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Skole- og praktikopgave - Praktik 3: De 12 sygeplejefaglige 
problemområder og sygeplejeprocessen 

 

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

problemområder samt inddrage sygeplejeprocessen. Formålet med skole- og praktikopgaven 

er at styrke elevernes systematiske arbejdsmetoder.  

 

Med udgangspunkt i borger med kroniske sygdomme og tidlig opsporing vælger eleven 

relevante dele af de 12 sygeplejefaglige problemområder. Udvælgelsen vil afhænge af den 

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

aktiviteter. 

 

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

 

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

maksimalt to sider. 

 
 

De 12 sygeplejefaglige problemområder 
 

1. Funktionsnedsættelse Handler om de problemer, borgeren kan have med at klare sig selv i det 
daglige liv, herunder daglige aktiviteter. Fx hvordan får borgeren dagen til 
at gå? Hvad med den daglige husførelse? Indkøb? Rengøring? Hygiejne? 

2. Bevægeapparatet Handler om balanceproblemer, Behov for træning og evt. faldtendens. Fx: 
Kan borgeren komme omkring i sin bolig? Komme ud af boligen? Er der 
problemer med at komme i seng? Ud af sengen? Skal borger have hjælp 
til at ændre stilling i sengen? 

3. Ernæring Handler fx om problemer med appetit, spisevaner, under- og overvægt, 
kvalme, opkastning. Drikker borgeren nok? Eller for meget? Er der 
ernæringsproblemer pga. sygdom? Fx diabetes? Omfatter også særlig 
diæt, sondemad, påmindelser mm. 

4. Hud og slimhinder Handler om problemer med hud, slimhinder, hår og negle. Det kan fx 
være rødme, sår, udslet eller problemer med øjne næse, hals og mund. 

5. Kommunikation Handler om problemer med evnen til at udtrykke behov og oplevelser, 
gøre sig forståelig og at forstå omverdenen. Er der problemer med at 
tale? Høre? 

6. Psykosociale forhold Handler om problemer med at være sammen med andre, fx familie og 
venner, ensomhed. 
Problemer med at håndtere følelser, fx utryghed, vrede, sorg, glæde. 
Psykiske og psykiatriske symptomer, fx hallucinationer, orientering i rum, 
tid og personlig data.  
Problemer med misbrug, fx alkohol og medicin. 

7. Respiration og cirkulation  Handler om problemer med luftveje og kredsløb. 
Det kan fx være problemer med luftveje, såsom åndenød og hoste. 
Problemer med kredsløb, fx dårlig kredsløb, blodtryk, puls, temperatur. 

8. Seksualitet Handler om problemer med seksualitet, ikke kun fysisk sex men også 
nærhed, bekræftelse, kærlighed og accept. 
Problemerne kan være samlivsproblemer, forstyrrelser i lysten til sex som 
følge af sygdom eller medicin. 

9. Smerter og sanseindtryk Handler om problemer med akutte eller kroniske smerter. Fx hovedpunkt, 
gigtsmerter. 
Handler også om problemer med ændringer eller tab af sanser, fx syn, 
hørelse, lugt, smag og følelse. 

10. Søvn og hvile Handler om problemer med søvn og hvile, fx oplevelse af træthed og 
udmattelse, problemer med at falde i søvn ikke udhvilet efter søvn 
ændret døgnrytme. 

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

forstå sin egen sygdom, behov for at modtage råd, vejledning, 
information og undervisning. 
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12. Udskillelse af affaldsstoffer Handler om problemer med funktioner i urinveje og mave-tarm-system, 
fx problemer med forstoppelse, diarré og inkontinens 

 

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

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

efterbehandling af dataindsamlingen.  

 

Eleven skal fremlægge sine observationer ud fra de 12 sygeplejefaglige problemområder samt 

sygeplejeprocessen ved en af de ugentlig samtaler i praktikken. Vejlederen giver praksisnær 

feedback og feed forward. 

 

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

Skoleperioden bruges til afsluttende prøver. Skole- og praktikopgaven evalueres ikke på 

skolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


