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Skole- og oplæringsopgaver, Social- og 
sundhedsassistentuddannelsen 
 
Formålet med skole- og oplæringsopgaverne 

 

Formålet med skole- og oplæringsopgaverne er at skabe sammenhæng mellem dit forløb på 

skolen og i oplæringsperioden. Erfaringer fra praksis skal inddrages i skoleforløbene og teorien 

skal bruges i praksis.  

 

Du skal udarbejde skole- oplæringsopgaverne, da de er et led i at nå oplæringsmålene. 

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

som social- og sundhedsassistent. Du får desuden mere og mere fokus på social- og 

sundhedsassistentens kerneopgaver. 

 

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

dine fund. På den måde medvirker du med forslag til at kvalificere borger/patient forløb. 

 

Du skal arbejde med disse skole- og oplæringsopgaver på uddannelsen til social- og 

sundhedsassistent: 

 

Oplæringsperiode 

 

Skole- og oplæringsopgave 

Oplæringsperiode 1 - det nære sundhedsvæsen 

 

Skole- og oplæringsopgave 1  

Oplæringsperiode 2 - det nære sundhedsvæsen 

 

Skole- og oplæringsopgave 2  

Oplæringsperiode 3 - det nære sundhedsvæsen 

 

Skole- og oplæringsopgave 3  

Oplæringsperiode 4 - psykiatrien 

 

Skole- og oplæringsopgave 4  

Oplæringsperiode 5 – somatik i sygehus regi 

 

Skole- og oplæringsopgave 5  

Oplæringsperiode 6 – somatik i kommunalt regi 

 

Skole- og oplæringsopgave 6 
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Skole- og oplæringsopgave – oplæringsperiode 1 - Det nære 
sundhedsvæsen 

I oplæringsperiode 1 skal du arbejde med skole- og oplæringsopgave 1. Formålet med opgaven er, at 
der bliver skabt en forbindelse mellem det, du har lært på skolen og det, du arbejder med i 

oplæringsperioden.  
 
Skole- og oplæringsopgaven har fokus på: 
• Observationer 
• Udvalgte dele af sundhedsstyrelsens 12 sygeplejefaglige problemområder 
• Sygeplejeprocessen (bilag 1) 

 
Dit arbejde med skole- og oplæringsopgaven tager afsæt i de 12 sygeplejefaglige problemområder. Du 

skal have fokus på ét af de markerede områder herunder. 

 
De 12 sygeplejefaglige 

områder 

 Eksempler 

Mål 1: Funktionsniveau ADL (almindelig daglig livsførelse)  

Mål 2: Bevægeapparat Behov for træning, balanceproblemer og evt. 

faldtendens 

fx problemer med balance slidgigt, smerter 

ved bevægelse, svært ved at komme ud af 

sengen 

Mål 3: Ernæring Under- og overvægt, spisevaner, ernæringsproblemer 

forårsaget af sygdom eller behandling, kvalme og 

opkastning 

 

Mål 4: Hud og slimhinder Forandringer og lidelser fra hud, slimhinder og andre 

væv 

fx tryksår, rødme, tørhed, svamp, 

decubitus, personlig hygiejne 

Mål 5: Kommunikation Evnen til at gøre sig forståelig og forstå omverden fx forstår borger, hvad jeg udtrykker? Kan 

borger udtrykke sig? Forstår jeg, hvad 

borger udtrykker? Verbal/nonverbal 

Mål 6: Psykosociale forhold Arbejdsevne, relationer til familie, ensomhed, 

livsstilsproblemer, misbrug og mestring 

 

Mål 7: Respiration og 

cirkulation 

Luftvejsproblemer som åndenød, hoste, risiko for 

apiration, legemstemperatur, blodtryk og puls 

 

Mål 8: Seksualitet Samlivsforstyrrelser som følge af sygdom eller 

lægemidler 

 

Mål 9: Smerter og 

sanseindtryk 

Akutte eller kroniske smerter og ubehag, problemer 

med syn og hørelse 

 

Mål 10: Søvn og hvile Faktorer som letter eller hindrer søvn og hvile  

Mål 11: Viden og udvikling Behov for information eller undervisning, 

helbredsopfattelse, sygdomsindsigt, hukommelse 

 

Mål 12: Udskillelse af 

affaldsstoffer 

Inkontinens, obstipation, diarré  

 
Du skal observere borgeren og ved brug af sygeplejeprocessen skabe dig et overblik over hvilke 
arbejdsopgaver, du har hos borgeren i forbindelse det sygeplejefaglige område, som du har observeret.  
 
Du skal formidle dine observationer og overvejelser om arbejdsopgaver i et produkt. Produktet kan fx 

være tekst, billeder, mindmap, film eller PowerPoint. Det skriftlige materiale må maksimalt fylde 2 sider. 
Produktet skal fremlægges ved en af de ugentlige vejledningssamtaler i oplæringsperioden.  
 
Når du har fremlagt produktet for din vejleder, skal du (som minimum) observere endnu en borger og 
udarbejde et nyt produkt. 
 

Når du starter i skole efter oplæringsperioden: 
 
Du skal aflevere dine produkter i Moodle i den afleveringsmappe, der ligger i skoleperiode 1 og desuden 
uploade produkterne i din portfolio i Moodle. Din besvarelse bliver ikke bedømt af en underviser, men 
indgår i klassens refleksioner over erfaringer fra oplæringsperioden.  
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Skole- og oplæringsopgave – oplæringsperiode 2 - Det nære 
sundhedsvæsen 
 

I oplæringsperiode 2 skal du arbejde med skole- og oplæringsopgave 2. Formålet med opgaven er, at der 

bliver skabt en forbindelse mellem det, du har lært på skolen og det, du arbejder med i oplæringsperioden.  
 
Skole- og oplæringsopgaven har fokus på: 
• Relationer, kommunikation, empati og etik 
• Udvalgte dele af sundhedsstyrelsens 12 sygeplejefaglige problemområder 
• Sygeplejeprocessen (bilag 1) 
 

Dit arbejde med skole- og oplæringsopgaven tager afsæt i de 12 sygeplejefaglige problemområder. Du skal 
have fokus på én af nedenstående markerede områder. 

 
De 12 sygeplejefaglige 

områder 

 Eksempler 

Mål 1: Funktionsniveau ADL (almindelig daglig livsførelse)  

Mål 2: Bevægeapparat Behov for træning, balanceproblemer og evt. 

faldtendens 

fx problemer med balance slidgigt, smerter 

ved bevægelse, svært ved at komme ud af 

sengen 

Mål 3: Ernæring Under- og overvægt, spisevaner, ernæringsproblemer 

forårsaget af sygdom eller behandling, kvalme og 

opkastning 

 

Mål 4: Hud og slimhinder Forandringer og lidelser fra hud, slimhinder og andre 

væv 

fx tryksår, rødme, tørhed, svamp, 

decubitus, personlig hygiejne 

Mål 5: Kommunikation Evnen til at gøre sig forståelig og forstå omverden fx forstår borger, hvad jeg udtrykker? Kan 

borger udtrykke sig? Forstår jeg, hvad 

borger udtrykker? Verbal/nonverbal 

Mål 6: Psykosociale forhold Arbejdsevne, relationer til familie, ensomhed, 

livsstilsproblemer, misbrug og mestring 

 

Mål 7: Respiration og 

cirkulation 

Luftvejsproblemer som åndenød, hoste, risiko for 

apiration, legemstemperatur, blodtryk og puls 

 

Mål 8: Seksualitet Samlivsforstyrrelser som følge af sygdom eller 

lægemidler 

 

Mål 9: Smerter og 

sanseindtryk 

Akutte eller kroniske smerter og ubehag, problemer 

med syn og hørelse 

 

Mål 10: Søvn og hvile Faktorer som letter eller hindrer søvn og hvile  

Mål 11: Viden og udvikling Behov for information eller undervisning, 

helbredsopfattelse, sygdomsindsigt, hukommelse 

 

Mål 12: Udskillelse af 

affaldsstoffer 

Inkontinens, obstipation, diarré  

 
Du skal arbejde med etik i forhold til sygeplejeprocessen og det sygeplejefaglige område, som du har valgt at 
gå i dybden med. Du skal reflektere over, hvilke overvejelser du gør dig om relationer, kommunikation, 
empati og etik i arbejdet med borgeren. 
 

Du skal formidle dine refleksioner i et produkt. Produktet kan fx være tekst, billeder, mindmap, film eller 
PowerPoint. Det skriftlige materiale må maksimalt fylde 2 sider. Produktet skal fremlægges ved en af de 
ugentlige vejledningssamtaler i oplæringsperioden.  
 
Når du har fremlagt produktet for din vejleder skal du (som minimum) gentage refleksionsprocessen og 
udarbejde et nyt produkt. 
 

Når du starter i skole efter oplæringsperioden: 

 
Du skal aflevere dine produkter i Moodle i den afleveringsmappe, der ligger i skoleperiode 2 og desuden 
uploade produkterne i din portfolio i Moodle. Du modtager ingen bedømmelse fra din underviser, men 
produktet indgår i klassens refleksioner over erfaringer fra oplæringsperioden.  
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Skole- og oplæringsopgave - Oplæringsperiode 3 - Det nære 
sundhedsvæsen 
 
I oplæringsperiode 3 skal du arbejde med skole- og oplæringsopgave 3. Formålet med opgaven er, at 

der bliver skabt en forbindelse mellem det, du har lært på skolen og det, du arbejder med i 
oplæringsperioden.  
 
Skole- og oplæringsopgaven har fokus på: 
• Relationer, kommunikation, empati og etik 
• Sundhedsstyrelsens 12 sygeplejefaglige problemområder 
• Sygeplejeprocessen (bilag 1) 

 
Dit arbejde med skole- og oplæringsopgaven tager afsæt i de 12 sygeplejefaglige problemområder. Du 
skal have fokus på ét af de 12 sygeplejefaglige områder: 

 
 

De 12 sygeplejefaglige områder 

 

Mål 1: Funktionsniveau ADL (almindelig daglig livsførelse) 

Mål 2: Bevægeapparat Behov for træning, balanceproblemer og evt. faldtendens 

Mål 3: Ernæring Under- og overvægt, spisevaner, ernæringsproblemer forårsaget af sygdom eller behandling, 

kvalme og opkastning 

Mål 4: Hud og slimhinder Forandringer og lidelser fra hud, slimhinder og andre væv 

Mål 5: Kommunikation Evnen til at gøre sig forståelig og forstå omverden 

Mål 6: Psykosociale forhold Arbejdsevne, relationer til familie, ensomhed, livsstilsproblemer, misbrug og mestring 

Mål 7: Respiration og 
cirkulation 

Luftvejsproblemer som åndenød, hoste, risiko for apiration, legemstemperatur, blodtryk og 
puls 

Mål 8: Seksualitet Samlivsforstyrrelser som følge af sygdom eller lægemidler 

Mål 9: Smerter og 
sanseindtryk 

Akutte eller kroniske smerter og ubehag, problemer med syn og hørelse 

Mål 10: Søvn og hvile Faktorer som letter eller hindrer søvn og hvile 

Mål 11: Viden og udvikling Behov for information eller undervisning, helbredsopfattelse, sygdomsindsigt, hukommelse 

Mål 12: Udskillelse af 

affaldsstoffer 

Inkontinens, obstipation, diarré 

 
Du skal udarbejde en helhedsbeskrivelse af en borger. Du skal reflektere over, hvilke overvejelser du 
gør dig om relationer, kommunikation, empati og etik i arbejdet med borgeren. Hvilke 
kernekompetencer mener du, at en social- og sundhedsassistent har? 
 

Du skal formidle din helhedsbeskrivelse. Produktet kan fx være tekst, billeder, mindmap, film eller 
PowerPoint. Det skriftlige materiale må maksimalt fylde 3 sider. Produktet skal fremlægges ved en af 
de ugentlige vejledningssamtaler i oplæringsperioden.  
 
Når du starter i skole efter oplæringsperioden: 
 
Du skal aflevere din helhedsbeskrivelse i Moodle i den afleveringsmappe, der ligger i skoleperiode 3 og 

desuden uploade produkterne i din portfolio i Moodle. Din besvarelse bliver ikke bedømt af en 
underviser, men indgår i klassens refleksioner over erfaringer fra oplæringsperioden.  
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Skole- og oplæringsopgave – Oplæringsperiode 4 - 
Psykiatrien 
 

I oplæringsperiode 4 skal du arbejde med skole- og oplæringsopgave 4, som består af 2 delopgaver. 

Formålet med opgaverne er, at der bliver skabt en forbindelse mellem det, du har lært på skolen og det, du 
arbejder med i oplæringsperioden.  
 
Skole- og oplæringsopgaverne har fokus på: 

1. Kommunikation og relationsarbejde 
2. Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde  

 

Opgave 4.1 - Kommunikationsopgave 
Du skal arbejde med målrettet kommunikation og relationsarbejde.  
 

Trin 1: Til denne opgave skal du vælge én borger/patient, som du skal lave professionel og målrettet 
kommunikation med.   
 

Trin 2: Efterfølgende skal du reflektere over kommunikationen og relationens betydning samt inddrage 
relevant teori. Du skal anvende refleksionscirklen, se bilag 2.  
 
Trin 3: Du skal formidle din refleksion som fx poster, mindmap, disposition, PowerPoint, film, lydoptagelse, 
tegning. Du skal fremlægge refleksionen ved en af de ugentlige vejledningssamtaler, hvor din vejleder giver 
feedback og feed forward.   
 

Trin 4: Du skal dokumentere din læring på baggrund af feedback og feed forward (max. 1 side). Her bruger 
du sidste boble i refleksionscirklen, se bilag 2. Du skal tage udgangspunkt i oplæringsmål 10, 12 og 19 samt 
reflektere over, hvordan du er blevet klogere i forhold til målene og hvordan du fortsat kan udvikle dig. 
Denne dokumentation skal du bruge første dag på skolen.  
 
Opgave 4.2 – Borgerens/patientens netværk 
Med udgangspunkt i en borger/patient skal du udarbejde en oversigt (fx mindmap, poster, disposition eller 

PowerPoint) over borgerens/patientens personlige-, professionelle- og frivillige netværk. Du skal tage 
udgangspunkt i oplæringsmål 4, 7 og 19. 
 
Du skal fremlægge oversigten ved en af de ugentlige vejledningssamtaler i oplæringsperioden. Vejlederen 
giver feedback og feed forward på oversigten. Din udarbejdede oversigt skal du bruge første dag på skolen.  
 

Når du starter i skole efter oplæringsperioden: 
 
Du skal aflevere din dokumentation fra opgave 4.1 samt din oversigt fra opgave 4.2 i Moodle i den 
afleveringsmappe, der ligger i skoleperiode 4 og desuden uploade produkterne i din portfolio i Moodle. Dine 
besvarelser bliver ikke bedømt af en underviser.  
 
Som opsamling på kommunikationsopgaven reflekterer klassen sammen over dilemmaer fra praksis og 

hvordan I håndterer dilemmaer på den gode og den mindre gode måde. I formidler skills-baseret. 
 
Som opsamling på netværksopgaven bliver I stillet en række arbejdsspørgsmål, som I skal relatere til det 

sammenhængende borger/patient forløb samt jeres skoleoplæringsopgave. 
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Skole- og oplæringsopgave – Oplæringsperiode 5 – Somatik i 
sygehus regi 
 

I oplæringsperiode 5 skal du arbejde med skole- og oplæringsopgave 5. Formålet med opgaven er, at der bliver 

skabt en forbindelse mellem det, du har lært på skolen og det, du arbejder med i oplæringsperioden.  
 

I skole- og oplæringsopgave 5 skal du arbejde med oplæringsmålene ud fra lærestedets læringsmateriale. 
 

Du skal løbende lave logbog/noter, som du evt. efterfølgende kan bruge som inspiration til, hvilken 
problemstilling/problemfelt du vil arbejde med til din afsluttende prøve. 
 
I det tematiserede forløb skal du arbejde med overgange.     
 
Vejlederen giver feedback og feed forward ud fra lærestedets læringsmateriale ved de ugentlige 

vejledningssamtaler i oplæringsperioden. 

 
Når du starter i skole efter oplæringsperioden: 
 
Du skal aflevere dine noter i Moodle i den afleveringsmappe, der ligger i skoleperiode 5 og desuden uploade i din 
portfolio i Moodle. Din besvarelse bliver ikke bedømt af en underviser, men indgår i klassens refleksioner over 
erfaringer fra oplæringsperioden.  
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Skole- og oplæringsopgave – Oplæringsperiode 6 – Somatik i 
kommunalt regi 
 

I oplæringsperiode 6 skal du arbejde med skole- og oplæringsopgave 6. Formålet med opgaven er, at der 

bliver skabt en forbindelse mellem det, du har lært på skolen og det, du arbejder med i oplæringsperioden.  
 
I skole- og oplæringsopgave 6 skal du arbejde med den kompetente social- og sundhedsassistents rolle og 
kerneopgaver.  
 
Formålet med opgaven er at vise, at du er på vej mod avanceret niveau i dine oplæringsmål 
(Taksonomivejledning). Det vil sige, at du kan overskue flere problematikker på én gang, korrigere dine 

handlinger undervejs i et borgerforløb og forholde dig kritisk og reflekterende til egen praksis. 
 
Trin1: Du skal lave en dataindsamling ud fra de 12 sygeplejefaglige problemområder, hvor du skal have fokus 

på både objektive + subjektive data. 
 
Trin 2: Du skal udarbejde en skriftlig helhedsbeskrivelse på 1-2 sider, som du skal aflevere til vejleder senest 

1 uge før din mundtlige fremlæggelse 
 
Trin3: Ud fra helhedsbeskrivelsen skal du beslutte, hvilke sygeplejehandlinger du vil foretage dig hos borgeren 
og begrunde dem teoretisk (brug pensumlitteratur og VAR). 
 
Trin 4: Du skal udarbejde et produkt med handlingerne (fx film, flyer, planche, PowerPoint). Produktet er et 
delelement i din mundtlige fremlæggelse 

 
Trin 5: Mundtlig fremlæggelse for din vejleder. 
 

1) Dine sygeplejehandlinger med produkt skal fremlægges i et mundtligt oplæg på 10 min. for vejleder 
(+ evt. andre elever i oplæringsperiode 6 på tværs af læresteder eller tværprofessionelt med 
sygeplejestuderende) 
 

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

3) Der sluttes af med feedback og feedforward fra vejleder 
 
Når du starter i skole efter oplæringsperioden: 
 

Du skal aflevere din helhedsbeskrivelse i Moodle i den afleveringsmappe, der ligger i skoleperiode 6 og 
desuden uploade i din portfolio i Moodle. Din besvarelse bliver ikke bedømt af en underviser, men indgår i 
klassens refleksioner over erfaringer fra oplæringsperioden. 

 

 

https://emu.dk/sites/default/files/2021-05/Taksonomivejledning.pdf
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Bilag 1: Sygeplejeprocessen 
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Bilag 2: Refleksionscirklen 

 

 


