
Velkommen til webinar om social- og 

sundhedshjælperuddannelsen

Mandag d. 24. oktober 2022

Kl. 13.30 – 14.30



Indhold på webinar

1. Gennemgang af relevante ændringer på grundforløb 2 målrettet 

social- og sundhedshjælperuddannelsen og hovedforløbet til social-

og sundhedshjælper

2. Gennemgang af ny LUP på social- og sundhedshjælperuddannelsen, 

herunder skole- og oplæringsopgaverne

3. Gennemgang af hvor oplæringsvirksomhederne kan finde relevant 

materiale på SOSU ZBC informationsside



Taksonomivejledning for grund- og 

hovedforløb

Nye bekendtgørelser og ny lokal 

undervisningsplan (LUP)

Evaluering af social- og sundhedshjælperuddannelsen

Uddannelserne beskrives i bekendtgørelse og ikke i 

uddannelsesordningerne



Grundforløb 2 målrettet Social- og 

sundhedshjælperuddannelsen

Eleverne arbejder med kompetencemål i stedet for viden- færdigheder og 
kompetencer

• Fra 25 mål til 11 kompetencemål

Eleverne skal have kompetencer med præstationsstandarden begynderniveau

Større fokus på relationer, kommunikation og empati

Yderligere differentiering mellem GF2 SSH og GF2 SSA

• Det er fortsat muligt at starte på SSA hovedforløb med et bestået GF2 SSH



GF2 SSH – Alle mål er på begynder niveau

Mål 1: Eleven kan i kendte situationer yde omsorg, pleje og praktisk hjælp til borgere med fysisk 

eller psykisk funktionsnedsættelse ud fra enkle etiske refleksioner over borgerens 

selvbestemmelsesret, intimsfære og blufærdighed.

Mål 2: Eleven kan i kendte situationer medvirke til at skabe relationer, samt understøtte 

rehabilitering, guidning og vejledning af borgeren til mestring af eget liv, samt inddrage enkle 

faktorer, der fremmer og hæmmer motivationen for egenomsorg.

Mål 3: Eleven kan gengive kroppens opbygning, organsystemer og basale funktioner, samt i 

kendte situationer videregive observationer og handle fagligt relevant på livsstilsrelaterede 

sygdomme og de hyppigst forekommende symptomer på demens.

Mål 4: Eleven kan i kendte situationer medvirke til at afbryde smitteveje og reflektere over enkle 

måder at overholde hygiejniske retningslinjer.

Mål 5: Eleven kan medvirke til at igangsætte enkle sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende 

aktiviteter, samt reflektere over kost og motions betydning for livskvalitet, fysisk, psykisk og 

social sundhed for en udvalgt målgruppe.

Kompetencemål på grundforløb 2 målrettet SSH (1)



GF2 SSH – Alle mål er på begynder niveau

Mål 6: Eleven kan i kendte situationer redegøre for ergonomiske principper, regler om sikkerhed og 

arbejdsmiljø, samt deltage i forflytninger med og uden velfærdsteknologiske hjælpemidler, samt i enkle 

situationer reflektere over egenomsorg i jobudøvelsen.

Mål 7: Eleven kan i kendte situationer medvirke i samarbejdet med professionelle samarbejdspartnere og 

anvende udvalgte metoder til kommunikation med borgere, pårørende og professionelle for at forebygge 

vold og konflikter.

Mål 8: Eleven kan deltage i enkel faglig kommunikation, samt anvende sundhedsfaglige begreber og på 

baggrund af observationer i kendte situationer medvirke ved faglig dokumentation i digitale 

kommunikations- og dokumentationssystemer.

Mål 9: Eleven kan redegøre for social- og sundhedsvæsnets opbygning og social- og 

sundhedshjælperens rolle, samt gengive de mest almindelige rettigheder og pligter som fagperson.

Mål 10: Eleven kan i enkle situationer vejlede borgeren i at opnå digital kontakt til offentlige 

myndigheder med fokus på beskyttelse af borgerens digitale data.

Mål 11: Eleven kan udvise empati for målgruppen og reflektere over enkle etiske dilemmaer i 

jobudøvelsen.

Kompetencemål på grundforløb 2 målrettet SSH (2)



Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Ganske få ændringer i kompetencemålene for uddannelsen

• Generelt mere fokus på relationer og kommunikation

• Empati

• Selvstændighed

• GDPR

Ingen ændringer i praktikmålene

Det uddannelsesspecifikke fag der bliver trukket til prøve skal ikke bestås i standpunktskarakter

Afsluttende prøve at beskrevet mere detaljeret, inkl. bedømmelseskriterier

Enkelte ændringer i målene for de uddannelsesspecifikke fag



Ny Lokal undervisningsplan – LUP 

Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser §54: Den lokale undervisningsplan… skal som minimum indeholde en 
overordnet beskrivelse af følgende:

1) Læringsmål for undervisningen. Beskrivelse kan bestå i henvisning til fagmål eller kompetencemål, som 
kan være uddybet med lokal fastlagte mål

2) Indholdet i undervisningen:

• Det planlagte faglige indhold

• Hvordan undervisningen planlægges helhedsorienteret, differentieret, tværfagligt og 
praksisrelateret

3) Evaluering og bedømmelse

• Rammer for den løbende evaluering

• Bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier for den afsluttende bedømmelse af fagene



Generelt om LUP på social- og 

sundhedshjælperuddannelsen
• Udarbejdet i et samarbejde mellem oplæringsvirksomheder, FOA og skole

• Fokus på sammenhæng mellem skole og oplæringsperioder

• Skole- og oplæringsopgaver

• Detailplanlægning foretages af skolen

• LUP fra august 2022:

• Kortere temaer

• Brug af simulation

Skole-
periode 1

Oplærings-

periode 1
Skole-
periode 2

Oplærings-
periode 2

Skole-
periode 3

Oplærings-
periode 3

Skole-
periode 4

1 uger 13 uger 8 uger Ca. 8 uger 5 uge Ca. 17 uger 3 uger 



Skoleperiode 1: Den kompetente social- og 

sundhedshjælper på vej i oplæring

Tema 1.1: Intro - varighed: 1 uge

• Introduktion til uddannelsen

• Simulation: Om at være myndighedsperson/fagperson

• Observere forandringer

• Understøtte den gode relation

• Øve sig i at præsenterer sig selv

• Reflektere over de forventninger man har i forhold til sin 

uddannelse



Skole- og oplæringsopgave 1 – Borgerens livshistorie
Elevens arbejde med at klarlægge borgerens livshistorie planlægges ved forventningssamtalen

Livshistorie med særlig fokus på:

• Borgerens livskvalitet, værdier (brug Maslow som inspiration)

• Rehabiliterende indsats

• Kommunikation (punkt 5 i de 12 sygeplejefaglige problemområder)

• Tværprofessionelt syn (hvad skal der til, for at denne borger oplever mere kvalitet?)

Eleven skal klarlægge en ældre borgers livshistorie via fx

• Fotografier

• Tidslinje

• Interview

Eleven skal udarbejde et materiale/produkt samt reflektere over:

• Relevante rehabiliterende indsatser

• Elevens kommunikationen med borgeren

• Elevens tværprofessionelle syn

Eleven fremlægger materiale/produkt ved en af de ugentlige samtaler i praktikken

Opfølgning på skolen → en hel dag hvor elever fremlægger deres materiale



Tema 2.1: 

Tilbage fra 
oplæringsperioden

(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 
oplæringsperioden

(1 dag)

Skoleperiode 2: Pleje og omsorg til borgere



Skoleperiode 2: Pleje og omsorg til borgere (1)

Tema 2.1: Tilbage fra oplæringsperioden (3 dage)

• Fremlæggelse af produkt

• Arbejde med rehabiliteringsprocessen herunder SMART-mål

Tema 2.2: Sygeplejeprocessen (3 dage) - Simulation

• Social- og sundhedshjælperens 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 oplæringsperioden (1 dag)

• Introduktion til skole- og oplæringsopgaven



Skole- og oplæringsopgave 2 – Igangsættelse af en aktivitet
Elevens arbejde med at planlægge og igangsætte aktiviteten planlægges ved forventningssamtalen

Eleven skal:

• Arbejde med aktivitetsanalysen

• Reflektere over valg af aktivitet

• Have fokus på rehabilitering og aktiviteter i en kronisk syg borgers hverdagsliv

Elevens overvejelser inden igangsættelse af aktivitet:

• Tage udgangspunkt i borgerens livshistorie

• Formulere mål sammen med borgeren

• Tage højde for at der er balance mellem de krav aktiviteten stiller og de ressourcer borgeren har

• Hvilke hjælpemidler har borgeren eventuelt brug for?

Fremlæggelse i praksis

Eleven fremlægger 

• Overvejelser omkring valg af aktivitet i forhold til borgerens livshistorie 

• Afvikling af aktiviteten

• Evaluering sammen med borgeren

Vejleder giver praksisnær feedback og feedforward

Efter fremlæggelsen i praksis reflekterer eleven over:

• Hvad er eleven blevet klogere på omkring rehabilitering og igangsættelse af aktiviteter hos en kronisk syg borger?

• Hvilken feedback og feedforward har eleven fået fra vejlederen?

Refleksionerne gemmes som fx lydfil, video eller tekst

Refleksionerne fremlægges på skolen for klassen og underviseren



Skoleperiode 3: Den kompetente social- og 

sundhedshjælper i det komplekse borgerforløb

Tema 3.1: Tilbage fra oplæringsperiode 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 oplæringsperiode 3 (1 dag)



Skoleperiode 3: Den kompetente social- og 

sundhedshjælper i det komplekse borgerforløb (1)

Tema 3.1: Tilbage fra oplæringsperiode 2 (1 dage)

• Fremlæggelse af skole- og oplæringsopgaven

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 dage) – 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 oplæringsperiode 3 (1 dag)



Skole- og oplæringsopgave 3 – De 12 sygeplejefaglige 

problemområder og sygeplejeprocessen
Elevens arbejde med skole- og oplæringsopgaven planlægges ved forventningssamtalen

Første del af skole- og oplæringsopgaven:

Eleven arbejder med de 12 sygeplejefaglige problemområder. 

• Eleven skal tage udgangspunkt i en borger med kronisk sygdom

• Eleven arbejder med tidlig opsporing

• Udvælger 3-4 relevante sygeplejefaglige problemområder

Eleven indsamler data

• Behandler data ved hjælp af systematikken i sygeplejeprocessen

• Udarbejder et skriftligt produkt (1-2 sider)

Fremlæggelse i praksis

Eleven fremlægger

• Observationer ud fra de sygeplejefaglige problemområder, som eleven har udvalgt

• Arbejdet med sygeplejeprocessen

Vejleder giver praksisnær feedback og feedforward. Skolen følger ikke op på denne del af skole- og oplæringsopgaven

Anden del af skole- og oplæringsopgaven:

Eleven udarbejder en case ud fra sin borger

Casen bruges i forbindelse med afsluttende prøve



Skoleperiode 4: Afsluttende prøver

Afsluttende prøve 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



Prøveafvikling – relevant for censorer
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 relevante 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.



Informationer på SOSU-infoside

• Forløbsoversigter (informationer om elevernes forløb) 

https://sosu.info.zbc.dk/forlobsoversigter

• Lokale undervisningsplaner https://sosu.info.zbc.dk/courses/den-

lokal-undervisningsplan-lup

• Separat del til oplæringsvirksomhederne 

https://sosu.info.zbc.dk/til-oplaeringsvirksomheden

• Infosiden: https://sosu.info.zbc.dk/sosu

https://sosu.info.zbc.dk/forlobsoversigter
https://sosu.info.zbc.dk/courses/den-lokal-undervisningsplan-lup
https://sosu.info.zbc.dk/til-oplaeringsvirksomheden
https://sosu.info.zbc.dk/sosu

