
SKOLEPERIODE 1    OPLÆRINGSPERIODE 1 

I skoleperiode 1 har eleven arbejdet med: 

 Relationsdannelse, målrettet kommunikation og dokumentation samt tavshedspligt.  

 Sygeplejeprocessen, den grundlæggende sygepleje samt social- og sundhedsassistentens arbejdsopgaver 

 Introduktion til ansvar og kompetencer i forhold til medicinhåndtering.  

 Arbejdsstillinger 

Skolens opfølgning når eleverne starter i skole efter oplæringsperiode 1: 

I starten af skoleperiode 2 vil der i grupper arbejdes med elevernes observationer fra oplæringsperiode 1. 

SKOLE– OG OPLÆRINGSOPGAVE 1 

Skole– og oplæringsopgave 1 — Det nære sundhedsvæsen: 

I oplæringsperiode 1 skal eleven arbejde med en skole– og oplæringsopgave. Skole– og oplæringsopgaven har fokus på: 

• Sygeplejeprocessen 

• Udvalgte del af sundhedsstyrelsens 12 sygeplejefaglige problemområder  

• Observationer 

 
Elevens arbejde med skole- og oplæringsopgaven tager afsæt i de 12 sygeplejefaglige problemområder. Eleven skal have fokus på ét af de 
markerede områder herunder. 

 

 

 

 

 

 

Eleven skal observere borgeren og ved brug af sygeplejeprocessen skabe sig et overblik over hvilke arbejdsopgaver, eleven har hos borge-
ren i forbindelse det sygeplejefaglige område, som eleven har observeret.  

Eleven skal formidle sine 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 vejledningssam-
taler i oplæringsperioden.  

Når eleven har fremlagt produktet for sin vejleder, skal eleven (som minimum) observere endnu en borger og udarbejde et nyt produkt. 

Eleven skal aflevere sine produkter i Moodle  
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SKOLEPERIODE 2  OPLÆRINGSPERIODE 2 

I skoleperiode 2 har eleverne arbejdet med: 

 Observationer 

 Hud og slimhinder 

 Screeningsværktøj for tidlig opsporing.  

 Triager, 

 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse  

 Intro til UTH og dokumentation 

 Kommunikation og relationsdannelse 

Skolens opfølgning når eleverne starter i skole efter oplæringsperiode 2: 

Eleverne refleksioner vil blive inddraget i første tema i skoleperiode 3.  

SKOLE– OP OPLÆRINGSOPGAVE 2 

Skole– og oplæringsopgave 2 — Den kompetente social– og sundhedsassistents 

rolle og kerneopgaver: 

I oplæringsperiode 2 skal eleven arbejde med skole- og oplæringsopgave 2. Formålet med 
opgaven er, at der bliver skabt en forbindelse mellem det, eleven har lært på skolen og det, 
eleven arbejder med i oplæringsperioden.  

Skole- og oplæringsopgave 2 har fokus på: 

• Relationer, kommunikation, empati og etik 

• Udvalgte dele af sundhedsstyrelsens 12 sygeplejefaglige problemområder 

• Sygeplejeprocessen 

Elevens arbejde med skole- og oplæringsopgaven tager afsæt i de 12 sygeplejefaglige pro-
blemområder. Eleven skal have fokus på én af nedenstående markerede områder. 

Eleven skal arbejde med etik i forhold til sygeplejeprocessen og det sygeplejefaglige område, 
som eleven har valgt at gå i dybden med. Eleven skal reflektere over, hvilke overvejelser 
han/hun gør sig om relationer, kommunikation, empati og etik i arbejdet med borgeren. 

Eleven skal formidle sine refleksioner i et produkt. Produktet kan fx være tekst, billeder, 
mindmap, film eller PowerPoint. Det skriftlige materiale må maksimalt fylde 2 sider. Produk-
tet skal fremlægges ved en af de ugentlige vejledningssamtaler i oplæringsperioden.  

Når eleven har fremlagt produktet for sin vejleder skal eleven (som minimum) gentage re-
fleksionsprocessen og udarbejde et nyt produkt. 

Eleven skal aflevere sine produkter i Moodle. 
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SKOLEPERIODE 3   OPLÆRINGSPERIODE 3 

 

I skoleperiode 3 har eleven arbejdet med: 

 Medicin, medicinhåndtering, medicinregning, almen og speciel farmakologi mm. 

 Hygiejne, Sygepleje,  

 Hjerte/kredsløb 

 Respiration 

 Diabetes type 2 

 Kommunikation - mundtlig og skriftlig  

 Sundhedspædagogik.  

 Fordøjelsen 

Skolens opfølgning når eleverne starter i skole efter oplæringsperiode 3: 

Elevens helhedsbeskrivelse inddrages i arbejdet i første tema. Hvilke overvejelser har 

eleven gjort sig og hvad vil det sige at være en kompetent social– og sundhedsassi-

stent. Eleverne fremlægger for hinanden 

SKOLE– OG OPLÆRINGSOPGAVE 3 

Den kompetente Social- og sundhedsassistents rolle og kerneopgaver: 

I oplæringsperiode 3 skal eleven arbejde med skole- og oplæringsopgave 3. Formålet 
med opgaven er, at der bliver skabt en forbindelse mellem det, eleven har lært på 
skolen og det, eleven arbejder med i oplæringsperioden.  

Skole- og oplæringsopgaven har fokus på: 

• Relationer, kommunikation, empati og etik 

• Sundhedsstyrelsens 12 sygeplejefaglige problemområder 

• Sygeplejeprocessen  

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

Eleven skal udarbejde en helhedsbeskrivelse af en borger. Eleven skal reflektere over, 
hvilke overvejelser han/hun gør sig om relationer, kommunikation, empati og etik i 
arbejdet med borgeren. Hvilke kernekompetencer mener eleven, at en social- og 
sundhedsassistent har? 

Eleven skal formidle sin 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 oplæringspe-
rioden.  

Eleven skal aflevere sin helhedsbeskrivelse i Moodle  
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SKOLEPERIODE 5 og SKOLEPERIODE 6 (KUN EUD/EUV3-

ELEVER)   OPLÆRINGSPERIODE 6 

Eleven har i skoleperiode 5 arbejde med: 

 Kroppens anatomi og fysiologi,  

 Sygeplejeprocessen,  

 Somatisk sygdomslære, Multisygdomme,  

 Hygiejne, Sterile procedurer,  

 Præ-, per- og post operativ sygepleje.  

 Kulturforståelse,  

 Nationale mål for kvalitetssikring,  

 Arbejdsmiljø,  

 Rehabilitering samt  trænings- og handleplaner 

 Funktionsevne, Lejring og mobilisering  

 Palliation,  

 Observere ændringer i borgerens sundhedstilstand 

 Sorg og kriseforløb 

 Samarbejde sundhedspædagogisk med pårørende 

 Førstehjælp,  

 Teamledelse samt vejledning og instruktion af kolleger,  

 Koordination af det sammenhængende patientforløb,  

 Velfærdsteknologi. 

 Anvende digitale redskaber,  

 screeningsværktøjer  

EUD/EUV3 eleverne har ligeledes arbejdet  borgerens oplevelse af mødet med Sundhedsvæsenet. Ele-

ven har arbejdet med, hvilke handlinger social- og sundhedsassistenten skal udføre, for at forbedre 

mødet mellem borger/patient og Sundhedsvæsenet. 

Skolens opfølgning når eleverne starter i skole efter oplæringsperiode 6: 

Med afsæt i elevernes helhedsbeskrivelser arbejdet der med den kompetente SSA. 

SKOLE– OPLÆRINGSOPGAVE 6 

I oplæringsperiode 6 skal eleven arbejde med skole- og oplæringsopgave 6. Formålet 
med opgaven er, at der bliver skabt en forbindelse mellem det, eleven har lært på 
skolen og det, eleven arbejder med i oplæringsperioden  

I skole- og oplæringsopgave 6 skal eleven arbejde med den kompetente social- og 
sundhedsassistents rolle og kerneopgaver.  

Formålet med opgaven er at vise, at eleven er på vej mod avanceret niveau i sine op-
læringsmål. Det vil sige, at eleven kan overskue flere problematikker på én gang, kor-
rigere sine handlinger undervejs i et borgerforløb og forholde sig kritisk og reflekteren-
de til egen praksis. 

 

Trin1: Eleven skal lave en dataindsamling ud fra de 12 sygeplejefaglige problemområ-
der, hvor eleven skal have fokus på både objektive + subjektive data. 

 

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

 

Trin3: Ud fra helhedsbeskrivelsen skal eleven beslutte, hvilke sygeplejehandlinger ele-
ven vil foretage sig hos borgeren og begrunde dem teoretisk (brug pensumlitteratur og 
VAR). 

 

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

 

Trin 5: Eleven laver en mundtlig fremlæggelse for sin vejleder. 

1. Elevens sygeplejehandlinger med produkt skal fremlægges i et mundtligt oplæg på 
10 min. for vejleder (+ evt. andre elever i oplæringsperiode 6 på tværs af læreste-
der 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 

 
Eleven skal aflevere sin helheds-
beskrivelse i Moodle  
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