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Princippapir for udarbejdelse af rammeplan for social- og sundhedsassistent uddannelse 

 

Arbejdsgruppen der har udarbejdet ny rammeplan for SSA-uddannelsen, består af følgende repræsentanter 

fra praktik og skole: 

Kommunerne Region Sjælland SOSU Nykøbing SOSU ZBC 

Christi Hansen, Næstved 
kommune 
 

Anette Due Hartmann 
 

Hanne Stilling-Meilgaard Majbritt Vangslev 

Gitte Køhn, Vordingborg 
kommune 
 

Ditte Fisker Christina Matthisson Ditte Grostøl 

Tine Lundtang Hansen, Køge 
kommune   
 

Heidi Lemb Larsen 
 

Tine Krogh  

Karen Rolsted, Odsherred 
kommune 
 

 Gitte Guttner  

 

Udarbejdelsen af rammeplanen har taget udgangspunkt i nedenstående ønsker fra kommunerne, Region 

Sjælland samt skolerne: 

Kommunerne Regional somatik Regional psykiatri SOSU Nykøbing SOSU ZBC 
Sammenhæng mellem 
GF1 - GF2 -HF. Ens for 
alle  

Fem perioder - ikke 
nødvendigvis 5 optag 

Mindre end 1/3 i den 
regionale psykiatri praktik 

Evt. færre end fem 
optag – pga. 
problemer med 
rekruttering 

Sammenhæng 
mellem GF1 - GF2 -
HF 

Så få skift som muligt Så lidt overlap som 
muligt 

Fem optag/perioder Så få skift som muligt Opstart på GF1 og 
GF2 med resten af 
ZBC 

Afsluttende prøve til sidst 
i uddannelsen 

Ferien bedre planlagt.  4 ugers påbygning  Alle elever går til 
afsluttende prøve 
samtidig (Praktik 
efter afsluttende 
prøve) 

Spredt ferien ud. 
Fordeling af 
sommerferien, så 
eleverne holder ferie på 
skift. Det samme i 
juleferien 

Ikke opstart af forløb i juli 
måned 

Så lidt overlap som muligt  Sommerlukket 
28+29+30 

Ønsker kun 2 ugers 
påbygning i psykiatrien 

Tværfagligt forløb i spil i 
overgangen mellem 
kommune og region 

Ens opstart i praktik  Ønsker kun 2 ugers 
påbygning i 
psykiatrien 

Ikke opstart af forløb i juli 
måned 

    

Ens opstart i praktik     

 

SSA-rammeplan fra januar 2023 

SSA rammeplanen, der træder i kraft fra januar 2023, er skitseret samt kommenteret i nedenstående: 

 Der er 5 årlige opstart på SSA-uddannelsen (uge 2, uge 14, uge 25, uge 36 og uge 45) 

 Alle elever på grundforløb 1 kan gå direkte videre på Grundforløb 2 og herefter videre på SSA 

hovedforløb 

 Alle elever på grundforløb 2 kan gå direkte videre på SSA hovedforløb 

 Alle hold har 2 ugers påbygning i psykiatrien. Påbygningen ligger i starten af psykiatripraktikken, således 

at eleverne kan bruge deres viden fra påbygningen i deres psykiatri praktik. 
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 Tre af EUD-ugerne er flyttet fra somatikpraktik i det nære sundhedsvæsen til slutningen af praktik 3 

(primærpraktik i det nære sundhedsvæsen) 

 EUV2 elever samt EUV2 elever med godskrivning for dansk går til prøve samtidig. Dette betyder at de 

EUV2 elever, der ikke har godskrivning for dansk, afslutter deres uddannelse med 2 ugers praktik. SSA 

januar: EUV2 elever med SSH-baggrund har 5 ugers praktik til sidst i deres uddannelse. Alternativt 

skulle de have startet deres uddannelse med tre uger sommerferie. 

 EUD elever går til prøve i de sidste tre uger af deres uddannelse på SOSU ZBC. På SOSU Nykøbing har 

EUD eleverne 2 ugers praktik efter afsluttende prøve. 

 Alle elevtyper (inkl. EUX) kommer i praktik på samme tid. Praktikperioden starter altid på en mandag. 

Hvis mandag er en helligdag starter praktikken på efterfølgende hverdag. 

 Overlappene i psykiatrien er af et sådant omfang, at den regionale psykiatri kan have svært ved at 

håndtere antallet af elever. Denne problematik kan håndteres ved at indgå lokale aftaler om brug af flere 

kommunale psykiatripladser i spidsbelastningsperioder.  

 Elevernes ferie er lagt ind, så der er størst mulig sammenhæng i praktikken og for at undgå overlap samt 

med et rimeligt hensynstagen til familiens planlægning.  

 6. ferieuge kan som udgangspunkt ikke afholdes i sygehuspraktikken. Omsorgsdage kan afholdes, hvis det 

er tvingende nødvendigt. Eleverne skal altid aftale ferie mv. med arbejdsgiver.  

 På de hold, hvor det har været nødvendigt at afkorte praktik 1 (kortere end 12 uger) på grund af 

ferieafholdelse, bruges ferien som en del af høringsperioden. 

Implementering af SSA rammeplan januar 2023 

I forbindelse med udarbejdelsen af SSA-rammeplan gældende fra januar 2023, er der ligeledes kigget på 

implementering af den nye rammeplan. Rammeplanen vil være fuldt implementeret i 2026 (2027 ift. SSA 

EUX) 

I perioden frem til 2026 er der lavet tilpasninger af igangværende forløbsoversigter/holdplan for at mindske 

overlap i somatikpraktik i sygehus regi. 

Der er lavet følgende ændringer: 

 Hold SSA februar 2021 har fået ændret følgende: 

o Somatikpraktik i sygehusregi forkortes med en uge (fra uge 9 – uge 20 2023), så den kun er 12 

uger 

o Somatikpraktik i det nære sundhedsvæsen forlænges med en uge (uge 21 – 43 2023) så den er 

20 uger + 3 ugers ferie 

 Hold SSA november 2021 har fået ændret følgende: 

o Ferie i uge 51/52 2023 flyttes til uge 48 2023 

 Hold SSA januar 2022 har fået ændret følgende: 

o Der var afsat én uge for meget til somatik praktik i sygehus regi, så EUD undervisning bliver 

rykket fra uge 19-20-21 2024 til uge 18-19-20 2024 

  Hold SSA november 2022 har fået ændret følgende: 

o Ferie i uge 51/52 2024 flyttes til uge 48 2024 

Af pædagogiske hensyn er der desuden lavet følgende ændringer: 

 Hold SSA august 2021 i Næstved og Rinsted har fået ændret følgende: 

o Påbygning flyttes fra uge 10-11 2023 til uge 13-14 2023. Ændringen laves ikke for at mindske 

overlap, men fordi påbygningen rent pædagogisk var uhensigtsmæssigt placeret. 
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 Hold SSA august 2022 i Næstved og Rinsted har fået ændret følgende: 

o Påbygning flyttes fra uge 10-11 2024 til uge 13-14 2024. Ændringen laves ikke for at mindske 

overlap, men fordi påbygningen rent pædagogisk var uhensigtsmæssigt placeret. 

Alle ændringer indskrives i holdenes forløbsoversigter. 

Fremtidige koordineringsmøder  

For at imødekomme eventuelle spidsbelastninger i praktikken, vil indeværende arbejdsgruppe mødes to 

gange årligt for at gennemgå antal elever på holdene. 

En uge inden arbejdsgruppen mødes skal skolerne udarbejde en oversigt over antal elever på igangværende 

hold, således at det er muligt at se, hvor mange elever der forventes at komme i somatik praktik på 

sygehuset og i psykiatri praktik. Oversigten skal indeholde de hold, hvor der er startet elever med SSH-

baggrund, men som endnu ikke har været i psykiatri– og/eller somatikpraktik.  

Arbejdsgruppen mødes sidste torsdag i januar måned og sidste torsdag i august måned. SOSU ZBC er 

ansvarlig for at indkalde arbejdsgruppen, samt udarbejde materiale, der kan bruges til at vurdere den 

konkrete belastning i praktikken. Inden arbejdsgruppen mødes sidste torsdag januar, er SOSU ZBC 

ansvarlig for et udarbejde forløbsoversigter for SOSU ZBC’s SSA hold med opstart i efterfølgende 

kalenderår. 

Af praktiske årsager, vil arbejdsgruppens første koordineringsmøder ikke foregå på den planlagte dag, men 

vil afvikles onsdag d. 31. august 2022. 

Indeværende princippapir er godkendt af LUU på SOSU ZBC d. 5. maj 2022 og LUU på SOSU Nykøbing d. 

31. maj 2022. 


