struktureres omkring en digital 

læreplatform. 

I temaet arbejder eleverne med projektarbejdsformen, de udarbejder et projekt svarende til det 

de skal til den afsluttende prøve i, dette gøres i grupper.  

 

Oversigt over mål for tema 2.2:  

 Mødet med borgeren: Se bilag 1 

 Det sammenhængende borger-og patientforløb, avanceret: Se bilag 2 

 Det sammenhængende borger-og patientforløb, ekspert: Se bilag 3 

 Kvalitet og udvikling: Se bilag 4 

 Somatisk sygdomslære og sygepleje, avanceret: Se bilag 5 

 Somatisk sygdomslære og sygepleje, ekspert: Se bilag 6 

 Psykiatrisk sygdomslære og sygepleje: Se bilag 7 

 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, avanceret: Se bilag 8 

 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, ekspert: Se bilag 9 

 Farmakologi og medicinhåndtering: Se bilag 10 

 Naturfag:  

 

Tema 2.3: Det sammenhængende patientforløb for den psykisk syge 
borger/patient  
Varighed 1 uge 

(Tilbage til indhold) 

 

SSA- elev Louise skal om få dage i praktik i det psykiatriske område. Klassens praktikpladser er 

fordelt på tre psykiatriske områder: demens, socialpsykiatri og psykiatriske afdelinger. ”Gad 

vide, hvordan det er at omgås psykisk syge mennesker. Hvad skal jeg sige til dem? Vi har jo 

lært en masse, men hvad er det lige, jeg skal gøre?" Louise har fået udleveret sin vagtplan på 

det skærmede afsnit på plejecentret ”Havblik”.  

Klassen skal gruppevis ud fra deres praktikområder arbejde med dels at undersøge deres 

praktiksted. De skal undersøge eksempelvis beliggenhed, transportmuligheder til centret, 

typiske brugere/patienter og personalesammensætning. De skal desuden reflektere over, 

hvordan deres opnåede viden kan anvendes på praktikstedet. 

Eleverne skal også arbejde med deres skole/praktikopgave samt arbejde med refleksion 

over ”den kompetente assistent”. 

 

Indhold: 

Den kompetente assistent er bevidst om at arbejde professionelt i relationen til den psykisk 

syge borger, og herunder at kunne bruge både sine personlige og faglige kompetencer i et 

fagligt fællesskab. Det er vigtigt at kunne skelne mellem det private, det personlige og det 

professionelle. Eleverne skal have fokus på dokumentationens betydning for det 

sammenhængende patientforløb, herunder vurdering af fagsproget i forbindelse med 

dokumentationen.  
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I slutningen af tema 2.3 introduceres eleven til den skole- og praktikopgaver, som eleven skal 

arbejde med i praktik 2: Den kompetente social og sundhedsassistents kerneopgaver. Se bilag 

13 

 

Pædagogiske og didaktiske principper: 

Eleverne arbejder med digitaliserede læringsmoduler ud fra en helhedsorienteret tilgang om 

samskabelse af viden. Med udgangspunkt i et lærerstyret oplæg arbejder eleverne med 

indholdet for temaet i de første to dage, hvor de ligeledes introduceres til arbejdet med 

skolepraktikopgaverne. De sidste to dage arbejder eleven individuelt og frisat af tid og sted med 

skolepraktikopgaverne.  

Klassen arbejder med deres praktiksted samt hvordan deres viden kan blive anvendt indenfor 

det psykiatriske område: 

 

Oversigt over mål for tema 2.3:  

 Mødet med borgeren: Se bilag 1 

 Det sammenhængende borger-og patientforløb, avanceret: Se bilag 2 

 Det sammenhængende borger-og patientforløb, ekspert: Se bilag 3 

 Kvalitet og udvikling: Se bilag 4 

 Somatisk sygdomslære og sygepleje, avanceret: Se bilag 5 

 Somatisk sygdomslære og sygepleje, ekspert: Se bilag 6 

 Psykiatrisk sygdomslære og sygepleje: Se bilag 7 

 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, avanceret: Se bilag 8 

 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, ekspert: Se bilag 9 

 Farmakologi og medicinhåndtering: Se bilag 10 

 

Introduktion til skole- og praktikopgaver i praktik 2: 
 
Den kompetente Social- og sundhedsassistents rolle og kerneopgaver: 

 

Praktikopgaverne har fokus på: 

- Kommunikation og relations arbejde 

- Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde 

 

Opgave 1 – kommunikationsopgave 

Opgave 2 – Borgerens/patientens netværk 

 

Se skole- og praktikopgave: Bilag 13 
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Skoleperiode 3  
(Tilbage til indhold) 

 

Udover følgende temaer, ligger der i skoleperiode 3: Dansk 1 uge + 4 dage, Engelsk 2 uger + 1 

dag, Matematik 3 uger + 1 dag, Samfundsfag 1 uge + 4 dage, Kommunikation/it: 1 uge, 

Psykologi 1 uge + 1 dag + valgfrit uddannelsesspecifikt fag 1 uge 

Tema 3.1: Det sammenhængende patientforløb for den psykisk syge 
patient/borger 
Varighed 1 uge 

 

Klassen mødes efter deres psykiatriske praktik. Alle er fyldt med deres praktikoplevelser og 

brænder efter at fortælle det til de andre. De første lektioner bliver brugt til at udveksle deres 

oplevelser og erfaringer med hinanden. Læreren opfordrer derefter eleverne, til at præsentere 

deres praktik opgave i deres digitale dokument for de andre i gruppen. 

 

Indhold: 

Eleverne medbringer skolepraktikopgaverne: Den kompetente social- og sundhedsassistents 

kerneopgaver samt Patienten/borgeren i det nære sammenhængende sundhedsvæsen. Der 

arbejdes med de samme mål som i Tema 2.3. 

Som opsamling på praktikforløbet kan klassen reflektere over anvendelse af metode/teori om: 

 Dilemmaer 

 Gensvarsmodeller 

 Privat/personlig/professionel 

Ved at anvende teorierne på observationerne fra praktikken og mulige alternative scenarier kan 

eleverne blive bevidste om at arbejde teoribaseret og reflekteret.  

 

Pædagogiske og didaktiske principper:  

Arbejdet i temaet bygger på et kollaborativt samarbejde samt korte oplæg fra underviserne om 

relevante teorier. Eleverne er gennem videndeling og kommunikation fælles med deres 

holdkammerater om at løse opgaver, som skal medvirke til at eleverne begynder udvikling af 

deres faglighed. Ud fra en helhedsorienteret tilgang arbejder eleven og læreren om samskabelse 

af viden. Derfor er dele af arbejdet tilrettelagt som problem- og procesorienteret, så det kan 

vække elevens egen nysgerrighed og undren.  

 

Oversigt over mål for tema 3.1:  

 Mødet med borgeren: Se bilag 1 

 Det sammenhængende borger-og patientforløb, avanceret: Se bilag 2 

 Det sammenhængende borger-og patientforløb, ekspert: Se bilag 3 

 Kvalitet og udvikling: Se bilag 4 

 Somatisk sygdomslære og sygepleje, avanceret: Se bilag 5 

 Somatisk sygdomslære og sygepleje, ekspert: Se bilag 6 

 Psykiatrisk sygdomslære og sygepleje: Se bilag 7 

 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, avanceret: Se bilag 8 

 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, ekspert: Se bilag 9 

 Farmakologi og medicinhåndtering: Se bilag 10 
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Tema 3.2: Den kirurgiske patient 
 Varighed: 3 uger 

(Tilbage til indhold) 
I forbindelse med folkeundersøgelsen er Ulla på 55 år, blevet screenet for tarmkræft, og blev hurtigt 

indkaldt til samtale fordi afføringsprøven viste tegn på blod. Den videre undersøgelse viste en tumor i 

colon, hvorfor Ulla i sidste uge blev opereret og fik i universel anæstesi foretaget resectio colon og anlagt 

en midlertidig stomi.  

Efter 5 dage bliver Ulla udskrevet til eget hjem. Hun er træt og udmattet efter operationen, og har ligget 

meget i sin seng. Hun drikker og spiser sparsomt, men ryger fortsat 15 cigaretter dagligt. Ullas datter 

hjælper med indkøb, og der kommer en hjemmesygeplejerske dagligt og tilser stomien, samt giver 

subkutan Fragmin. Ulla har de sidste 3 dage kastet op derhjemme, og er blevet yderligere afkræftet. Ullas 

datter har taget kontakt til Ullas egen læge som har været på besøg, og vurderet at Ulla skal 

genindlægges. 

Johanna, som er SSA-elev på kirurgisk afdeling, skal modtage Ulla i forbindelse med genindlæggelse. 

Johanna opdager at der fra sidste indlæggelse mangler screeningsskemaer for ernæring og rygning. 

Blodprøverne viser at Ulla er dehydreret, og Ulla klager over at hun ikke er smertedækket. Stomien 

fungerer med sparsom sort og tyndtflydende afføring. Ulla afventer stadig svar på biopsien, og dermed 

hvad der skal være den videre behandling. Dette gør at Ulla er meget bekymret, og datteren oplyser at 

Ulla har ændret adfærd og er mere indelukket. 

Johanna er startet med at måle basis observationer (BOS) hos Ulla. Hendes puls er 125, Ulla trækker 

vejret overfladisk og temperaturen er 38,4. Johanna tilser Ullas PVK og kan se at væsken snart er løbet 

ind. Johanna tænker, at hun hellere må… 

 
Ulla har nu været hjemme fra sygehuset i ca. 2 uger. På sygehuset blev Ulla re-opereret. Svaret på 

biopsien viste intet malignt, men til gengæld fik Ulla konstateret KOL. Efter hjemkomsten har Ulla dagligt 

haft besøg af hjemmesygeplejersker, som hjælp til stomipleje og vejledning i forbindelse med inhalationer. 

Dette vanskeliggøres, da Ulla har nedsat syn. Ulla skulle have nye briller, men på grund af sin 

indlæggelse, måtte hun aflyse sin tid hos øjenlægen.  

Ulla er blevet tilknyttet KOL-teamet, og er med på telemedicinsk konsultation hjemmefra via sin IPad. På 

grund af operation og re-operation af stomien, har Ulla tabt sig 15 kg, og er stadig meget træt.  

Johanna, som er SSA-elev, har flere gange været på besøg hos Ulla sammen med en sygeplejerske. I dag 

kommer Johanna alene ud til Ulla. Hun opdager, at der skal bestilles materiale hjem til stomien, så Ulla 

ikke løber tør for dette i weekenden. Johanna og sygeplejersken har talt om at der hos Ulla skal arbejdes 

med rehabiliteringsmål omkring indkøb og madlavning, samt mobilisering. Desuden skal der arbejdes med 

Ullas motivation for rygestop. Desuden skal Johanna kontakte Ullas læge med henblik på hvordan hun 

trappes ud af den smertestillende medicin. 

Johanna tænker, hvor skal jeg starte og hvordan skal jeg gøre det… 

 
 

Indhold: 

Kroppens anatomi og fysiologi, sygeplejeprocessen, sygdomslære, multisygdomme, hygiejne, 

sterile procedurer, præ-, per- og post operativ sygepleje, kulturforståelse, nationale mål for 
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kvalitetssikring, arbejdsmiljø, rehabilitering, funktionsevne, trænings- og handleplaner, lejring 

og mobilisering, velfærdsteknologi 

 

Pædagogiske og didaktiske principper: 

I temaet arbejdes der ud fra oplæg fra underviserne om relevante teorier. Eleven arbejder med 

at løse opgaver, som skal medvirke til at de fortsætter udvikling af deres faglighed, specielt i 

forhold til SSA’ens rolle i det komplekse patientforløb. Ud fra en helhedsorienteret og tværfaglig 

tilgang arbejder eleven og læreren om samskabelse af viden. Der inddrages film og besøg fra 

praksis for at give eleverne billeder af den somatiske verden. Dele af arbejdet kan være tilrettelagt 

som problem- og procesorienteret, digitaliseret undervisningsforløb, så det kan vække elevens 

egen nysgerrighed og undren. Dele af undervisningsforløbet kan struktureres omkring en digital 

læreplatform. 

 

Oversigt over mål for tema 3.2:  

 Det sammenhængende borger-og patientforløb, avanceret: Se bilag 2 

 Det sammenhængende borger-og patientforløb, ekspert: Se bilag 3 

 Kvalitet og udvikling: Se bilag 4 

 Somatisk sygdomslære og sygepleje, avanceret: Se bilag 5 

 Somatisk sygdomslære og sygepleje, ekspert: Se bilag 6 

 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, avanceret: Se bilag 8 

 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, ekspert: Se bilag 9 

 Farmakologi og medicinhåndtering: Se bilag 10 

 

Tema 3.3: Den medicinske patient på geriatrisk afsnit 
 
Varighed: 2 uger og 2 dage 

(Tilbage til indhold) 

 

Poul som er 83 år, er netop blevet indlagt på geriatrisk afsnit via akutmodtagelsen. Da Poul blev 

indlagt var han konfus, svimmel, havde uregelmæssig puls og ødematøse ben. Poul har 

diabetes mellitus (DM). Poul har nedsat hørelse på begge ører og har glemt sine høreapparater i 

hjemmet, hvilket forværrer kommunikationen mellem ham og personalet. 

Ved ankomsten til sygehuset havde han et blodtryk (BT) på 99/60 mm hg og et blodsukker 

(BS) på 2,1 mmol/L. Han var febril med en temperatur på 39,1oC. Hans urin var koncentreret 

og ildelugtende og han havde svært ved at holde på vandet. 

Johanne som er SSA-elev på geriatrisk afsnit har passet Poul i weekenden. Pouls BS er 

stabiliseret, og han har fået væske og er sat i behandling med tbl. Sulfamethizol for 

urinvejsinfektionen. Poul er blevet øget i både tbl. Furix og tbl. Digoxin. Der er lagt op til at 

behandlingen skal følges videre hos Pouls egen læge. 

Der har netop været stuegang, og Johanne skal nu til at koordinere Pouls udskrivelse og 

udarbejde en Tværsektoriel meddelelse (TSM) til hjemmeplejen. Johanne tænker, hvordan 

kommer Poul hjem? Har han mad i hjemmet? Hvem tager imod Poul? Hvor meget medicin skal 
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han have med hjem, og hvad med recept på den nye medicin? Mon han kan klare sig med sin 

rollator? 

Johanne som er SSA-elev er lige mødt ind på praktikstedet i hjemmeplejen i aftenvagt. Johanne 

kan se på kørelisten at Poul er kommet hjem fra sygehuset, og hun er spændt på at komme ud 

og se hvordan han har det, da hun var hos ham dagen før han blev indlagt.  

Johanne orienterer sig i Tværsektoriel meddelelse (TSM) om at Poul skal have målt BS, og have 

insulin efter skema til aften. Johanne kan via Fælles Medicin Kort (FMK) se at Poul er sat i 

behandling med ny medicin. 

Johanne kommer ind til Poul og han sidder i en stol med rollatoren foran sig, medicinen står på 

bordet i en plasticpose. Poul siger at han er sulten og tørstig. Heldigvis har sygehuset sørget for 

at genbestille maden. I det samme kommer Pouls barnebarn ind ad døren. Han fortæller 

Johanne at han er overrasket over at Poul ikke er blevet indstillet til plejehjem, det var der tale 

om inden han blev indlagt. Barnebarnet mener det er beskrevet et sted, hvilket Poul er enig i.  

Johanne tænker, at der er nok af opgaver omkring Poul. Hun skal udføre triage, følge op på den 

nye medicin, desuden skal hun have opdateret journalen med handleplan/fokusområder i 

forhold til Pouls nuværende situation samt ønsket om plejehjem. 

 

Efter 2 måneder kommer Johanne igen ud til Poul. Han er stadig i sit hjem. Hans tilstand er 

blevet forværret. Han har for en uge siden fået en blodprop i hjernen. Han kan ikke tale, spise 

eller klare daglige fornødenheder. Han er inden for de sidste dage gradvist blevet mere og mere 

dårlig. Han er sengeliggende. Poul bliver mere og mere bevidsthedssvækket.  

Johanne er i samarbejde med sygeplejersken ansvarlig for det palliative forløb hos Poul. 

 

Indhold: 

Arbejdsmiljø, palliation, førstehjælp, teamledelse, vejledning og instruktion af kolleger, 

koordination af det sammenhængende patientforløb, anvende digitale redskaber, 

velfærdsteknologi, de hyppigst forekommende sygdomme, observere ændringer i borgeres 

sundhedstilstand, somatisk sygdomslære, sorg og krise forløb, samarbejde 

sundhedspædagogisk med pårørende, rehabilitering, screeningsværktøjer, kommunale tilbud. 

 

Pædagogiske og didaktiske principper: 

Elevdifferentieret storylineforløb. Lærerstyret klasserumsundervisning. Kollaborativt videns 

dannelse. Dele af forløbet vil være som e-lærings elementer. Instrueret undervisningsforløb 

(førstehjælp).  

Oversigt over mål for tema 3.3:  

 Mødet med borgeren: Se bilag 1 

 Det sammenhængende borger-og patientforløb, avanceret: Se bilag 2 

 Det sammenhængende borger-og patientforløb, ekspert: Se bilag 3 

 Kvalitet og udvikling: Se bilag 4 

 Somatisk sygdomslære og sygepleje, avanceret: Se bilag 5 

 Somatisk sygdomslære og sygepleje, ekspert: Se bilag 6 

 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, avanceret: Se bilag 8 
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 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, ekspert: Se bilag 9 

 Farmakologi og medicinhåndtering: Se bilag 10 

 

Tema 3.4: Projektarbejde om den somatiske patient 
Varighed: 1 uge 

(Tilbage til indhold) 

 

Indhold: 

Eleverne udarbejder i grupper et projekt som tager udgangspunkt i Tema 3.2. og Tema 3.3. Der 

udarbejdes en skriftlig rapport ud fra de tekniske retningslinjer.  

Opgaven præsenteres for klassen med maksimalt 5 slides indeholdende punktvise overskrifter 

og billeder/videoer. Der laves eventuelt et lydspor til de 5 slides. På fremlæggelsesdagen 

trækkes der lod blandt gruppemedlemmerne om, hvilke slides, den enkelte elev skal 

fremlægge.  

Der arbejdes med opponentrollen, hvor en gruppe giver feedback på det skriftlige produkt. 

Fremlæggelsen skal indeholde forskellige former for inddragende elementer eksempelvis små 

opgaver til klassen.  

Underviser giver feedback på både det skriftlige, præsentationen og det mundtlige produkt. 

 

Pædagogiske og didaktiske principper: 

Arbejdet i temaet tager udgangspunkt i projektarbejdsformen. Eleverne træner i grupper det at 

arbejde ud fra en problemformulering, indsamle relevant teori, anvende kildehenvisninger samt 

arbejde med analyse og diskussion af handlinger ud fra en teoretisk refleksion.  

I temaet arbejdes der fortsat udfra et kollaborativt samarbejde. Eleverne er gennem videndeling 

og kommunikation fælles med deres holdkammerater om at løse opgaver, som skal medvirke til 

at eleverne begynder udvikling af deres faglighed. Ud fra en helhedsorienteret tilgang arbejder 

eleven og læreren om samskabelse af viden. Derfor er dele af arbejdet tilrettelagt som problem- 

og procesorienteret, digitaliseret undervisningsforløb, så det kan vække elevens egen 

nysgerrighed og undren. 

Oversigt over mål for tema 3.4:  

 Mødet med borgeren: Se bilag 1 

 Det sammenhængende borger-og patientforløb, avanceret: Se bilag 2 

 Det sammenhængende borger-og patientforløb, ekspert: Se bilag 3 

 Kvalitet og udvikling: Se bilag 4 

 Somatisk sygdomslære og sygepleje, avanceret: Se bilag 5 

 Somatisk sygdomslære og sygepleje, ekspert: Se bilag 6 

 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, avanceret: Se bilag 8 

 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, ekspert: Se bilag 9 

 Farmakologi og medicinhåndtering: Se bilag 10 
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Tema 3.5: Optakt til praktik 
Varighed: 2 dage 

(Tilbage til indhold) 

 

Klassen er ved at være klar til praktik indenfor det somatiske område. Alle skal i praktik på 

somatisk sygehus og i primær praktik med specielt fokus på det somatiske område. Alle glæder 

sig til det kommende praktikforløb. De er især spændt på den sidste del, som handler om det 

sammenhængende forløb.  

”Jeg er godt nok spændt på, om jeg kan bruge min skole/praktik opgave til at få overblik over, 

hvad det egentlig er vi skal gøre for at skabe sammenhæng for patienten”, siger Johanne til sin 

sidemand.  

”Husk nu, at du skal lave to opgaver. Både en til sygehus praktikken og en til hjemmeplejen”, 

siger Sofie til Johanne. ”Det er jo to forskellige forløb og der er forskellige arbejdsspørgsmål”. 

”Okay, godt du lige sagde det”, siger Johanne. 

 

Indhold: 

I tema 3.5 introduceres eleven til de to skole- og praktikopgaver, som eleven skal arbejde med 

i henholdsvis praktik 3A og praktik 3B: Den kompetente social og sundhedsassistents rolle og 

kerneopgaver. Se bilag 14 

 

Pædagogiske og didaktiske principper: 

Eleven arbejder individuelt og frisat af tid og sted med skolepraktikopgaverne. De skal fordybe 

sig i det somatiske speciale, som de skal ud i, i deres kommende praktik. Derudover skal de 

reflektere over, hvordan deres teoretiske viden kan anvendes inden for det somatiske område. 

 

 

Introduktion til skole- og praktikopgaver i praktik 3: 
 

Skole- og praktikopgave 3 bruges i praktik 3A+3C og 3B 
 
Den kompetente Social- og sundhedsassistents rolle og kerneopgaver: 

 

Praktikopgaverne har fokus på: 

- Patient/borger overgange 

- Tværprofessionelt samarbejde 

- Tværsektorielt samarbejde 

 

Se skole- og praktikopgave, praktik 3: Bilag 14 
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Skoleperiode 4a 
(Tilbage til indhold) 

 

Udover følgende temaer, ligger der i skoleperiode 4a: Dansk 2 uger, Samfundsfag 1 uge + 1 

dag, Kommunikation/it 4 dage, erhvervsområdeprojekt 2 uger, Valgfag C-niveau 3 uger, 

Valgfag løft 5 uger og Valgfrit uddannelsesspecifikt fag 1 uge 

 
 

Tema 4.1: Den kompetente social- og sundhedsassistents kerneopgaver 
i det nære sundhedsvæsen 

Varighed 1 uge og 1 dag 

 

Klassen mødes ind efter deres somatiske praktikforløb. Alle er fyldt med oplevelser fra deres 

praktik. De glæder sig til de snart er færdige som uddannede social- og sundhedsassistenter. 

 

Indhold: 

Ud fra praktikopgaven om ”den kompetente assistent” skal eleverne arbejde med fagidentitet, 

ansvar- og kompetenceområde og autorisation. Der skal arbejdes ud fra de 14 kompetencemål 

for uddannelsen (se bilag 19). 

Ud fra praktikopgaven om ”det sammenhængende patient/borgerforløb” skal eleverne beskrive 

social- og sundhedsassistentens opgaver i det tværprofessionelle og tværsektorielle 

samarbejde. 

 

Pædagogiske og didaktiske principper: 

Der arbejdes i grupper med refleksion over de to opgaver.  

Der kan eventuelt anvendes ”fremtidsværksted” som arbejdsmodel.  

Oversigt over mål for tema 4.1:  

 Mødet med borgeren: Se bilag 1 

 Det sammenhængende borger-og patientforløb, avanceret: Se bilag 2 

 Det sammenhængende borger-og patientforløb, ekspert: Se bilag 3 

 Kvalitet og udvikling: Se bilag 4 

 Somatisk sygdomslære og sygepleje, avanceret: Se bilag 5 

 Somatisk sygdomslære og sygepleje, ekspert: Se bilag 6 

 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, avanceret: Se bilag 8 

 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, ekspert: Se bilag 9 

 Farmakologi og medicinhåndtering: Se bilag 10 

 

Tema 4.2: Mødet med borgeren og patienten  
Varighed: 2 uger  

(Tilbage til indhold) 

 

I temaet indgår 1 uge med faget Mødet med borgeren og 1 uges valgfrit uddannelsesspecifikt 

fag 

 

Indhold: 

I denne uge, hvor der arbejdes med ”Mødet med borgeren” er der fokus på elevens møde med 

borgeren og borgerens oplevelse af mødet med Sundhedsvæsenet. Der skal beskrives, hvilke 
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handlinger social- og sundhedsassistenten skal udføre, for at forbedre mødet mellem 

borger/patient og Sundhedsvæsenet. 

 

Pædagogiske og didaktiske principper: 

Individuel opgave, som tager udgangspunkt i samtlige mål for faget: ”Mødet med borgeren” 

 

Oversigt over mål for tema: 

Mødet med borgeren (se bilag 1) 

 

Skoleperiode 4b 
(Tilbage til indhold) 

 

Skoleperioden indeholder den afsluttende prøve 

Tema 4.3: Afsluttende prøve 
Varighed 2 uger 

(Tilbage til indhold) 

 

Indhold: 

Eleven arbejder med kompetencemålene, det afsluttende projekt og går til afsluttende prøve.  

 

Pædagogiske og didaktiske principper: 

Projektarbejdsformen. 

Oversigt over mål for tema 4.3: 

Kompetencemål: (Se bilag 19) 
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Fag og fagmål i temaer 

Bilag 1: Mødet med borgeren og patienten, Avanceret niveau 
Varighed: 5 uger(Tilbage til indhold) 

 
Nr. Mål Te

ma 
1.1 

Tema 
1.2 

Tema 
1.3 

Tema 
1.4 

Tema 
1.5 

Tema 
2.1 

Tema 
2.2 

Tema 
2.3 

Tema 
3.1 

Tema  
3.2 

Tema 
3.31 

Tema 
3.42 

Tema 
3.6 

Tema 
4.13 

1 Eleven kan anvende viden om rådgivning, vejledning 
og instruktion til selvstændigt at etablere relationer 
og skabe samarbejde med borgeren/patienten om 
forløbet. 

  X X   X      X  

2 Eleven kan anvende viden om forskellige former for 
målrettet kommunikation til at etablere en 

professionel relation i mødet med borgeren/patienten 
og de pårørende.  

X X  X   X X x    X  

3 Eleven kan anvende viden om forskellige kulturer og 

sundhedsopfattelser til at møde borgeren/patienten 
og de pårørende med respekt for værdighed og 

integritet.  

  X          X  

4 Eleven kan anvende viden om forskellige livsformer, 
livsfaser og livshistorier til at varetage en 
helhedsorienteret indsats i mødet med 
borgeren/patienten.  

X      X      X  

5 Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogisk 
teori og metode til at tilrettelægge aktiviteter, der 
understøtter borgerens/patientens ressourcer samt 
fremmer rehabiliteringsprocesser og borgerens 

sundhed.  

  X          x  

 

 

  

                                                           
 
1 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
2 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
3 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 



Læringsaktiviteter - Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX  

 

 
Side 26 af 57 

Læringsaktiviteter for Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX – revideret 19 03 2021 

 

Mødet med borgeren og patienten, Avanceret niveau (side 2) 

 
 

 

  

                                                           
 
4 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
5 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
6 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 

Nr. Mål Tema 
1.1 

Tema 
1.2 

Tema 
1.3 

Tema 
1.4 

Tema 
1.5 

Tema 
2.1 

Tema 
2.2 

Tema 
2.3 

Tema 
3.1 

Tema  
3.2 

Tema 
3.34 

Tema 
3.45 

Tema 
3.6 

Tema 
4.16 

6 Eleven kan anvende viden om kommunikation og 
betydning af ligeværdige relationer til at reflektere 
over etiske dilemmaer og handle empatisk i 
mødet med borgeren/patienten og de pårørende.  

 x X X   X X     X  

7 Eleven kan anvende viden om mestringsstrategier 

og motivationsfaktorer til at understøtte 
borgerens/ patientens mestring af egen sygdom 
og rehabiliteringsproces.  

  X    X      X  

8 Eleven kan anvende viden om 
sundhedspædagogisk teori og metode til i et 
tværfagligt samarbejde at planlægge og 

gennemføre information, instruktion og vejledning 
af borgere/patienter og pårørende 

  X x   x      X  

9 Eleven kan anvende viden om fysisk og psykiske 
funktionsnedsættelser til selvstændigt at tage 

medansvar for konflikthåndtering samt 
forebyggelse af konflikter og magtanvendelse i 

mødet med borgeren/patienten. 

      X X x    x  
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Bilag 2: Det sammenhængende borger- og patientforløb, Avanceret niveau 
Varighed: 3 uger (Tilbage til indhold) 

Nr. Mål Tema 
1.1 

Tema 
1.2 

Tema 
1.3 

Tema 
1.4 

Tema 
1.5 

Tema 
2.1 

Tema 
2.2 

Tema 
2.3 

Tema 
3.1 

Tema  
3.2 

Tema 
3.37 

Tema 
3.48 

Tema 
4.19 

1 Eleven kan anvende viden om 

Serviceloven, Sundhedsloven og 

Psykiatriloven til i det tværsektorielle og 

tværprofessionelle samarbejde at 

arbejde under hensyn til 

patientsikkerhed.  

x x  X   X X X X    

2 Eleven kan anvende viden om 

Autorisationsloven og Vejledning om 

autoriserede sundhedspersoners 

benyttelse af medhjælp til at kunne 

reflektere over og varetage social- og 

sundhedsassistentens opgaver, 

herunder delegerede opgaver, i det 

tværprofessionelle samarbejde omkring 

det sammenhængende borger-

/patientforløb 

   X    X x X    

3 Eleven kan anvende viden om mundtlig 

og skriftlig kommunikation til 

selvstændigt at varetage dokumentation 

samt kunne udveksle data i det 

tværprofessionelle og tværsektorielle 

samarbejde.  

x  X x      X    

4 Eleven kan anvende viden om 

kommunikation og vejledningsmetoder 

til selvstændigt at kunne informere, 

vejlede og instruere kolleger.  

 

          X   

 

 

  

                                                           
 
7 Eleven arbejder med alle fagets mål, men med særligt fokus på mål 4, 5, 7 og 8 
8 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
9 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
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Side 28 af 57 

Læringsaktiviteter for Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX – revideret 19 03 2021 

 

Det sammenhængende borger- og patientforløb, Avanceret niveau (side 2) 
Nr. Mål Tema 

1.1 
Tema 

1.2 
Tema 

1.3 
Tema 

1.4 
Tema 

1.5 
Tema 

2.1 
Tema 

2.2 
Tema 

2.3 
Tema 

3.1 
Tema  

3.2 
Tema 

3.310 
Tema 

3.411 
Tema 

4.112 

5 Eleven kan anvende viden om 

Arbejdsmiljøloven og arbejdspladsens 

organisering til at tage initiativ til at 

udvikle den fysiske og psykiske 

trivsel, herunder varetagelse og 

koordinering af arbejdsopgaver.  

       X   X   

6 Eleven kan anvende viden om 

betydningen af kulturforståelser, 

værdier og samarbejdsformer til at 

etablere og varetage tværsektorielle 

og tværprofessionelle samarbejder.  

      X   x    

7 Eleven kan anvende viden om social- 

og sundhedsassistentens 

kompetenceområde og 

arbejdspladsens organisering til at 

koordinere egne og andres 

arbejdsopgaver i det 

sammenhængende borger-

/patientforløb, herunder teamledelse 

og koordinatorfunktion.  

  x X X X     X   

8 Eleven kan anvende viden om almen 

praksis’ tilbuds-, ansvars- og 

funktionsområde til at samarbejde om 

koordinering af det sammenhængende 

borger-/patientforløb. 

   x x x  x   x   

 

                                                           
 
10 Eleven arbejder med alle fagets mål, men med særligt fokus på mål 4, 5, 7 og 8 
11 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
12 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 



Læringsaktiviteter - Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX  

 

 
Side 29 af 57 

Læringsaktiviteter for Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX – revideret 19 03 2021 

 

 

Bilag 3: Det sammenhængende borger- og patientforløb, Ekspert niveau 
Varighed: 3 uger 

(Tilbage til indhold) 
Nr. Mål Tema 

1.1 
Tema 
1.2 

Tema 
1.3 

Tema 
1.4 

Tema 
1.5 

Tema 
2.1 

Tema 
2.2 

Tema 
2.3 

Tema 
3.1 

Tema  
3.2 

Tema 
3.313 

Tema 
3.414 

Tema 
4.115 

1 Eleven kan finde og anvende viden om 

Serviceloven, Sundhedsloven og 
Psykiatriloven til i det tværsektorielle og 

tværprofessionelle samarbejde at arbejde 
under hensyn til patientsikkerhed.  

x x  X   X X X X    

2 Eleven kan anvende viden om 

Autorisationsloven og Vejledning om 
autoriserede sundhedspersoners 
benyttelse af medhjælp til at kunne 
identificere og varetage social- og 
sundhedsassistentens opgaver, herunder 
delegerede opgaver, i det 
tværprofessionelle samarbejde omkring 

det sammenhængende borger-

/patientforløb.  

   X    X x X    

3 Eleven kan anvende viden om mundtlig og 
skriftlig kommunikation til selvstændigt at 
sammenholde og varetage dokumentation 
samt kunne finde og udveksle data i det 

tværprofessionelle og tværsektorielle 
samarbejde 

x  X X      X    

4 Eleven kan finde og anvende viden om 
kommunikation og vejledningsmetoder til 
selvstændigt at kunne informere, vejlede 

og instruere kolleger 

          X   

                                                           
 
13 Eleven arbejder med alle fagets mål, men med særligt fokus på mål 4, 5, 7 og 8 
14 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
15 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 



Læringsaktiviteter - Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX  

 

 
Side 30 af 57 

Læringsaktiviteter for Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX – revideret 19 03 2021 

 

 
 

Det sammenhængende borger- og patientforløb, Ekspert niveau (side 2) 
Nr. Mål Tema 

1.1 
Tema 
1.2 

Tema 
1.3 

Tema 
1.4 

Tema 
1.5 

Tema 
2.1 

Tema 
2.2 

Tema 
2.3 

Tema 
3.1 

Tema  
3.2 

Tema 
3.316 

Tema 
3.417 

Tema 
4.118 

5 Eleven kan anvende viden om 

Arbejdsmiljøloven og arbejdspladsens 

organisering til at begrunde og tage 

initiativ til at udvikle den fysiske og 

psykiske trivsel, herunder varetagelse 

og koordinering af arbejdsopgaver.  

       X   X   

6 Eleven kan anvende viden om 

betydningen af kulturforståelser, 

værdier og samarbejdsformer til at 

etablere, begrunde og varetage 

tværsektorielle og tværprofessionelle 

samarbejder.  

      X   x    

7 Eleven kan anvende viden om social- 

og sundhedsassistentens 

kompetenceområde og 

arbejdspladsens organisering til at 

begrunde og koordinere egne og 

andres arbejdsopgaver i det 

sammenhængende borger-

/patientforløb, herunder teamledelse 

og koordinatorfunktion. 

  x X X X     X   

8 Eleven kan finde og anvende viden om 

almen praksis’ tilbuds-, ansvars- og 

funktionsområde til at samarbejde om 

koordinering af det sammenhængende 

borger-/patientforløb 

   x X x  X x  x   

                                                           
 
16 Eleven arbejder med alle fagets mål, men med særligt fokus på mål 4, 5, 7 og 8 
17 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
18 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 



Læringsaktiviteter - Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX  

 

 
Side 31 af 57 

Læringsaktiviteter for Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX – revideret 19 03 2021 

 

Bilag 4: Kvalitet og udvikling, Avanceret niveau 
Varighed: 3 uger 

(Tilbage til indhold) 
Nr. Mål Tema 

1.1 
Tema 
1.2 

Tema 
1.3 

Tema 
1.4 

Tema 
1.5 

Tema 
2.1 

Tema 
2.2 

Tema 
2.3 

Tema 
3.1 

Tema  
3.2 

Tema 
3.319 

Tema 
3.420 

Tema 
4.121 

1 Eleven kan anvende viden om 
overordnede sammenhænge mellem 
social- og sundhedspolitik, nationale 
kvalitetsmål, lokale målsætninger og 
serviceniveauer i kommuner og regioner, 
til at prioritere egne arbejdsopgaver ud fra 

de visiterede ydelser.  

x   X X X    X    

2 Eleven kan anvende viden om nationale 
mål for kvalitetssikring til at reflektere 
over social- og sundhedsassistentens 
pligter og rettigheder som autoriseret 
sundhedsperson.  

         X    

3 Eleven kan anvende viden om nationale 
kliniske retningslinjer og lokale instrukser 
til med udgangspunkt i 
borgerens/patientens og pårørendes behov 
og mål for sygeplejen at medvirke til at 

sikre kvalitet i de sundhedsfaglige ydelser.  

  X           

4 Eleven kan anvende viden om regler for 
tavshedspligt, varetagelse af 
personfølsomme data, omsorgspligt, og 
dokumentation til at reflektere over social- 
og sundhedsassistentens pligter og 

rettigheder som autoriseret 
sundhedsperson.  

x   X X X        

 

 

 

                                                           
 
19 Eleven arbejder med alle fagets mål, men med særligt fokus på mål 7, 8 og 9 
20 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
21 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 



Læringsaktiviteter - Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX  

 

 
Side 32 af 57 

Læringsaktiviteter for Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX – revideret 19 03 2021 

 

 

Kvalitet og udvikling, Avanceret niveau (side 2) 
Nr. Mål Tema 

1.1 
Tema 
1.2 

Tema 
1.3 

Tema 
1.4 

Tema 
1.5 

Tema 
2.1 

Tema 
2.2 

Tema 
2.3 

Tema 
3.1 

Tema  
3.2 

Tema 
3.322 

Tema 
3.423 

Tema 
4.124 

5 Eleven kan anvende viden om forskellige 
værktøjer og metoder til kvalitetssikring 
og selvstændigt medvirke til at udvikle og 

sikre patientsikkerhed i det tværsektorielle 
og tværprofessionelle samarbejde.  

       X x X    

6 Eleven kan anvende viden om 
evalueringsmetoder til at inddrage 

borgeren/patienten og pårørende i 
gennemførelse og implementering af 

initiativer og dermed medvirke til øget 
oplevet og sundhedsfaglig kvalitet. 

   x   x       

7 Eleven kan med afsæt i viden baseret på 
erfaring og evidens anvende digitale 
redskaber til informationssøgning, 
databehandling, dokumentation og 

kommunikation til at sikre kvalitet og 
kontinuitet i de sundhedsfaglige ydelser.  

  x X       X   

8 Eleven kan anvende viden om 

velfærdsteknologi og innovative processer 
til at medvirke til implementering af nye 

teknologiske løsninger og arbejdsgange i 
den sundhedsfaglige praksis, herunder 
medvirke i anvendelse af telemedicin.  

  x        X   

9 Eleven kan anvende viden om fysisk og 
psykisk arbejdsmiljø til at medvirke til 
kvalitetsudvikling af arbejdsmiljøet, 

herunder stresshåndtering, 
voldsforebyggelse og sikkerhed på 
arbejdspladsen. 

      x X x x x   

                                                           
 
22 Eleven arbejder med alle fagets mål, men med særligt fokus på mål 7, 8 og 9 
23 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
24 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 



Læringsaktiviteter - Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX  

 

 
Side 33 af 57 

Læringsaktiviteter for Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX – revideret 19 03 2021 

 

 

Bilag 5: Somatisk sygdom og sygepleje, Avanceret niveau 
Varighed: 7,5 uger 

(Tilbage til indhold) 
Nr. Mål Tema 

1.1 
Tema 
1.2 

Tema 
1.3 

Tema 
1.4 

Tema 
1.5 

Tema 
2.1 

Tema 
2.2 

Tema 
2.3 

Tema 
3.1 

Tema  
3.2 

Tema 
3.325 

Tema 
3.426 

Tema 
4.127 

1 Eleven kan anvende viden om 

sygeplejefaglig teori og metode til at 
vurdere borgerens/patientens ressourcer, 

behov og sundhedstilstand samt til at 
handle på kompleksiteten af de 
grundlæggende behov, herunder inddrage 
relevante samarbejdspartnere.  

X  X X      X    

2 Eleven kan anvende viden om kroppens 
anatomi og fysiologi samt sammenhænge 
mellem organ-systemerne til at forklare og 
forstå de enkelte organer og 
organsystemers betydning ved udførelse 
af sygeplejefaglige handlinger.  

X  X    x   X    

3 Eleven kan anvende viden om principperne 

for sygeplejeprocessen til målrettet at 
prioritere, tilrettelægge, udføre og 
evaluere klinisk sygepleje med 
udgangspunkt i borgerens/patientens 
ressourcer samt fysiske, psykiske og 

sociale behov.  

x  X X x x    X    

4 Eleven kan anvende viden om de hyppigst 
forekommende sygdomme til at forklare 
årsager, symptomer og behandlingsformer 
til selvstændigt at varetage sygepleje ud 

fra identificerede behov.  

 

  X       X X   

 

                                                           
 
25 Eleven arbejder med alle fagets mål, men særligt fokus på mål 4, 5, 6, 7, 11 og 12 
26 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
27 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 



Læringsaktiviteter - Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX  

 

 
Side 34 af 57 

Læringsaktiviteter for Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX – revideret 19 03 2021 

 

 

Somatisk sygdom og sygepleje, Avanceret niveau (side 2) 
Nr. Mål Tema 

1.1 
Tema 
1.2 

Tema 
1.3 

Tema 
1.4 

Tema 
1.5 

Tema 
2.1 

Tema 
2.2 

Tema 
2.3 

Tema 
3.1 

Tema  
3.2 

Tema 
3.328 

Tema 
3.429 

Tema 
4.130 

5 Eleven kan anvende viden om somatisk 

sygdom til at observere ændringer i 

borgerens/patientens sundhedstilstand, 

fx ændringer der skyldes dehydrering, 

under- og fejlernæring, anæmi, ødemer, 

respiratoriske problemer, obstipation, 

diarré, feber, konfusion, fejlmedicinering 

og immobilitet, og handle 

hensigtsmæssigt herpå.  

  x  x x    x X   

6 Eleven kan anvende viden om somatisk 

sygdomslære, herunder multisygdomme 

og akutte sygdomme til at kunne indgå i 

komplekse sygepleje- og 

behandlingsforløb i det 

tværprofessionelle samarbejde. 

   X      X X   

7 Eleven kan anvende viden om palliativ 

indsats og terminale forløb til at kunne 

varetage sygepleje og professionel 

omsorg for borgeren/patienten og 

pårørende i sorg- og kriseforløb.  

          X   

8 Eleven kan anvende viden om principper 

for hygiejne til at arbejde med særlige 

regimer i forbindelse med 

infektionssygdomme og 

institutionsinfektioner samt til at vejlede 

borgeren/patienten, pårørende og 

kolleger i at overholde hygiejniske 

principper for at afbryde smitteveje.  

x    X x    X    

 

                                                           
 
28 Eleven arbejder med alle fagets mål, men særligt fokus på mål 4, 5, 6, 7, 11 og 12 
29 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
30 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 



Læringsaktiviteter - Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX  

 

 
Side 35 af 57 

Læringsaktiviteter for Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX – revideret 19 03 2021 

 

 

 

Somatisk sygdom og sygepleje, Avanceret niveau (side 3) 
Nr. Mål Tema 

1.1 
Tema 
1.2 

Tema 
1.3 

Tema 
1.4 

Tema 
1.5 

Tema 
2.1 

Tema 
2.2 

Tema 
2.3 

Tema 
3.1 

Tema  
3.2 

Tema 
3.331 

Tema 
3.432 

Tema 
4.133 

9 Eleven kan anvende viden om sterile 

rutiner, teknikker og rene procedurer 

til at afbryde smitteveje og håndtere 

sygeplejeopgaver i forbindelse med fx 

sår, sonder og katetre.  

         X    

10 Eleven kan anvende viden om præ-, 

per- og postoperativ fase til at forberede 

patienten til operation og kunne 

observere og pleje patienten i den 

postoperative fase.  

         X    

11 Eleven kan anvende viden om 

velfærdsteknologi i sygeplejen til at 

medvirke ved implementering af nye 

teknologiske løsninger i forhold til 

borgeren/patienten og pårørende, 

herunder telemedicin-ske løsninger.  

  x        X   

12 Generhvervelse af Førstehjælp på 

erhvervsuddannelserne 

          X   

 

 

 

 

 
 

                                                           
 
31 Eleven arbejder med alle fagets mål, men særligt fokus på mål 4, 5, 6, 7, 11 og 12 
32 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
33 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 



Læringsaktiviteter - Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX  

 

 
Side 36 af 57 

Læringsaktiviteter for Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX – revideret 19 03 2021 

 

 

Bilag 6: Somatisk sygdom og sygepleje, Ekspert niveau 
Varighed: 7,5 uger 

(Tilbage til indhold) 
Nr. Mål Tema 

1.1 
Tema 
1.2 

Tema 
1.3 

Tema 
1.4 

Tema 
1.5 

Tema 
2.1 

Tema 
2.2 

Tema 
2.3 

Tema 
3.1 

Tema  
3.2 

Tema 
3.334 

Tema 
3.435 

Tema 
4.136 

1 Eleven kan anvende viden om 

sygeplejefaglig teori og metode til at 
vurdere borgerens/patientens ressourcer, 

behov og sundhedstilstand samt til at 
handle på kompleksiteten af de 
grundlæggende behov, herunder 
identificere og inddrage relevante 

samarbejdspartnere.  

X  X X      X    

2 Eleven kan finde og anvende viden om 
kroppens anatomi og fysiologi samt 
sammenhænge mellem organsystemerne 
til at forklare og forstå de enkelte organer 
og organsystemers betydning ved 

udførelse af sygeplejefaglige handlinger 

X  X    x   X    

3 Eleven kan finde og anvende viden om 
principperne for sygeplejeprocessen til 
målrettet at prioritere, tilrettelægge, 
udføre og evaluere klinisk sygepleje med 
udgangspunkt i borgerens/patientens 

ressourcer samt fysiske, psykiske og 
sociale behov.  

x  X X x x    X    

4 Eleven kan anvende viden om de hyppigst 
forekommende sygdomme til at forklare 
og vurdere årsager, symptomer og 

behandlingsformer til selvstændigt at 

begrunde og varetage sygepleje ud fra 
identificerede behov.  

  X       X X   

                                                           
 
34 Eleven arbejder med alle fagets mål, men særligt fokus på mål 4, 5, 6, 7, 11 og 12 
35 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
36 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 



Læringsaktiviteter - Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX  

 

 
Side 37 af 57 

Læringsaktiviteter for Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX – revideret 19 03 2021 

 

Somatisk sygdom og sygepleje, Ekspert niveau (side 2) 
Nr. Mål Tema 

1.1 
Tema 

1.2 
Tema 

1.3 
Tema 

1.4 
Tema 

1.5 
Tema 

2.1 
Tema 

2.2 
Tema 

2.3 
Tema 

3.1 
Tema  

3.2 
Tema 

3.337 
Tema 

3.438 
Tema 

4.139 

5 Eleven kan anvende viden om somatisk 
sygdom til at identificere og observere 
ændringer i borgerens/patientens 
sundhedstilstand, fx ændringer der 
skyldes dehydrering, under- og 

fejlernæring, anæmi, ødemer, 
respiratoriske problemer, obstipation, 
diarré, feber, konfusion, fejlmedicinering 

og immobilitet, og handle hensigtsmæssigt 
herpå.  

  X  X x    X X   

6 Eleven kan anvende viden om somatisk 

sygdomslære, herunder multisygdomme 
og akutte sygdomme til at kunne 
begrunde og indgå i komplekse sygepleje- 
og behandlingsforløb i det 
tværprofessionelle samarbejde.  

   X      X X   

7 Eleven kan anvende viden om palliativ 
indsats og terminale forløb til at kunne 
begrunde og varetage sygepleje og 

professionel omsorg for 
borgeren/patienten og pårørende i sorg- 
og kriseforløb.  

             

8 Eleven kan finde og anvende viden om 
principper for hygiejne til at begrunde og 
arbejde med særlige regimer i forbindelse 
med infektionssygdomme og 
institutionsinfektioner samt til at vejlede 
borgeren/patienten, pårørende og kolleger 
i at overholde hygiejniske principper for at 

afbryde smitteveje.  

X    X x    X X   

 

                                                           
 
37 Eleven arbejder med alle fagets mål, men særligt fokus på mål 4, 5, 6, 7, 11 og 12 
38 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
39 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 



Læringsaktiviteter - Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX  

 

 
Side 38 af 57 

Læringsaktiviteter for Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX – revideret 19 03 2021 

 

 

Somatisk sygdom og sygepleje, Ekspert niveau (side 3) 
Nr. Mål Tema 

1.1 
Tema 
1.2 

Tema 
1.3 

Tema 
1.4 

Tema 
1.5 

Tema 
2.1 

Tema 
2.2 

Tema 
2.3 

Tema 
3.1 

Tema  
3.2 

Tema 
3.340 

Tema 
3.441 

Tema 
4.142 

9 Eleven kan finde og anvende viden om 

sterile rutiner, teknikker og rene 

procedurer til at afbryde smitteveje og 

håndtere sygeplejeopgaver i forbindelse 

med fx sår, sonder og katetre.  

         X    

10 Eleven kan anvende viden om præ-, 

per- og postoperativ fase til at forberede 

patienten til operation og kunne 

observere, vurdere og pleje patienten i 

den postoperative fase.  

         x    

11 Eleven kan finde og anvende viden om 

velfærdsteknologi i sygeplejen til at 

medvirke ved implementering af nye 

teknologiske løsninger i forhold til 

borgeren/patienten og pårørende, 

herunder telemedicinske løsninger.  

   x       X   

12 Generhvervelse af Førstehjælp på 

erhvervsuddannelserne 

          x   

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 
40 Eleven arbejder med alle fagets mål, men særligt fokus på mål 4, 5, 6, 7, 11 og 12 
41 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
42 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 



Læringsaktiviteter - Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX  

 

 
Side 39 af 57 

Læringsaktiviteter for Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX – revideret 19 03 2021 

 

Bilag 7: Psykisk sygdom og sygepleje, Avanceret niveau 

Varighed: 6,5 uger 

(Tilbage til indhold) 
 

Nr. Mål Tema 
1.1 

Tema 
1.2 

Tema 
1.3 

Tema 
1.4 

Tema 
1.5 

Tema 
2.1 

Tema 
2.2 

Tema 
2.3 

Tema 
3.1 

Tema  
3.2 

Tema 
3.343 

Tema 
3.444 

Tema 
4.145 

1 Eleven kan anvende viden om de hyppigst 

forekommende psykiske sygdomme og deres 
symptomer herunder demenssygdomme, 
skizofreni, affektive lidelser, angsttilstande, 
personlighedsforstyrrelser og 
dobbeltdiagnoser til selvstændigt at varetage 
sygepleje af borgere/patienter med psykisk 
sygdom.  

      X       

2 Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig 
teori, metode og vurdering, herunder jeg-

støttende sygepleje, kognitiv tilgang og 
miljøterapi til at arbejde som kontaktperson 
og understøtte borgerens/patientens 
rehabiliteringsproces og recovery.  

      X X X     

3 Eleven kan anvende viden om 
mellemmenneskelige relationer og 
interaktioner samt målrettet kommunikation 
til at etablere, fastholde og afslutte 
professionelle relationer i samarbejdet med 
borgeren/patienten med psykisk sygdom, 

pårørende og andre samarbejdspartnere, 
herunder i forhold til psykoedukation.  

      X X X     

4 Eleven kan anvende viden om 
mestringsstrategier og den enkeltes 
psykosociale forudsætninger og 
udviklingsmuligheder til selvstændigt at 
indgå i et involverende samarbejde med 
borgeren/patienten om et forløb. 

      X X x     

 

                                                           
 
43 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
44 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
45 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 



Læringsaktiviteter - Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX  

 

 
Side 40 af 57 

Læringsaktiviteter for Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX – revideret 19 03 2021 

 

Psykisk sygdom og sygepleje, Avanceret niveau (side 2) 
Nr. Mål Tema 

1.1 
Tema 

1.2 
Tema 

1.3 
Tema 

1.4 
Tema 

1.5 
Tema 

2.1 
Tema 

2.2 
Tema 

2.3 
Tema 

3.1 
Tema  

3.2 
Tema 

3.346 
Tema 

3.447 
Tema 

4.148 

5 Eleven kan anvende viden om principperne 
for sygeplejeprocessen til målrettet at 
prioritere, tilrettelægge, udføre og 
evaluere psykiatrisk sygepleje med 
udgangspunkt i borgerens/patientens 

ressourcer og behov.  

      X       

6 Eleven kan anvende viden om komplekse 
sygepleje- og behandlingsforløb, herunder 

dobbeltdiagnoser, multisygdomme og 
misbrugsproblematikker til at indgå i 
helhedsorienteret tilrettelæggelse af 

tværfaglige og tværprofessionelle pleje- og 
behandlingsforløb.  

      X       

7 Eleven kan anvende viden om 
socialpsykologi og omgivelsernes 
betydning for borgere med psykisk 

sygdom, herunder demens, til at kunne 
bevare respekt og værdighed for den 
enkelte borger/patient samt forebygge 

udadreagerende adfærd og 
magtanvendelse.  

      X X X     

8 Eleven kan anvende viden om 

socialpædagogisk praksis, fx reminiscens, 
sansestimulering, personcentreret omsorg 
og fysisk aktivitet til at understøtte et 
meningsfuldt hverdagsliv for 
borgeren/patienten. 

      X X x     

 

 

                                                           
 
46 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
47 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
48 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 



Læringsaktiviteter - Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX  

 

 
Side 41 af 57 

Læringsaktiviteter for Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX – revideret 19 03 2021 

 

Bilag 8: Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, Avanceret niveau 

Varighed: 6 uger 

(Tilbage til indhold) 
Nr. Mål Tema 

1.1 
Tema 
1.2 

Tema 
1.3 

Tema 
1.4 

Tema 
1.5 

Tema 
2.1 

Tema 
2.2 

Tema 
2.3 

Tema 
3.1 

Tema  
3.2 

Tema 
3.349 

Tema 
3.450 

Tema 
4.151 

1 Eleven kan anvende viden om 
sundhedsfremme, forebyggelse og 
rehabilitering til at varetage social- og 
sundhedsassistentens opgaver i den 
tværprofessionelle og tværsektorielle 

indsats med udgangspunkt i 
borgerens/patientens ønsker og behov.  

X  X       X    

2 Eleven kan anvende viden om 
sundhedspædagogik og livstilsfaktorer til i 
et involverende samarbejde med 
borgeren/patienten og pårørende at 
arbejde motiverende i forhold til 

borgerens/patientens formulering af 
forventninger og mål for hverdagslivet.  

  X X   X X X  x   

3 Eleven kan anvende viden om 
rehabilitering i hverdagslivet til at indgå i 

et involverende samarbejde med 
borgeren/patienten og dennes netværk, 

herunder understøtte sammenhæng i 
borgerens/patientens hverdagsliv. 

X   X       x   

4 Eleven kan anvende viden om kliniske 
vurderinger og screeningsværktøjer til at 
foretage relevante faglige vurderinger i 

den tværfaglige forebyggende indsats i 
forhold til den enkelte borgers/patients 
sundhedstilstand.  

x  X        x   

 

 

                                                           
 
49 Eleven arbejder med alle fagets mål, men med særligt fokus på mål 2, 3 og 9 
50 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
51 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 



Læringsaktiviteter - Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX  

 

 
Side 42 af 57 

Læringsaktiviteter for Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX – revideret 19 03 2021 

 

 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, Avanceret niveau (side 2) 
Nr. Mål Tema 

1.1 
Tema 
1.2 

Tema 
1.3 

Tema 
1.4 

Tema 
1.5 

Tema 
2.1 

Tema 
2.2 

Tema 
2.3 

Tema 
3.1 

Tema  
3.2 

Tema 
3.352 

Tema 
3.453 

Tema 
4.154 

5 Eleven kan anvende viden om 

profylaksebegrebets betydning for 

sundhedstilstand og livskvalitet til at 

samarbejde med borgeren/patienten om 

behovet for fysisk aktivitet og 

hensigtsmæssig ernæring.  

  x X   x x x     

6 Eleven kan anvende viden om 

funktionsevne og 

funktionsevnescreening til at udvælge, 

tilrettelægge og gennemføre aktiviteter, 

der understøtter borgerens/patientens 

mestring og livskvalitet. 

      X   X    

7 Eleven kan anvende viden om trænings- 

og handleplaner til at indgå i et 

tværfagligt samarbejde, der 

understøtter den samlede 

rehabiliteringsproces af 

borgeren/patienten. 

   X      X    

8 Eleven kan anvende viden om analyse, 

planlægning, udførelse og evaluering af 

sociale, fysiske, kulturelle og kreative 

aktiviteter for enkeltpersoner og grupper 

til at understøtte et meningsfuldt 

hverdagsliv for borgeren/patienten ud 

fra en rehabiliterende tilgang.  

  X     X      

 

 

 

 

                                                           
 
52 Eleven arbejder med alle fagets mål, men med særligt fokus på mål 2, 3 og 9 
53 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
54 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 



Læringsaktiviteter - Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX  

 

 
Side 43 af 57 

Læringsaktiviteter for Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX – revideret 19 03 2021 

 

 

 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, Avanceret niveau (side 3) 
Nr. Mål Tema 

1.1 
Tema 
1.2 

Tema 
1.3 

Tema 
1.4 

Tema 
1.5 

Tema 
2.1 

Tema 
2.2 

Tema 
2.3 

Tema 
3.1 

Tema  
3.2 

Tema 
3.355 

Tema 
3.456 

Tema 
4.157 

9 Eleven kan anvende viden om 

kommunale tilbud, frivillige 

organisationer og netværksgrupper til 

at udvælge og gennemføre 

meningsfulde aktiviteter i samarbejde 

med borgeren/patienten.  

   x x x  X x  x   

10 Eleven kan anvende viden om 

funktionsevne, forflytning, lejring, 

mobilisering samt hjælpemidler og 

velfærdsteknologi til at tilrettelægge 

pleje- og omsorgsopgaver med fokus 

på borgerens/patientens 

mestringsevne. 

x  x       X    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
55 Eleven arbejder med alle fagets mål, men med særligt fokus på mål 2, 3 og 9 
56 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
57 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 



Læringsaktiviteter - Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX  

 

 
Side 44 af 57 

Læringsaktiviteter for Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX – revideret 19 03 2021 

 

 

Bilag 9: Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, Ekspert niveau 

Varighed: 6 uger 

(Tilbage til indhold) 
Nr. Mål Tema 

1.1 
Tema 
1.2 

Tema 
1.3 

Tema 
1.4 

Tema 
1.5 

Tema 
2.1 

Tema 
2.2 

Tema 
2.3 

Tema 
3.1 

Tema  
3.2 

Tema 
3.358 

Tema 
3.459 

Tema 
4.160 

1 Eleven kan anvende viden om 

sundhedsfremme, forebyggelse og 

rehabilitering til at begrunde og 

varetage social- og 

sundhedsassistentens opgaver i den 

tværprofessionelle og tværsektorielle 

indsats med udgangspunkt i 

borgerens/patientens ønsker og behov. 

X  X       X    

2 Eleven kan finde og anvende viden om 

sundhedspædagogik og livstilsfaktorerne 

til i et involverende samarbejde med 

borgeren/patienten og pårørende at 

arbejde motiverende i forhold til 

borgerens/patientens formulering af 

forventninger og mål for hverdagslivet.  

  X X   X X X  X   

3 Eleven kan anvende viden om 

rehabilitering i hverdagslivet til at indgå 

i et involverende samarbejde med 

borgeren/patienten og dennes netværk, 

herunder identificere og understøtte 

sammenhæng i borgerens/patientens 

hverdagsliv.  

X   X       x   

 

 

                                                           
 
58 Eleven arbejder med alle fagets mål, men med særligt fokus på mål 2, 3 og 9 
59 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
60 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
 



Læringsaktiviteter - Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX  

 

 
Side 45 af 57 

Læringsaktiviteter for Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX – revideret 19 03 2021 

 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, Ekspert niveau (side 2) 
Nr. Mål Tema 

1.1 
Tema 

1.2 
Tema 

1.3 
Tema 

1.4 
Tema 

1.5 
Tema 

2.1 
Tema 

2.2 
Tema 

2.3 
Tema 

3.1 
Tema  

3.2 
Tema 

3.361 
Tema 

3.462 
Tema 

4.163 

4 Eleven kan anvende viden om kliniske 

vurderinger og screeningsværktøjer til 

at begrunde og foretage relevante 

faglige vurderinger i den tværfaglige 

forebyggende indsats i forhold til den 

enkelte borgers/patients 

sundhedstilstand. 

x  X       X    

5 Eleven kan anvende viden om 

profylaksebegrebets betydning for 

sundhedstilstand og livskvalitet til at 

begrunde og samarbejde med 

borgeren/patienten om behovet for 

fysisk aktivitet og hensigtsmæssig 

ernæring.  

  x X   x x x     

6 Eleven kan anvende viden om 

funktionsevne og 

funktionsevnescreening til at udvælge, 

tilrettelægge, gennemføre og vurdere 

aktiviteter, der understøtter 

borgerens/patientens mestring og 

livskvalitet.  

      X   X    

7 Eleven kan finde og anvende viden om 

trænings- og handleplaner til at indgå 

i et tværfagligt samarbejde, der 

understøtter den samlede 

rehabiliteringsproces af 

borgeren/patienten.  

   X      X    

                                                           
 
61 Eleven arbejder med alle fagets mål, men med særligt fokus på mål 2, 3 og 9 
62 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
63 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
 



Læringsaktiviteter - Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX  

 

 
Side 46 af 57 

Læringsaktiviteter for Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX – revideret 19 03 2021 

 

 

 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, Ekspert niveau (side 3) 
Nr. Mål Tema 

1.1 
Tema 
1.2 

Tema 
1.3 

Tema 
1.4 

Tema 
1.5 

Tema 
2.1 

Tema 
2.2 

Tema 
2.3 

Tema 
3.1 

Tema  
3.2 

Tema 
3.364 

Tema 
3.465 

Tema 
4.166 

8 Eleven kan anvende viden om 

analyse, planlægning, udførelse og 

evaluering af sociale, fysiske, 

kulturelle og kreative aktiviteter for 

enkeltpersoner og grupper til at 

begrunde og understøtte et 

meningsfuldt hverdagsliv for 

borgeren/patienten ud fra en 

rehabiliterende tilgang.  

  X     X      

9 Eleven kan finde og anvende viden om 

kommunale tilbud, frivillige 

organisationer og netværks-grupper til 

at udvælge og gennemføre 

meningsfulde aktiviteter i samarbejde 

med borgeren/patienten. 

   x x x  X   x   

10 Eleven kan anvende viden om 

funktionsevne, forflytning, lejring, 

mobilisering samt hjælpemidler og 

velfærdsteknologi til at begrunde, 

vurdere og tilrettelægge pleje- og 

omsorgsopgaver med fokus på 

borgerens/patientens mestringsevne. 

x  x       X    

 

 

 

                                                           
 
64 Eleven arbejder med alle fagets mål, men med særligt fokus på mål 2, 3 og 9 
65 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
66 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
 



Læringsaktiviteter - Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX  

 

 
Side 47 af 57 

Læringsaktiviteter for Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX – revideret 19 03 2021 

 

Bilag 10: Farmakologi og medicinhåndtering, Avanceret niveau 

Varighed: 3 uger 

(Tilbage til indhold) 
Nr. Mål Tema 

1.1 
Tema 
1.2 

Tema 
1.3 

Tema 
1.4 

Tema 
1.5 

Tema 
2.1 

Tema 
2.2 

Tema 
2.3 

Tema 
3.1 

Tema  
3.267 

Tema 
3.368 

Tema 
3.469 

Tema 
4.170 

1 Eleven kan anvende viden om lovgivning, 
instrukser, vejledninger og lokale 
procedurer til at forklare social- og 
sundhedsassistentens ansvar og 
kompetenceområde til selvstændigt at 

kunne varetage medicinhåndtering i 
gældende praksis, herunder delegering, 

videredelegering, ledelsens ansvar og 
akkreditering.  

 x X  X X X X X     

2 Eleven kan anvende viden om 
kvalitetssikring og utilsigtede hændelser 
(UTH) til selvstændigt og i det tværfaglige 

samarbejde at kunne fremme 
patientsikkerheden og forebygge fejl ved 
medicin-håndtering i praksis, herunder 
dokumentere, indrapportere samt følge op 

på embedslægetilsyn.  

  X  X  X       

3 Eleven kan anvende viden om anatomi og 

fysiologi til at forklare lægemidlers 
farmakokinetik, herunder absorption, 
distribution og elimination og 
farmakodynamik.  

  X    X       

4 Eleven kan anvende beregninger af 

medicin for at fremme patientsikkerheden 
og forebygge fejl ved medicinhåndtering. 
 

  X    X       

                                                           
 
67Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
68 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
69 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
70 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 



Læringsaktiviteter - Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX  

 

 
Side 48 af 57 

Læringsaktiviteter for Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX – revideret 19 03 2021 

 

 

Farmakologi og medicinhåndtering, Avanceret niveau (side 2) 
Nr. Mål Tema 

1.1 
Tema 
1.2 

Tema 
1.3 

Tema 
1.4 

Tema 
1.5 

Tema 
2.1 

Tema 
2.2 

Tema 
2.3 

Tema 
3.1 

Tema  
3.271 

Tema 
3.372 

Tema 
3.473 

Tema 
4.174 

5 Eleven kan anvende viden om almen og 
speciel farmakologi, herunder 
psykofarmaka til at observere virkninger 

og bivirkningersamt forklare 
kontraindikationer, interaktioner og 
dispenseringsformer inden for de mest 
almindelige hovedgrupper, herunder 

hvilken betydning det har for 
observationen af borgere og patienter.  

  x  x x x x x     

6 Eleven kan anvende viden om 
sundhedspædagogiske metoder, redskaber 
og praksisformer, herunder vejledning, 
motivation, og selvadministration i 
samarbejdet med borgere, patienter og 
pårørende i primær og sekundær sektor, 
herunder samarbejde med almen praksis 

til at øge kvaliteten og patientsikkerheden 
ved medicinhåndtering.  

  X  x x X x x     

7 Eleven kan anvende viden om hygiejne og 
risikofaktorer ved medicinhåndtering 
herunder arbejdsmiljøudvalgets opgave og 

arbejdsmiljøcertificering til at forebygge 
arbejdsskader i praksis. 

      X       

 
 
 
  

                                                           
 
71Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
72 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
73 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 
74 Eleven arbejder med fagets mål i relevant omfang 



 

Side 49 af 57 
Gældende fra August 2017 - Redigeret 22 06 2017 

Skole- og praktikopgaver 

Bilag 11: Skole- og praktikopgave – praktik 1A: Sundhedsfremme og 
rehabilitering i det nære sundhedsvæsen 
(Tilbage til indhold) 

 
Den kompetente Social- og sundhedsassistents rolle og kerneopgaver: 

 

I praktikperiode 1A (2 ugers praktikforløb) skal eleven arbejde med skole- og praktikopgave.  

 

Skole- og praktikopgaven har fokus på: 

 

 Sygeplejeprocessen 

 Sundhedsstyrelsens 12 sygeplejefaglige problemområder 

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=144979  

 Grundlæggende sygepleje 

 Observationer 

 

Eleven observerer med udgangspunkt i sygeplejeprocessen den grundlæggende sygepleje. 

Eleven skal have fokus på 1-2 af nedenstående områder:  

 

 Sundhedsfremme og forebyggelse 

 Hygiejne 

 Måltidet 

 Forflytninger 

 Livshistorie og netværk 

 Relationer 

 Kommunikation  

 Screeningsværktøjer til tidlig opsporing 

 Rehabilitering 

 

Eleven reflekterer over sine observationer og inddrager relevant teori fra grundforløb og 

skoleperiode 1A. Med udgangspunkt i alle EUX-elevernes noter udarbejdes en 

helhedsbeskrivelse af en fiktiv borger i starten af skoleperiode 1B.  

 

Noterne medbringes første dag i skoleperiode 1B. 

  

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=144979


Læringsaktiviteter - Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX  

 

 
Side 50 af 57 

Læringsaktiviteter for Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX – revideret 19 03 2021 

 

Bilag 12: Skole- og praktikopgave – praktik 1B: Sygepleje, 
sundhedsfremme og rehabilitering i det nære sundhedsvæsen 
(Tilbage til indhold) 

 
Den kompetente Social- og sundhedsassistents rolle og kerneopgaver: 

 

I praktikperiode 1B skal eleven arbejde med skole- og praktikopgave.  

 

Praktikopgaven har fokus på: 

 Sygeplejeprocessen 

 Sundhedsstyrelsens 12+1 sygeplejefaglige problemområder 

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=144979 

 Grundlæggende sygepleje 

 Observationer  

 Sygeplejeprocedurer 

 

Eleven skal ud fra sygeplejeprocessen arbejde med grundlæggende sygepleje. Elevens 

observationer og viden skal bidrage til kvalitetsudvikling af borgerforløb. Eleven skal have fokus på 

nedenstående områder:  

 

 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. Eleven udarbejder helhedsbeskrivelse af en 

borgersituation. Produktet kan fx være poster, film, mindmap, disposition, PowerPoint. 

Helhedsbeskrivelse skal være anonymiseret. 

 

Eleven kan fremlægge produktet i praktikken. Produktet skal uploades i MOODLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=144979


Læringsaktiviteter - Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX  
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Læringsaktiviteter for Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX – revideret 19 03 2021 

 

Bilag 13: Skole- og praktikopgave - praktik 2: Psykiatrisk sygepleje og 
rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen 

(Tilbage til indhold) 

 

Den kompetente Social- og sundhedsassistents rolle og kerneopgaver: 

 

I praktikperiode 2 skal eleven arbejde med 2 skole- og praktikopgaver.  

 

Praktikopgaverne har fokus på: 

1. Kommunikation og relations arbejde 

2. Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde  

 

Opgave 1 - Kommunikationsopgave 

Eleven skal arbejde med målrettet kommunikation.  

 

Eleven skal først vælge et problemområde eller en aktivitet hos en borger/patient og dernæst 

forbereder og udfører eleven en samtale med borgeren/patienten.  

 

Hvis det i helt særlige tilfælde ikke er muligt, at foretage en målrettet kommunikation med en 

borger/patient, skal eleven i stedet kommunikere med en kollega, tværfaglig samarbejdspartner eller 

pårørende.  

 

Efter samtalen skal eleven reflektere over kommunikationen og inddrage relevant teori. Eleven skal 

anvende nedenstående refleksionscirkel.  

 

 
 

Eleven afleverer en skriftlig refleksion i praktikken og uploader dokumentet i MOODLE. 

 

Opgave 2 – Borgerens/patientens netværk 

Med udgangspunkt i en borger/patient skal eleven udarbejde en oversigt (fx mindmap) over 

borgerens/patientens personlige-, professionelle- og frivillige netværk. Eleven afleverer produktet i 

praktikken og uploader dokumentet i MOODLE. 

 

Eleven kan fremlægge produkterne i praktikken. Produkterne skal uploades i MOODLE. 

 

 



Læringsaktiviteter - Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX  
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Læringsaktiviteter for Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX – revideret 19 03 2021 

 

Bilag 14: Skole- og praktikopgave – praktik 3: Somatisk sygepleje og 
rehabilitering i sygehus regi og kommunalt regi 

(Tilbage til indhold) 

 

 

 

Den kompetente Social- og sundhedsassistents rolle og kerneopgaver: 

 

I praktikperiode 3 skal eleven arbejde med skole- og praktikopgaver.  

 

Praktikopgaverne har fokus på: 

 Patient/borger overgange  

 Tværprofessionelt samarbejde  

 Tværsektorielt samarbejde. 

 

Eleven skal observere – gå i patienten/borgers fodspor og derved få viden fra forskellige patient- 

og borgerforløb. Elevens observationer og viden skal bidrage til kvalitetsudvikling af patient- og 

borgerforløb. Eleven kan fx benytte skyggemetoden, dataindsamling, 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 3 - 1 (Sygehus regi): Der er fokus på indlæggelse og udskrivelse i de 10 uger 

- Opgave 3 - 2 (Sygehus regi): Der er fokus på overgange i det tematiseret forløb 

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

 

Eleven kan fremlægge produktet i praktikken. Produktet skal uploades i MOODLE 
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Bilag 14: Mål for praktikuddannelsen  
(Tilbage til indhold) 

 

 

Mål for praktikken  Begynder  Rutineret  Avanceret  

1. Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske 

sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende 

sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, 

analysere, planlægge, udføre og evaluere sygepleje til 

borgere/patienter med grundlæggende behov.  
 

1A 

1B 

1C 

 

2 

3A 

 

 

3B 

3C 

 

2. Eleven kan planlægge og iværksætte sundhedsfaglige 

handlinger på baggrund af faglige og kliniske 

vurderinger, herunder sundhedsstyrelsens 

screeningsværktøjer til tidlig opsporing samt lokale 

procedurer og retningslinjer.  
 

1A 

1B 

1C 

2 

3A 

 

3B 

3C 

 

3. Eleven kan selvstændigt identificere og reagere på 

ændring i borgerens/patientens sundhedstilstand. Ved 

uforudsete og komplekse problemstillinger kan eleven 

udføre sygeplejehandlinger indenfor eget 

kompetenceområde samt delegerede 

sygeplejehandlinger, herunder udføre palliativ pleje.  
 

1A 

1B 

1C 

 

2 

 

3A 

 

3B 

3C 

 

4. Eleven kan ud fra en helhedsorienteret tilgang, der 

understøtter borgerens/patientens mestring af eget liv, 

selvstændigt og i samarbejde med borgeren/patienten og 

pårørende arbejde med rehabilitering og recovery  
 

1A 

1B 

1C 

 

2 

3A 

 

3B 

3C 

 

5. Eleven kan selvstændigt og tværprofessionelt arbejde 

sundhedsfremmende og ud fra et helhedssyn forebygge 

udvikling af livsstilssygdomme ved at vejlede og motivere 

borgeren/patienten til mestring af eget liv.  

1A 

1B 

1C 

 

2 

3A 

 

3B 

3C 

 

6. Eleven kan ud fra en rehabiliterende tilgang 

selvstændigt planlægge, udføre og evaluere omsorg, 

praktisk hjælp og personlig pleje til borgere med fysiske, 

psykiske og sociale behov.  

1A 

1B 

1C 

 

2 

3A 

 

 

 

3B 

3C 

 

 

7. Eleven kan selvstændigt tilrettelægge og gennemføre 

fysiske, sociale, kulturelle og kreative aktiviteter, og 

informere og vejlede om aktivitetstilbud, herunder 

inddrage netværk og frivillige ud fra borgerens interesser 

og behov og understøtte borgere/patienter i at træffe 

egne valg.  

1A 

1B 

1C 

 

2 

 

3A 

3B 

3C 
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Mål for praktikken  Begynder  Rutineret  Avanceret  

8. Eleven kan selvstændigt forebygge smittespredning 

udfra nationale og lokale retningslinjer og standarder for 

hygiejne, herunder særlige regimer og teknikker samt 

vejlede borgere, patienter, pårørende, kollegaer og 

frivillige herom.  

1A 

1B 

 

 

1C 

 

2 

3A 

 

3B 

3C 

 

9. Eleven kan selvstændigt efter praktikstedets 

retningslinjer og efter delegation varetage 

medicinhåndtering, observere virkning/bivirkninger samt 

dokumentere og samarbejde med borger/patient i den 

medicinske behandling. 
 

1A 

1B 

1C 

2 

3A 

 

3B  

3C 

  

 

10. Eleven kan etablere relationer, der skaber 

samarbejde med borgere/patienter, pårørende og 

frivillige, herunder kommunikere målrettet og anvende 

relevante kommunikationsformer.  
 

1A 

1B 

1C 

 

2 

3A 

3B 

3C 

 

11. Eleven kan selvstændigt gennemføre pædagogiske 

aktiviteter og varetage vejledning af kollegaer.  
 

1A 

1B 

1C 

2 

 

3A 

3B 

3C 

 

12. Eleven kan kommunikere på en måde der, under 

hensyntagen til egen og andres sikkerhed, understøtter 

borgere og patienters integritet og selvbestemmelse i 

forbindelse med konflikthåndtering og voldsforebyggelse 
 

1A 

1B 

1C 

 

2 

3A 

3B 

3C 

 

 

13. Eleven kan selvstændigt kommunikere og 

dokumentere faglige handlinger i relevante 

dokumentationssystemer med henblik på at understøtte 

patientsikre overgange og kontinuitet i det samlede 

borger/patientforløb og øge den borger-/patientoplevede 

kvalitet.  
 

1A 

1B 

1C 

2 

 

3A 

3B 

3C 

 

14. Eleven kan selvstændigt koordinere og tilrettelægge 

eget og andres arbejde samt understøtte og indgå i 

teamsamarbejde omkring opgaveløsning med 

borgerens/patientens mål for øje.  
 

1A 

1B 

1C 

 

2 

 

3A 

3B 

3C 

 

 

15. Eleven kan koordinere og indgå i samarbejdet om en 

borgers/patients behov for tværprofessionel og 

tværsektoriel indsats, herunder selvstændigt indlede, 

afslutte og dokumentere en social- og sundhedsfaglig 

ydelse i relation til modtagelse, indlæggelse, udskrivning 

og hjemkomst.  
 

1A 

1B 

1C 

2 

 

3A 

 

 

3B 

3C 

 

16. Eleven kan selvstændigt udføre sygepleje med 

anvendelse af teknologi og retningslinjer, der tager 

udgangspunkt i erfaringsbaseret viden og evidens.  
 

 

1A 

1B 

1C 

2 

 

3A 

3B 

3C 
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Mål for praktikken  Begynder  Rutineret  Avanceret  

17. Eleven kan støtte op om udviklingen af god praksis 

for kvalitetssikring og patientsikkerhed i det 

tværprofessionelle samarbejde. 

1A 

1B 

1C 

2 

3A 

3B 

 

3C 

 

18. Eleven kan forholde sig kritisk til og understøtte 

udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, 

herunder udføre forflytninger samt vurdere pladsforhold 

under overholdelse af arbejdsmiljøreglerne og 

anvendelse af velfærdsteknologi  

1A 

1B 

 

1C 

 

2 

 

 

3A 

 

3B 

3C 

19. Eleven kan reflektere over og træffe kvalificerede 

valg i forhold til etiske og faglige dilemmaer, der følger 

arbejdet som professionel sundhedsperson, fx forhold 

som tavshedspligt, magtanvendelse, patientrettigheder, 

omsorgspligt og hensyn til borgerens/patientens 

livskvalitet.  
 

1A 

1B 

1C 

2 

 

3A 

3B 

 

3C 

 

 

20. Eleven kan planlægge og redegøre for eget arbejde 

og kompetenceområde som autoriseret sundhedsperson i 

overensstemmelse med relevant lovgivning og andres 

kompetenceområder.  
 

1A 

1B 

1C  

 

2 

 

3A 

3B 

 

3C 
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Bilag 15: Kompetencemål i social og 
sundhedsassistentuddannelsen 
(Tilbage til indhold) 

Kompetencemål i social- og sundhedsassistentuddannelsen 

1 Eleven kan selvstændigt udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse 

med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som autoriseret sundhedsperson. 

Eleven kan i et tværprofessionelt samarbejde arbejde i overensstemmelse med de fastlagte 

kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau og procedurer for patientsikkerhed. 

2 Eleven kan begrunde og selvstændigt tilrettelægge, udføre og evaluere sygepleje, der retter sig 

imod borgere og patienters grundlæggende behov ud fra en metodisk og rehabiliterende tilgang. 

3 Eleven kan indgå i komplekse behandlingsforløb i borgerens eget hjem, herunder varetage 

palliativ pleje. 

4 Eleven kan på baggrund af en sygeplejefaglig vurdering handle på forandringer i borgerens og 

patientens fysiske og psykiske symptomer, herunder anvende værktøjer til tidlig opsporing. 

5 Eleven kan selvstændigt arbejde med borger- og patientrettet forebyggelse, sundhedsfremme og 

rehabilitering i forhold til de hyppigst forekommende fysiske og psykiske sygdomme og 

funktionsnedsættelser. 

6 Eleven kan skabe et involverende samarbejde med borgere, patienter og pårørende, herunder 

vejlede og motivere gennem målrettet kommunikation. 

7 Eleven kan selvstændigt og i et tværprofessionelt samarbejde tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og grupper i 

et rehabiliterende perspektiv. 

8 Eleven kan selvstændigt indgå i en tværprofessionel og tværsektoriel indsats med henblik på at 

koordinere og sikre et sammenhængende patient- og borgerforløb. 

9 Eleven kan varetage koordinering samt indgå i ledelse af teamsamarbejde omkring sygepleje og 

patient/borgerforløb, i relation til arbejdets organisering. 

10 Eleven kan selvstændigt varetage medicindispensering og medicinadministration i henhold til 

gældende lovgivning og arbejdspladsens kliniske retningslinjer og procedurer. 

11 Eleven kan selvstændigt dokumentere den udførte sygepleje og videregive faglige informationer 

skriftligt og mundtligt. 

12 Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi samt tage initiativ til 

implementering af ny viden og teknologi. 

13 Eleven kan selvstændigt anvende principper for hygiejne og afbrydelse af smitteveje, herunder 

rene rutiner, sterilteknikker og isolation samt vejlede borgere, patienter, pårørende, kolleger og 

frivillige herom. 

14 Eleven kan med udgangspunkt i borgerens eller patientens ressourcer og hjælpemidler 

selvstændigt tilrettelægge sit eget og andres arbejde efter ergonomiske principper, 

arbejdspladsens arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforanstaltninger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


