
SSH HOVEDFORLØB 

MÅL FOR UNDERVISNINGEN 

Målene og indholdet i undervisningen finder du herunder. Det er beskrevet i temaer, fag eller 

forløb. Indholdet angiver de konkrete aktiviteter, eleverne laver på uddannelsen.  

 

SKOLEPERIODERNE 

Indhold i uddannelsen 

Der er disse 4 skoleperioder i løbet af uddannelsen: 

Skoleperiode 1    Den kompetente social- og sundhedshjælper på vej i praktik   

Skoleperiode 2   Pleje og omsorg til borgere 

Skoleperiode 3    Den kompetente social- og sundhedshjælper i det komplekse  borgerforløb   

Skoleperiode 4    Afsluttende prøver 

 

Det er i skoleperioderne, du får den viden og de kompetencer, som skal bruges i praktikperioderne, 

hvor du arbejder som SSH-elev i retning mod at blive en kompetent og professionel SSH. 

 

 

DER ER FØLGENDE SSH-RELATEREDE FAG PÅ UDDANNELSEN: 

• Social- og sundhedshjælperens rolle 

• Mødet med borgeren 

• Personlig hjælp, omsorg og pleje 

• Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 

 
 

HER BLIVER SSA-FAGENE BESKREVET NÆRMERE: 

 

Social- og sundhedshjælperens rolle 

Dette fag fokuserer på den lovgivning, du som SSA arbejder indenfor og hvilke 

kompetenceområder, du har. Du lærer om tværsektorielt og tværprofessionelt samarbejde. Du lærer 

også at lave dokumentation. 

 

Mødet med borgeren 

I dette fag lærer du, hvordan du arbejder professionelt hos en borger. Du skal etablere et godt 

samarbejde; kommunikere på en god måde og igangsætte aktiviteter der passer til borgeren. Det 

handler også om at handle etisk korrekt og udvise empati i mødet. 



 

Personlig hjælp, omsorg og pleje 

I dette fag lærer du at planlægge, udføre og evaluerer pleje- og omsorgsopgaver hos borgeren. Her 

er der tale om både plejeopgaver og praktiks hjælp hos borgeren. Du kan arbejde med tidlig 

opsporing af sygdom og du får viden om hygiejne og afbrydelse af smitteveje.  

 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 

Her arbejder du med emner som sundhedstilstand, livskvalitet, funktionsevne og mestring, så 

borgeren bliver støttet i sin proces mod et meningsfuldt hverdagsliv. 

 

 

Disse SSH-fag er med til at gøre dig til en kompetent og professionel SSH, der kan varetage og 

udføre plejeopgaver og omsorgsarbejde i det nære sundhedsvæsen.  

 

 

FORMÅL MED SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVER 

Formålet med skole- og praktikopgaverne er at skabe sammenhæng mellem dit forløb på skolen og i 

praktikken. Erfaringer fra praksis skal inddrages i skoleforløbene og teorien skal bruges i praksis. 

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

Ved at arbejde med skole-og praktikopgaverne udvikler du gradvist din rolle og fagidentitet som 

social- og sundhedshjælper. Du får desuden mere og mere fokus på social- og sundhedshjælperens 

kerneopgaver. 

Gennem skole- og praktikopgaverne bliver du trænet i at observere, bearbejde og formidle dine 

fund. På den måde medvirker du med forslag til at kvalificere borgerforløb. 

Du skal arbejde med disse skole- og praktikopgaver på uddannelsen til social- og sundhedshjælper: 

 
 

SKOLEPERIODE 1: DEN KOMPETENTE SOCIAL- OG 
SUNDHEDSHJÆLPER PÅ VEJ I PRAKTIK 



 
 

Du går nu i gang med skoleperiode 1 (SK1), som du kan se på figuren herover, hvor hele 

uddannelsen er vist. "SK" betyder skoleperiode og "PR" betyder praktikperiode. 

Skoleperiode 1 varer 1 uge og består af dette tema: 

• Tema 1.1: intro til din rolle som social - og sundhedshjælper 

Indhold 

I skoleperiode 1 skal du have særligt fokus på, hvordan du bliver en kompetent social- og 

sundhedshjælper i det nære sundhedsvæsen, som du skal møde i praktikperiode 1.  

Du skal arbejde praksisnært med simulation og medier som metode for at finde frem til din nye 

rolle som myndigheds- og fagperson. Du skal arbejde med dine forventninger til den kommende 

praktik og du bliver præsenteret for centrale fagbegreber og metoder inden for dit fag fx 

rehabilitering, observation og livshistorie.  

Du vil til sidst i temaet blive introduceret til din praktik. 

 

 

PRAKTIKMÅL TIL PRAKTIKPERIODE 1 

 

Du skal nu ud i praktikperiode 1 (PR1), som du kan se på figuren herover.  

Det er aftalt med praktikstederne, hvad du skal gennemgå og lære, mens du er ude i praktik. Det kan 

du læse herunder, hvor praktikmålene for praktikperiode 1 er vist. 

Klik og læs praktikmålene til praktikperiode 1 

https://moodle.zbc.dk/pluginfile.php/2515830/mod_pxelevplan/intro_hack/0/Praktikm%C3%A5l%20praktik%201_SSH.pdf


 

 

SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVE 1 

Her er den opgave, som du skal arbejde med under praktikperiode 1.  

Det er vigtigt, at du laver opgaven, da den er en væsentlig del af praktikken og har betydning for, 

om du består praktikperioden. 

Du skal fremlægge din besvarelse for din vejleder under de ugentlige vejledningssamtaler i 

praktikken. Når du kommer tilbage til næste skoleperiode, bliver der samlet op på klassens 

erfaringer fra praktikken. Du skal derfor aflevere din besvarelse lige herunder i Moodle, når 

praktikken er slut.    

 

TEMA 1.1: INTRO TIL DIN ROLLE SOM SOCIAL - OG 
SUNDHEDSHJÆLPER 

Varighed: 5 dage 

 

Beskrivelse: Tema 1.1 byder på intro til, hvordan uddannelsen er bygget op, hvilke bøger I skal 

anskaffe og hvordan I får de forskellige IT-systemer til at virke. I skal desuden selvfølgelig lære 

hinanden at kende på holdet igennem forskellige samarbejdsøvelser.  

Du skal arbejde med at præsenterer dig og dine forventninger til dig selv som fag - og 

myndighedsperson, samt præsenterer de forventninger du har til din kommende praktik. 

Desuden får du kendskab til den professionelle rolle, de 3 P´er, observationer ved forandringer og 

refleksioner mm. 

Du kommer til at at arbejde med simulation ift. til din aktuelle viden om social- og 

sundhedshjælperens rolle. Du bliver klædt på til at observere forandringer, samt hvordan du 

etablerer og understøtter en god relation.  

Hovedforløbet på SOSU er en vekseluddannelse, hvor I skifter mellem skole og praktik. Vi vil 

gerne skabe så god en sammenhæng med praktikken som overhovedet muligt. Vi lægger derfor 

altid op til jeres praktikperioder, mens I stadig er i skolen og følger også op, når I kommer tilbage 

fra praktik. Se billedet herunder. 

  



Slutningen på tema 1.1 retter sig derfor direkte mod praktikperiode 1. I bliver introduceret til den 

praktikopgave, I skal arbejde med i praktikken og I arbejder med emner, der er vigtige i arbejdet 

som SSH. 

LÆRINGSMÅL 

 

Social- og sundhedshjælperens rolle, avanceret niveau: 

 

Mål 2: Eleven kan anvende viden om Serviceloven og Sundhedsloven, herunder regler for 

delegering, som ramme for social- og sundhedshjælperens opgaver til at udvælge og varetage 

arbejdsopgaver inden for eget kompetenceområde.   

 

Mål 7: Eleven kan, som fag- og myndighedsperson, anvende viden om betydningen af tværsektoriel 

og tværfaglig kommunikation og samarbejde, herunder dokumentation og videregivelse af faglige 

informationer til at skabe struktur og sammenhængende forløb for borgeren. 

 

Mødet med borgeren, avanceret niveau: 

 

Mål 1: Eleven kan anvende viden om menneskesyn, etik og borgerens rettigheder til at reflektere 

over etiske dilemmaer, herunder ligebehandling, religionsfrihed, retten til seksualitet og retten til et 

socialt liv, i den professionelle omsorg.   

Mål 7: Eleven kan anvende viden om grundlæggende behov, observationsmetoder og vurdering af 

fysisk, psykisk og social sundhedstilstand til at kunne motivere og guide borgeren til egenomsorg.   

 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, avanceret niveau: 

 

Mål 1: Eleven kan anvende viden om den rehabiliterende tilgang til at kunne involvere borgeren, 

under hensyn til dennes funktionsevne, i valg og planlægning af aktiviteter der fremmer borgerens 

livskvalitet og handlekompetence.   

 

Mål 9: Eleven kan anvende viden om kommunikationsformer, som kan motivere borgeren til 

egenomsorg i det forebyggende og rehabiliterende arbejde.   

 

Mål 10: Eleven kan anvende viden om arbejdsmiljø og ergonomi til selvstændigt at planlægge og 

udføre forflytningsopgaver, herunder forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker 

ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker.   

 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, ekspert niveau: 

 

Mål 1: Eleven kan anvende viden om den rehabiliterende tilgang til at kunne involvere borgeren, 

under hensyn til dennes funktionsevne, i sammenligning, valg og planlægning af aktiviteter der 

fremmer borgerens livskvalitet og handlekompetence.   

 

Mål 9: Eleven kan anvende viden om og begrunde valg af kommunikationsformer, som kan 

motivere borgeren til egenomsorg i det forebyggende og rehabiliterende arbejde.   

 

Mål 10: Eleven kan anvende viden om arbejdsmiljø og ergonomi til selvstændigt at planlægge og 



udføre forflytningsopgaver, herunder vurdere og begrunde hvordan arbejdsbetingede belastninger 

og arbejdsulykker kan forebygges ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske 

teknikker.   

 

INDHOLD I UNDERVISNINGEN 

Alt undervisning på ZBC er lavet med udgangspunkt i det fælles pædagogisk didaktiske grundlag. I 

det fælles pædagogisk didaktiske grundlag er 7 didaktiske principper som er beskrevet ud fra 

underviseren og eleven: 

 

https://www.zbc.dk/media/1810/faelles-paed-didak-grundlag-2018.pdf


 

Denne LUP er et udtræk fra det indhold der er tilrettelagt på ZBCs læringsplatform Moodle. Her er 

mål, indhold, evaluering og bedømmelse beskrevet, så det giver et samlet overblik for eleven.  

EVALUERING OG BEDØMMELSE 

Overordnet set er der følgende bedømmelseskriterier på social- og sundhedsassistentuddannelsen: 

 

• Elevens evne til at inddrage relevante praksiserfaringer 

• Elevens evne til at inddrage relevante teoretiske forklaringer og viden 

• Elevens evne til at argumentere fagligt. 

• Elevens evne til at reflektere over faglig praksis 

Bedømmelsesgrundlag: Eleverne bliver ikke bedømt i det enkelte tema, men får en samlet 

bedømmelse for uddannelsen i de enkelte uddannelsesspecifikke fag, grundfaget engelsk (hvis 

eleven har valgt dette) samt ved afsluttende prøve.  

Eleven bedømmes ud fra målene på forløbet. Hertil gælder overordnet set: 

Minimumspræstation 

(02) 

• Eleven kan på tilstrækkelig måde, med en vis grad af faglig 

selvstændighed, reflektere over faglig praksis 

https://www.zbc.dk/media/1810/faelles-paed-didak-grundlag-2018.pdf


• Eleven kan demonstrere begrænset kendskab til teori, samt 

kunne koble det til praksis 

• Eleven kan udvise begrænset forståelse af fagbegreber, samt kan 

anvende dem og perspektivere til praksis 

• Eleven udviser tilstrækkelig forståelse af fagbegreber, samt kan 

anvende dem og perspektiver til praksis 

• Eleven skal ud fra et helhedsorienteret perspektiv, kunne 

planlægge, målrette, vurdere og udføre selvstændige forløb på et 

basalt niveau 

• Eleven kan på tilstrækkelig vis kunne reflektere over egen 

fagfaglige og tværfaglige rolle i det relationelle arbejde. 

• Elevens kan fremlægge er tilstrækkelig disponeret oplæg med 

implementering af relevante teorier og begreber 

Den tilstrækkelige præstation er karakteriseret ved en minimal 

acceptabel grad af opfyldelse af faget mål. 

Fortrinlige 

præstation (12) 

• Eleven kan på fremragende måde udvise stor faglig 

selvstændighed og reflektere over faglig praksis 

• Eleven kan demonstrere vidtgående kendskab til teori og kan 

koble det til praksis 

• Eleven udviser stor forståelse af fagbegreber, samt kan anvende 

dem og perspektivere til praksis 

• Eleven skal ud fra et helhedsorienteret perspektiv, kunne på et 

avanceret niveau, planlægge, målrette, vurdere og udføre 

selvstændige forløb 

• Eleven kan på fremragende vis reflektere over egen fagfaglige 

og tværfaglige rolle i det relationelle arbejde. 

• Eleven kan på fremragende vis fremlægge et veldisponeret 

oplæg med implementering af relevante teorier og begreber 

Fremragende præstation er karakteriseret ved en udtømmende 

opfyldelse af fagets mål, hvor de uvæsentlige mangler ikke forstyrrer 

præstationen. 

  

På ZBC.dk kan du se mere om eksamensregler, bedømmelser og procedure på ZBC. 

 

https://www.zbc.dk/

