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Skole- og praktikopgave SSH – Praktik 2: Igangsætte en 
aktivitet 

 

I skole- og praktikopgave 2 skal eleven arbejde med aktivitetsanalysen. Formålet med skole- 

og praktikopgaven er at øge elevens fokus på rehabilitering og aktiviteter i borgerens 

hverdagsliv. 

Aktiviteter bygger på borgerens livshistorie. Aktiviteter kan inddeles i P-ADL og i I-ADL 

aktiviteter. P-ADL er en forkortelse for personlige aktiviteter. Det hænger sammen med 

personlig pleje, tage tøj på, spise, rede sit hår m.m. I-ADL er en forkortelse for instrumentel 

aktivitet. Det er komplekse hverdagsaktiviteter, som at kommunikere med andre, lave mad, 

handle ind, administrere sin økonomi, brug af transportmidler med mere. Rehabilitering starter 

traditionelt med i P-ADL og derefter i I-ADL. Altså mestre borgeren sin P-ADL, så tal med 

borgeren om borgeren har problemer i sin I-ADL. 

 

Opgaven er en udførelsesopgave, som skal udføres i praktikken med nedenstående teori.  

 

Inden eleven igangsætter en aktivitet skal følgende overvejes: 

1. Husk at tage udgangspunkt i borgerens livshistorie for aktiviteten føles meningsfuld. 

 
2. Formulering af mål sammen med borgeren. Hvad vil være meningsfuldt for borgeren at 

kunne mestre i sit hverdagsliv?  Er det en P-ADL eller en I-ADL aktivitet? Gør målet 

tidsbestemt: Hvornår skal borgeren udføre aktiviteten? 

 
3. Tag højde for at der skal være balance mellem de krav aktivteten stiller og de 

ressourcer borgeren har. Du skal vurdere om borgeren kan udføre dele af aktiviteten.  

4. Hvilke hjælpemidler har borgeren brug for? Se evt. på www.hmi-basen.dk for inspiration. 

5. Evaluere sammen med din borger, hvordan gik aktiviteten? 

Eleven kan med fordel læse kapitel 7 i ”Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering”, 

Forlaget Munksgaard. 

 

http://www.hmi-basen.dk/
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Elevens arbejde skal planlægges ved forventningssamtalen. Ved samtalen aftales det, hvornår 

opgaven igangsættes og afsluttes, således at eleven får tid til at indhente informationer om 

borgerens livshistorie samt planlægge og igangsætte aktiviteten.  

 

Eleven skal beskrive sine overvejelser omkring valg af aktivitet i forhold til borgerens 

livshistorie samt afvikling af aktiviteten ved en af de ugentlig samtaler i praktikken. Vejlederen 

giver praksisnær feedback og feed forward. 

 

Beskrivelse af borgerens livshistorie uploades i MOODLE. 

 

Opfølgning på skole- og praktikopgaven når eleven starter på skoleperiode 3 

I første tema på skoleperiode 3 indgår der et tværfagligt forløb der tager udgangspunkt i 

elevernes indsamlede livshistorie og udarbejdede aktivitetsanalyse. Eleverne konstruerer med 

udgangspunkt i det medbragte materiale en ny fiktiv borger med en kronisk sygdom.  


