
Social- og 

sundhedshjælperuddannelsen

Lokal undervisningsplan (LUP) 

Skoleperiode 2, 3 og 4



Følgende bliver gennemgået

• Skoleperiode 2

• Skole- og praktikopgave 2

• Skoleperiode 3

• Skole- og praktikopgave 3

• Ny prøveform ved afsluttende prøve



Tema 2.1: 

Tilbage fra praktikken 

(3 dage)

Tema 2.2: 
Sygeplejeprocessen 

(3 dage) - Simulation

Tema 2.3: 
Sundhedsfremme, 
forebyggelse og 
rehabilitering 

(7 dage)

Tema 2.4: 
Arbejdsmiljø 

(3 dage)

Tema 2.5: 
Tværprofessionelt 

samarbejde 

(3 dage)

Tema 2.6: 

Pleje og omsorg til 
den fysisk syge borger 
(5 dage) – Simulation

Tema 2.7: 

Måltidet 

(2 dage)

Tema 2.8: 

Pleje og omsorg for 
den demente borger 
(5 dage) – Simulation

Tema 2.9: 

Optakt til praktik 

(1 dag)

Skoleperiode 2: Pleje og omsorg til borgere



Skoleperiode 2: Pleje og omsorg til borgere (1)

Tema 2.1: Tilbage fra praktikken (3 dage)

• Fremlæggelse af produkt

• Arbejde med rehabiliteringsprocessen herunder SMART-mål

Tema 2.2: Sygeplejeprocessen (3 dage) - Simulation

• SSH’s rolle i den rehabiliterende indsats

• Udførelse af personlig pleje og praktisk hjælp

Tema 2.3: Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (7 dage)

• Metoder og begreber der knytter sig til rehabiliteringsbegrebet

• Praksisnær kontekst



Skoleperiode 2: Pleje og omsorg til borgere (2)

Tema 2.4: Arbejdsmiljø (3 dage)

• Arbejdsmiljøorganisationen

• Aktivt medansvar for kvalitetssikring

• Rettigheder som fag- og myndighedsperson

Tema 2.5: Tværprofessionelt samarbejde (3 dage)

• Social- og sundhedsvæsenets opbygning

• Ansvar som fag- og myndighedsperson

Tema 2.6: Pleje og omsorg til den fysisk syge borger (5 dage) – Simulation

• Hygiejniske principper

• Aldringsprocessen og kroniske sygdomme



Skoleperiode 2: Pleje og omsorg til borgere (3)

Tema 2.7: Måltidet (2 dage)

• Måltidets betydning for den fysisk syge borger

• Ernæringsrigtig kost

• Kulturelle forskelligheder

Tema 2.8: Pleje og omsorg for den demente borger (5 dage) – Simulation

• Demenssygdomme – årsag, symptomer og udvikling

• Kommunikation og empati

• Konflikter og magtanvendelse

Tema 2.9: Optakt til praktik (1 dag)

• Introduktion til skole- og praktikopgaven



Skole- og praktikopgave 2

Ikke ændret i væsentlig grad

Igangsætte en aktivitet

• Reflektere 

• Fremlægge i praksis

Fremlægge på skolen for hele klassen og underviseren

• Tidligere fremlagde eleverne for hinanden



Skoleperiode 3: Den kompetente social- og 

sundhedshjælper i det komplekse borgerforløb

Tema 3.1: Tilbage fra praktikperiode 2 (1 dage)

Tema 3.2: I borgerens hjem (3 dage)

Tema 3.3: Case om borger med kronisk sygdom (4 dag) – Simulation

Tema 3.4: Kommunikation og arbejdsmiljø (5 dag)

Tema 3.5: Observationer (1 dage) - Simulation

Tema 3.6: Prøveeksamen (5 dage)

Tema 3.7: Klar til praktikperiode 3 (1 dag)



Skoleperiode 3: Den kompetente social- og 

sundhedshjælper i det komplekse borgerforløb (1)

Tema 3.1: Tilbage fra praktikperiode 2 (1 dage)

• Fremlæggelse af skole- og praktikopgaven

Tema 3.2: I borgerens hjem (3 dage)

• Måltidets betydning for den kronisk syge borger med særlige behov

• Praktisk hjælp til den kronisk syge borger

• ”Det digitale Danmark” i forhold til den kronisk syge borger

Tema 3.3: Case om borger med kronisk sygdom (4 dag) – Simulation

• Medicinhåndtering

• Personlig pleje

• Rehabilitering

• Etik, relationer mm

• Førstehjælpskursus



Skoleperiode 3: Den kompetente social- og 

sundhedshjælper i det komplekse borgerforløb (2)

Tema 3.4: Kommunikation og arbejdsmiljø (5 dag)

• Etiske dilemmaer, relationer og empati

• Konfliktnedtrapning og kommunikation

• Arbejdsmiljø – Mobning, stress og konflikter

Tema 3.5: Observationer (1 dage) - Simulation

• Træne observationer

Tema 3.6: Prøveeksamen (5 dage)

Tema 3.7: Klar til praktikperiode 3 (1 dag)



Skole- og praktikopgave 3

Få ændringer i første del af opgaven 

• Eleven arbejder med de 12 sygeplejefaglige problemområder

• Eleven udvælger relevante dele 

• Indsamler data

• Udarbejder et skriftligt produkt (1-2 sider)

• Det skriftlige produkt fremlægges ved en af de ugentlige samtaler

• Skolen følger ikke op på denne del af skole- og praktikopgaven

Anden del af skole- og praktikopgaven (denne del er ny)

• Eleven udarbejder en case ud fra sin borger

• Casen bruges i forbindelse med afsluttende prøve



Skoleperiode 4: Afsluttende prøver - ny 

prøveform på SSH-uddannelsen
Prøven er en gruppeeksamen med 2-3 personer pr. gruppe. Eleverne vælger selv gruppen. Hvis en elev ønsker 
at gå op alene kræver dette en særlig dispensation.  

Den afsluttende prøve er en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i gruppens egen case med et praktisk 
stillet udtrukken problemområde. 

Gruppen skal: 

• Identificere og inddrage områder ud fra kompetencemålene for social- og sundhedshjælperuddannelsen.

• Alle væsentlige kompetencemål bringes i spil.

• Redegøre for relevante problemstillinger i casen og foreslå handlinger til løsning af problemstillinger ud 
fra relevante teorier 

• Lave en Skills med udgangspunkt i den lodtrukne problemområde

• Udarbejde en disposition i forhold til gruppens oplæg

Ved lodtrækningen skal eleven kunne vælge mellem mindst 4 valgmuligheder. Hvert problemområde må kun 
optræde 3 gange.



Prøveafvikling
Prøven består af to dele:

Del 1: Skills med udgangspunkt i det lodtrukne problemområde og case 

- 10 minutter pr. elev

Del 2: Foregår som en samtale mellem gruppen og eksaminator, med 
udgangspunkt i kompetencemålene for den færdige social- og sundhedshjælper. 

Gruppen skal redegøre for de relevante kompetencemål i forhold til det udtrukne 
problemområde og begrunde dem fagligt med relevant teori samt deres 
refleksioner og etiske overvejelser.



Forslag fra arbejdsgruppen samt underviserne

Forslag fra arbejdsgruppen

• Påbygning (Valgfrit uddannelsesspecifikt fag – VUF) om demens 

”Samarbejde med borgeren med demens og pårørende”

• Påbygning skal ligge i slutningen af skoleperiode 3.

Forslag fra undervisergruppen: 

• Påbygning (Valgfrit uddannelsesspecifikt fag – VUF) om palliativ ”SOSU-

hjælperens opgaver i et palliativt forløb”

• Døden og opgaver i forbindelse hermed er ikke en del af deres fagmål.





Social- og 

sundhedsassistentuddannelsen

Lokal undervisningsplan (LUP)

Skoleperiode 4 og 5



Følgende skal gennemgås

• Skoleperiode 4

• Skoleperiode 5

• Skole- og praktikopgave 6

• Forslag fra arbejdsgruppe (skole- og praktikopgave 6) om ændring af skole- og 
praktikopgave 5

• Forslag til evaluering af LUPPERNE (SSH og SSA)

• Generel information om LUPPERNE (SSH og SSA)



Tema 4.1: 

Tilbage fra praktik 3 

(3 dage)

Tema 4.2: 

Intro til psykiatrien 

(2 dage)

Tema 4.3: 

Psykiatriens fundament 

(5 dage)

Tema 4.4: 

Kommunikation, relationer 
og etik 

(4 dage)

Tema 4.5: 
Sundhedspædagogik 

(5 dage)

Tema 4.6: 

Skizofreni 

(5 dage) - Simulation

Tema 4.7: 

Demens 

(5 dage) - Simulation

Tema 4.8: 

Affektive lidelser og angst 

(6 dage) - Simulation

Tema 4.9: 
Personlighedsforstyrrelser 

(3 dage)

Tema 4.10: 

Farmakologi 

(5 dage)

Tema 4.11: 

Projekt 

(4 dage)

Tema 4.12: 

Klar til praktikperiode 4 

(1 dag)

Skoleperiode 4: Psykiatri 



Skoleperiode 4 (1)

Tema 4.1: Tilbage fra praktik 3 (3 dage)

• Opfølgning på skole- og praktikopgave 3

• Fremlæggelse for hinanden

• Koble teori og praksis

Tema 4.2: Intro til psykiatrien (2 dage)

• Psykiatrien historie og opbygning

• Egen rolle som social- og sundhedsassistent

Tema 4.3: Psykiatriens fundament (5 dage)

• Centralnervesystem og hjernens opbygning

• Udviklingspsykologi



Skoleperiode 4 (2)

Tema 4.4: Kommunikation, relationer og etik (4 dage)

• At være professionel i forhold til kommunikation, relationer og etik

• Kontaktpersonrollen

• Forebygge magt og tvang

Tema 4.5: Sundhedspædagogik (5 dage)

• Samarbejdet med mennesker med psykiske lidelser

• Fremme det enkelte menneskes funktionsevne

Tema 4.6: Skizofreni (5 dage) - Simulation

• Forstå mennesker med en skizofren lidelse

• Medvirke til at skabe et hverdagsliv for den enkelte



Skoleperiode 4 (3)

Tema 4.7: Demens (5 dage) - Simulation

• Projekt om demens

Tema 4.8: Affektive lidelser og angst (6 dage) - Simulation

• Forstå mennesker der er udfordret af fx angst of depression

• SSA’ens rolle i forhold til at støtte det enkelte menneske

Tema 4.9: Personlighedsforstyrrelser (3 dage)

• Forstå mennesker med personlighedsforstyrrelser

• Anvende hensigtsmæssig kommunikation

Tema 4.10: Farmakologi (5 dage)

Tema 4.11: Projekt (4 dage)

Tema 4.12: Klar til praktikperiode 4 (1 dag)



Tema 5.1: 

Tilbage fra praktik 4 
(2 dage)

Tema 5.2: 

Sætte scenen for at 
være på sygehuset 

(5 dage) - Simulation

Tema 5.3: 
Sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse 
(5 dage) - Simulation

Tema 5.4: 

Infektioner 

(3 dage)

Tema 5.5: 

Diabetes (7 dage) -
Simulation

Tema 5.6: 

Apopleksi (4 dage) -
Simulation

Tema 5.7: 

Den geriatriske 
patient 

(3 dage)

Tema 5.8: 

Terminal og palliativ 
sygepleje 

(3 dage) - Simulation

Tema 5.9: 

Naturfag 

Tema 5.10: 
Tværsektorielt 

samarbejde 

(4 dage)

Tema 5.11: 

Projekt 

(6 dage)

Tema 5.12: 

Klar til praktik 5 og 6 

Skoleperiode 5: Somatik



Skoleperiode 5 (1)

Tema 5.1: Tilbage fra praktik 4 (2 dage)

• Arbejde med skole- og praktikopgaven

Tema 5.2: Sætte scenen for at være på sygehuset (5 dage) - Simulation

• Skifte fokus fra borgeren i eget hjem til patienter på sygehuset

Tema 5.3: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (5 dage) - Simulation

• Hvordan arbejder du som social- og sundhedsassistent med 
sundhedsfremme og sygedomsforebyggelse



Skoleperiode 5 (2)

Tema 5.4: Infektioner (3 dage)

• Forstå kroppens reaktion på forskellige mikroorganismer

• SSA’s rolle

Tema 5.5: Diabetes (7 dage) - Simulation

• Diabetes type 1 og 2

• Hvordan påvirkes kroppen af diabetes

• Hvilke sygeplejefaglige problemstillinger

• Hvilke sygeplejeopgaver skal SSA udføre for det enkelte menneske

Tema 5.6: Apopleksi (4 dage) - Simulation

• Forstå de synlige og usynlige funktionsnedsættelser

• Hvilke sygeplejeopgaver SSA skal udføre



Skoleperiode 5 (3)

Tema 5.7: Den geriatriske patient (3 dage)

• Forstå det at blive ældre

• Hvordan kroppen påvirkes og hvilke funktionsnedsættelse det medfører

• Hvilke sygeplejeopgaver skal SSA udføre

Tema 5.8: Terminal og palliativ sygepleje (3 dage) - Simulation

• Arbejde med livets afslutning

• Hvordan påvirkes den døende og de pårørende fysisk, psykisk og socialt

Tema 5.9: Naturfag 

• Monofaglig undervisning



Skoleperiode 5 (4)

Tema 5.10: Tværsektorielt samarbejde (4 dage)

• Arbejde med hvordan SSA bidrager til at sikre kvaliteten hos borgeren/patienten

• Tværfagligt og tværsektorielt

Tema 5.11: Projekt (6 dage)

• Ud fra en selvvalgt case om en borger/patient indenfor det somatiske problemfelt, 
skal eleven øve sig i at vælge og omsætte relevant viden til konkrete handlinger

Tema 5.12: Klar til praktik 5 og 6 (1 dage)

• Introduktion til skole- og praktikopgaverne

• Eleven identificerer nogle problemstillinger/problemfelter, som eleven finder 
interessante og vil arbejde videre med til den afsluttende eksamen



Skole- og praktikopgave 6 –

somatik i kommunalt regi
Trin1: Eleven skal lave en dataindsamling ud fra de 12 sygeplejefaglige problemområder, hvor fokus er på både objektive + subjektive data.

Trin 2: Eleven skal udarbejde en skriftlig helhedsbeskrivelse på 1-2 sider, som skal afleveres til vejleder senest 1 uge før den mundtlige 
fremlæggelse

Trin3: Ud fra helhedsbeskrivelsen skal eleven beslutte, hvilke sygeplejehandlinger eleven vil foretage hos borgeren og begrunde dem teoretisk

Trin 4: Eleven skal udarbejde et produkt med handlingerne (fx film, flyer, planche, Powerpoint). Produktet er et delelement i den mundtlige 
fremlæggelse

Trin 5: Mundtlig fremlæggelse for vejleder.

Elevens sygeplejehandlinger med produkt skal fremlægges i et mundtligt oplæg på 10 min. for vejleder (+ evt. andre elever i praktik 6 på tværs 
af praktiksteder eller tværprofessionelt med sygeplejestuderende)

Efterfølgende er der 15 min. refleksion i plenum (fx vejleder-elev eller elev-elev på praktikstedet)

Der sluttes af med feedback og feedforward fra vejleder

Ny prøveform på vej, skole- og 

praktikopgave tages i brug på 

tidligere hold når relevant



Forslag til ændringer af skole- og 

praktikopgave 5 (arbejdsgruppen)

• Opgaven skal lede frem til ”praktik 6” i stedet for ”afsluttende 

prøve”

• Der skal formuleres nogle eksempler på ”praktikkens 

læringsmaterialer”

• Der skal være et krav om logbog, så eleven bliver skønnet til at 

gøre dette



SSA EUX

• Samme temaer og indhold som SSA

• Temaerne placering er anderledes pga. skoleperiodernes 

længde



Forslag til evaluering af LUPPER (SSH og SSA)

Første Forslag: 

Etablering af en form for ”evalueringsgruppe”, der følger op på LUPPERNE

• Årlige (evt. længere tid imellem) evalueringer og tilretninger

• Spørgeskema til undervisere og praksis

• Bruge de elevevalueringer der foretages på nuværende tidspunkt

Andet forslag:

LUPPERNE evalueres når det første hold på ny LUP har gennemført hele deres uddannelse

• Halvårligt for GF2

• Længere tid inden evaluering på SSH og SSA

• Spørgeskema til undervisere og praksis

• Bruge de elevevalueringer der foretages på nuværende tidspunkt



Generelt om LUPPERNE (SSH og SSA)

• Der udarbejdes en pixi udgave SSH og SSA

• Plancher på SSH og SSA tilrettes ny LUP

• Forslag til afholdelse af webinar om ændringer på uddannelserne. 

• Målrettet praktikvejledere m.fl.

• En times tid fx kl. 13.30 og 14.30. 

• Afholdes ved ændringer i LUPPERNE eller andre relevante 
ændringer

• Webinar afholdes forventes at blive afholdt to gange årligt





Forslag fra SSA rammeplans 

koordineringsmøde



Ændringer på SSA forløb
SSA august 2021: 

• Sammenhængende forløb for somatik praktik i sygehusregi 

• Rykning af elevernes ferie i 2023

SSA november 2021 (Roskilde og Slagelse): 

• Elevernes psykiatripraktik bliver et  sammenhængende forløb.

• Karen undersøgerom Slagelse kan finde praktikpladser til eleverne

• Tine undersøger om Roskilde kommune kan finde praktikpladser til eleverne. 

SSA EUX 2021: 

• Elevernes psykiatripraktik bliver et  sammenhængende forløb.

• Rykning af elevernes ferie i 2023

Overlap i den regionale del af psykiatrien i ugerne 15 til 29 2023: 

• Alle kommuner får én elev mere i psykiatri praktik. 

• Fordelingen af disse elever i forhold til belastningen i psykiatrien håndteres af skolen.

Skrives på forløbsoversigter:

• 6. ferieuge ikke kan afholdes i somatik praktik i sygehusregi. 

• Rykning af ferie kun kan ske efter aftale med ansættende myndighed.


