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Lokal uddannelsesplan social- og 

sundhedsassistentuddannelsen EUD Merit 2017 

Indledning. 
Den standardiserede uddannelse til Social-og sundhedsassistent har en længde på ca. 2 år og 9 måneder. 

Den veksler mellem skoleundervisning og 4 obligatoriske praktikforløb. 

Uddannelsen afkortes som standard for EUD elever med en social- og sundhedshjælperuddannelse med 5 

ugers uddannelsesspecifikke fag og 5 måneders praktik. 

Eleverne kan tilvælge Engelsk, elever der ikke har valgt engelsk skal arbejde i læringscenter. 

Det gælder for alle elever, at de skal følge undervisningen i Naturfag C, selvom eleven har merit for faget.  

Det vil for alle elever være muligt ved uddannelsens start, at vælge ekspert niveau i fagene Det 

sammenhængende borger og patientforløb, Somatisk sygdom og sygepleje samt faget Sundhedsfremme, 

forebyggelse og rehabilitering.  

 

Læringsaktivitet 2. Mødet med borgeren i det nære sundhedsvæsen. 
Varighed: 16 uger. 

Beskrivelse 
Formålet med 2. skoleperiode er at gøre dig klar til arbejdet som social- og sundhedsassistent i det nære 

sundhedsvæsen.  

Læringsaktiviteten indeholder uddannelsesspecifikke fag, valgfri uddannelsesspecifikke fag, valgfag, 

grundfagene dansk og naturfag, og engelsk inkl. prøve i engelsk og dansk 

Læringsaktiviteten er sammensat af følgende læringselementer:  

1.1 Læringselement: Social- og sundhedsassistentens rolle i det nære sundhedsvæsen 

1.2 Læringselement: Social- og sundhedsassistentens samarbejde med borgeren i det nære sundhedsvæsen 

1.3 Læringselement: Sundhedsfremme i det nære sundhedsvæsen 

1.4 Læringselement: Sygepleje og rehabilitering i det nære sundhedsvæsen 

2.1 Læringselement: Borgeren med hjerte- kar sygdomme. 

2.2 Læringselement: Borgeren med lungelidelser 

2.3 Læringselement: Borgeren med mave- tarmlidelser 

2.4 Læringselement: Borgeren med endokrinologiske lidelser 

2.5 Læringselement: Borgeren med neurologiske lidelser 

2.7 Projekt: Borgeren i det nære sundhedsvæsen 

2.8 Farmakologi  
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2.9 Naturfag c niveau 

2.10 Dansk c niveau  

2.11 Engelsk c og d niveau  

2.12 Læringscenter 

2.13 Valgfri uddannelsesspecifikke fag: Social- og sundhedsassistenten som teamleder. 

1.5 Læringselement Valgfag 

1.5.1 Tidlig opsporing af sygdomstegn  

1.5.2 Tysk. 

 

Bedømmelse 
I denne læringsaktivitet bedømmes du ud fra: 

• Udvalgte uddannelsesspecifikke fag mål på avanceret niveau og/eller ekspert niveau, 

Fagmålene for grundfagene og fagmålene for de valgfri uddannelsesspecifikke fag. 

 

Læringselementer: 

1.1 Læringselement: Social- og sundhedsassistentens rolle i det nære sundhedsvæsen 
Varighed: 3 dag. 

 
Beskrivelse:  

Du bliver introduceret til social- og sundhedsassistentens rolle i det nære sundhedsvæsen. Herunder skal 

du opnå viden om, hvilken lovgivning og regler der arbejdes under, samt få kendskab til dine 

samarbejdspartnere og mulighederne for et samarbejde. 

Emner: 

• Autorisation 

• Lovgivning 

• Prioritering af opgaver 

• Kliniske retningslinjer 

 

Introduktion til Social- og sundhedsassistent uddannelsen (1 dag) 

 

Mål 

 

Kvalitet og udvikling (avanceret) (2 dage)  
1. Eleven kan anvende viden om overordnede sammenhænge mellem social- og sundhedspolitik, nationale 
kvalitetsmål, lokale målsætninger og serviceniveauer i kommuner og regioner, til at prioritere egne 
arbejdsopgaver ud fra de visiterede ydelser.  
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2. Eleven kan anvende viden om nationale mål for kvalitetssikring til at 
reflektere over social- og sundhedsassistentens pligter og rettigheder som autoriseret sundhedsperson.  
 
3. Eleven kan anvende viden om nationale kliniske retningslinjer og lokale instrukser til med udgangspunkt i 
borgerens/patientens og pårørendes behov og mål for sygeplejen at medvirke til at sikre kvalitet i de 
sundhedsfaglige ydelser.  
 

4. Eleven kan anvende viden om regler for tavshedspligt, varetagelse af personfølsomme data, 

omsorgspligt, og dokumentation til at reflektere over social- og sundhedsassistentens pligter og rettigheder 

som autoriseret sundhedsperson. 
 

1.2 Læringselement: Social- og sundhedsassistentens samarbejde med borgeren i det nære 

sundhedsvæsen 
Varighed: 5 dage. 

Beskrivelse: 

Du introduceres til arbejdet med, hvordan du møder din borger. Du skal arbejde med betydningen af at 

kende din borgers kultur og baggrund i øvrigt. Du skal arbejde med din rolle og kommunikationen i 

relationen til borgeren. 

Emner: 

• Kommunikation 

• Ligeværdig relation 

• Kultur 

• Livsform 

• Livshistorie 

• Etiske dilemmaer 

Mål: 

Mødet med borgeren og patienten (avanceret) (5 dage) 
2. Eleven kan anvende viden om forskellige former for målrettet kommunikation til at etablere en 

professionel relation i mødet med borgeren/patienten og de pårørende. 

3. Eleven kan anvende viden om forskellige kulturer og sundhedsopfattelser til at møde borgeren/patienten 

og de pårørende med respekt for værdighed og integritet.  

4. Eleven kan anvende viden om forskellige livsformer, livsfaser og livshistorier til at varetage en 

helhedsorienteret indsats i mødet med borgeren/patienten. 

 6. Eleven kan anvende viden om kommunikation og betydning af ligeværdige relationer til at reflektere 

over etiske dilemmaer og handle empatisk i mødet med borgeren/patienten og de pårørende. 

 

1.3 Læringselement: Sundhedsfremme i det nære sundhedsvæsen 

Varighed: 3 dage. 

Beskrivelse: 
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Du bliver introduceret til arbejdet med sundhedsfremme i det nære 

sundhedsvæsen. Du kommer til at arbejde med, hvordan du involverer din borger i dette arbejde. Og du 

kommer til at arbejde med sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. 

Emner: 

• Sundhedspædagogik 

• Mestring og motivation 

• Profylakse 

• Fysisk aktivitet 

• Ernæring 

• Involverende samarbejde 

 

Mål: 

Mødet med borgeren (avanceret) (1 dage) 

5. Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogisk teori og metode til at tilrettelægge aktiviteter, der 

understøtter borgerens/patientens ressourcer samt fremmer rehabiliteringsprocesser og borgerens 

sundhed.  

 

7. Eleven kan anvende viden om mestringsstrategier og motivationsfaktorer til at understøtte borgerens/ 

patientens mestring af egen sygdom og rehabiliteringsproces. 

 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (avanceret) (2 dage) 

3. Eleven kan anvende viden om rehabilitering i hverdagslivet til at indgå i et involverende samarbejde med 
borgeren/patienten og dennes netværk, herunder understøtte sammenhæng i borgerens/patientens 
hverdagsliv 
 
5. Eleven kan anvende viden om profylaksebegrebets betydning for sundhedstilstand og livskvalitet til at 
samarbejde med borgeren/patienten om behovet for fysisk aktivitet og hensigtsmæssig ernæring. 
 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (ekspert) (2 dage) 
3. Eleven kan anvende viden om rehabilitering i hverdagslivet til at indgå i et involverende samarbejde med 
borgeren/patienten og dennes netværk, herunder identificere og understøtte sammenhæng i 
borgerens/patientens hverdagsliv. 
 
5. Eleven kan anvende viden om profylaksebegrebets betydning for sundhedstilstand og livskvalitet til at 
begrunde og samarbejde med borgeren/patienten om behovet for fysisk aktivitet og hensigtsmæssig 
ernæring. 
 
 

1.4 Læringselement: Sygepleje og rehabilitering i det nære sundhedsvæsen 
Varighed: 4 dage. 

Beskrivelse: 



 
  

 
27-10-2021 Side 7 af 92 

 

Du bliver introduceret til sygepleje og rehabilitering i det nære sundhedsvæsen. 

Du kommer til at arbejde med sygeplejefaglige teorier og observation. Du kommer til at arbejde med at 

tage afsæt i borgerens ressourcer og funktionsevne, når du udfører omsorgsopgaver. 

Emner: 

• Funktionsnedsættelser 

• Funktionsevne 

• Forflytning 

• Mobilisering 

• Sygeplejefaglig teori 

• Sygeplejeprocessen 

• Observation af ændring i sundhedstilstanden 

 

Mål: 

Mødet med borgeren (avanceret) (2 dage) 
9. Eleven kan anvende viden om fysisk og psykiske funktionsnedsættelser til selvstændigt at tage 

medansvar for konflikthåndtering samt forebyggelse af konflikter og magtanvendelse i mødet med 

borgeren/patienten. 

Somatisk sygdom og sygepleje (avanceret) (1 dage) 
1. Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori og metode til at vurdere borgerens/patientens 

ressourcer, behov og sundhedstilstand samt til at handle på kompleksiteten af de grundlæggende behov, 

herunder inddrage relevante samarbejdspartnere.  

3. Eleven kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til målrettet at prioritere, 

tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sygepleje med udgangspunkt i borgerens/patientens ressourcer 

samt fysiske, psykiske og sociale behov.  

5. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdom til at observere ændringer i borgerens/patientens 

sundhedstilstand, fx ændringer der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, anæmi, ødemer, 

respiratoriske problemer, obstipation, diarré, feber, konfusion, fejlmedicinering og immobilitet, og handle 

hensigtsmæssigt herpå. 

Somatisk sygdom og sygepleje (ekspert) (1 dage) 
1. Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori og metode til at vurdere borgerens/patientens 

ressourcer, behov og sundhedstilstand samt til at handle på kompleksiteten af de grundlæggende behov, 

herunder identificere og inddrage relevante samarbejdspartnere.  

3. Eleven kan finde og anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til målrettet at prioritere, 

tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sygepleje med udgangspunkt i borgerens/patientens ressourcer 

samt fysiske, psykiske og sociale behov.  

5. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdom til at identificere og observere ændringer i 

borgerens/patientens sundhedstilstand, fx ændringer der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, 

anæmi, ødemer, respiratoriske problemer, obstipation, diarré, feber, konfusion, fejlmedicinering og 

immobilitet, og handle hensigtsmæssigt herpå. 
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Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (avanceret) (1 dag) 
10. Eleven kan anvende viden om funktionsevne, forflytning, lejring, mobilisering samt hjælpemidler og 
velfærdsteknologi til at tilrettelægge pleje- og omsorgsopgaver med fokus på borgerens/patientens 
mestringsevne.  
 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (ekspert) (1 dag) 
10. Eleven kan anvende viden om funktionsevne, forflytning, lejring, mobilisering samt hjælpemidler og 

velfærdsteknologi til at begrunde, vurdere og tilrettelægge pleje- og omsorgsopgaver med fokus på 

borgerens/patientens mestringsevne. 

 

2.1 Læringselement: Borgeren med hjerte- kar sygdomme 
Varighed: 3 dage: 

Beskrivelse: 

Du bliver introduceret til hjertets anatomi og fysiologi, samt sygdomme relateret til hjertet. Du kommer til 

at arbejde med identificere grundlæggende behov og udøve sygepleje og rehabilitering til patienter med 

sygdomme i hjertet. Du kommer til at arbejde med lovgivning omkring det tværsektorielle arbejde, samt 

patientsikkerhed. 

Emner: 

• Anatomi og fysiologi om hjertet. 

• Sygeplejefaglig teori. 

• Behandling og identifikation af grundlæggende behov. 

• Sundhedsfremme. 

• Forebyggelse. 

• Rehabilitering. 

• Sundhedspolitik. 

• Patientsikkerhed. 

• Tværsektorielle samarbejde. 

Mål: 

Somatisk sygdom og sygepleje (avanceret) (2 dage)  
1. Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori og metode til at vurdere borgerens/patientens 

ressourcer, behov og sundhedstilstand samt til at handle på kompleksiteten af de grundlæggende behov, 

herunder inddrage relevante samarbejdspartnere. 

2. Eleven kan anvende viden om kroppens anatomi og fysiologi samt sammenhænge mellem organ-

systemerne til at forklare og forstå de enkelte organer og organsystemers betydning ved udførelse af 

sygeplejefaglige handlinger. 

4. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende sygdomme til at forklare årsager, symptomer 

og behandlingsformer til selvstændigt at varetage sygepleje ud fra identificerede behov. 

5. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdom til at observere ændringer i borgerens/patientens 

sundhedstilstand, fx ændringer der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, anæmi, ødemer, 

respiratoriske problemer, obstipation, diarré, feber, konfusion, fejlmedicinering og immobilitet, og handle 

hensigtsmæssigt herpå. 
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Somatisk sygdom og sygepleje (ekspert) (2 dage) 
1. Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori og metode til at vurdere borgerens/patientens 

ressourcer, behov og sundhedstilstand samt til at handle på kompleksiteten af de grundlæggende behov, 

herunder identificere og inddrage relevante samarbejdspartnere. 

2. Eleven kan finde og anvende viden om kroppens anatomi og fysiologi samt sammenhænge mellem 

organsystemerne til at forklare og forstå de enkelte organer og organsystemers betydning ved udførelse af 

sygeplejefaglige handlinger. 

4. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende sygdomme til at forklare og vurdere årsager, 

symptomer og behandlingsformer til selvstændigt at begrunde og varetage sygepleje ud fra identificerede 

behov. 

5. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdom til at identificere og observere ændringer i 

borgerens/patientens sundhedstilstand, fx ændringer der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, 

anæmi, ødemer, respiratoriske problemer, obstipation, diarré, feber, konfusion, fejlmedicinering og 

immobilitet, og handle hensigtsmæssigt herpå. 

 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (avanceret) (1 dag) 

1. Eleven kan anvende viden om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering til at varetage social- og 

sundhedsassistentens opgaver i den tværprofessionelle og tværsektorielle indsats med udgangspunkt i 

borgerens/patientens ønsker og behov. 

5. Eleven kan anvende viden om profylaksebegrebets betydning for sundhedstilstand og livskvalitet til at 

samarbejde med borgeren/patienten om behovet for fysisk aktivitet og hensigtsmæssig ernæring. 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (ekspert) (1 dag) 
1. Eleven kan anvende viden om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering til at begrunde og 

varetage social- og sundhedsassistentens opgaver i den tværprofessionelle og tværsektorielle indsats med 

udgangspunkt i borgerens/patientens ønsker og behov. 

5. Eleven kan anvende viden om profylaksebegrebets betydning for sundhedstilstand og livskvalitet til at 

begrunde og samarbejde med borgeren/patienten om behovet for fysisk aktivitet og hensigtsmæssig 

ernæring. 

2.2 Læringselement: Borgeren med lungelidelser 
Varighed: 3 dage: 

Beskrivelse: 

Du bliver introduceret til lungernes fysiologi og anatomi, samt sygdommen KOL. Du kommer til at arbejde 

med identifikation af behov og sygeplejefaglig teori. Du kommer til at arbejde med anvendelse af 

aktivitetsanalyse som et redskab i rehabiliteringen. Du kommer til at arbejde med at støtte borgerens 

mestringsevne og anvendelsen af telemedicin hertil. 

Emner: 

• Anatomi og fysiologi Kronisk obstruktiv lungelidelse. 

• Sygeplejefaglig teori. 

• Behandling og identifikation. 
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• Velfærdsteknologi. 

• Mestring. 

• Rehabilitering. 

• Aktivitetsanalyse. 

• Serviceniveau og arbejdsopgaver i primærsektoren. 

• Kliniske retningslinjer og instrukser. 

• Innovation.   

Mål: 

Kvalitet og udvikling (1 dag)  

1. Eleven kan anvende viden om overordnede sammenhænge mellem social- og sundhedspolitik, nationale 

kvalitetsmål, lokale målsætninger og serviceniveauer i kommuner og regioner, til at prioritere egne 

arbejdsopgaver ud fra de visiterede ydelser. 

3. Eleven kan anvende viden om nationale kliniske retningslinjer og lokale instrukser til med udgangspunkt i 

borgerens/patientens og pårørendes behov og mål for sygeplejen at medvirke til at sikre kvalitet i de 

sundhedsfaglige ydelser. 

8. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi og innovative processer til at medvirke til 

implementering af nye teknologiske løsninger og arbejdsgange i den sundhedsfaglige praksis, herunder 

medvirke i anvendelse af telemedicin. 

Somatisk sygdom og sygepleje (avanceret) (1 dage)  
2. Eleven kan anvende viden om kroppens anatomi og fysiologi samt sammenhænge mellem organ-

systemerne til at forklare og forstå de enkelte organer og organsystemers betydning ved udførelse af 

sygeplejefaglige handlinger. 

4. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende sygdomme til at forklare årsager, symptomer 

og behandlingsformer til selvstændigt at varetage sygepleje ud fra identificerede behov. 

5. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdom til at observere ændringer i borgerens/patientens 

sundhedstilstand, fx ændringer der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, anæmi, ødemer, 

respiratoriske problemer, obstipation, diarré, feber, konfusion, fejlmedicinering og immobilitet, og handle 

hensigtsmæssigt herpå. 

11. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi i sygeplejen til at medvirke ved implementering af nye 

teknologiske løsninger i forhold til borgeren/patienten og pårørende, herunder telemedicin-ske løsninger. 

Somatisk sygdom og sygepleje (ekspert) (1 dage) 
2. Eleven kan finde og anvende viden om kroppens anatomi og fysiologi samt sammenhænge mellem 

organsystemerne til at forklare og forstå de enkelte organer og organsystemers betydning ved udførelse af 

sygeplejefaglige handlinger. 

4. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende sygdomme til at forklare og vurdere årsager, 

symptomer og behandlingsformer til selvstændigt at begrunde og varetage sygepleje ud fra identificerede 

behov. 

5. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdom til at identificere og observere ændringer i 

borgerens/patientens sundhedstilstand, fx ændringer der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, 
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anæmi, ødemer, respiratoriske problemer, obstipation, diarré, feber, konfusion, 

fejlmedicinering og immobilitet, og handle hensigtsmæssigt herpå. 

11. Eleven kan finde og anvende viden om velfærdsteknologi i sygeplejen til at medvirke ved 

implementering af nye teknologiske løsninger i forhold til borgeren/patienten og pårørende, herunder 

telemedicinske løsninger. 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (avanceret) (1 dage) 
1. Eleven kan anvende viden om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering til at varetage social- og 

sundhedsassistentens opgaver i den tværprofessionelle og tværsektorielle indsats med udgangspunkt i 

borgerens/patientens ønsker og behov. 

6. Eleven kan anvende viden om funktionsevne og funktionsevnescreening til at udvælge, tilrettelægge og 

gennemføre aktiviteter, der understøtter borgerens/patientens mestring og livskvalitet. 

8. Eleven kan anvende viden om analyse, planlægning, udførelse og evaluering af sociale, fysiske, kulturelle 

og kreative aktiviteter for enkeltpersoner og grupper til at understøtte et meningsfuldt hverdagsliv for 

borgeren/patienten ud fra en rehabiliterende tilgang. 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (ekspert) (1 dage) 
1. Eleven kan anvende viden om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering til at begrunde og 

varetage social- og sundhedsassistentens opgaver i den tværprofessionelle og tværsektorielle indsats med 

udgangspunkt i borgerens/patientens ønsker og behov. 

6. Eleven kan anvende viden om funktionsevne og funktionsevnescreening til at udvælge, tilrettelægge, 

gennemføre og vurdere aktiviteter, der understøtter borgerens/patientens mestring og livskvalitet. 

8. Eleven kan anvende viden om analyse, planlægning, udførelse og evaluering af sociale, fysiske, kulturelle 

og kreative aktiviteter for enkeltpersoner og grupper til at begrunde og understøtte et meningsfuldt 

hverdagsliv for borgeren/patienten ud fra en rehabiliterende tilgang. 

 

2.3 Læringselement: Borgeren med mave-tarmlidelser 
Varighed: 3 dage: 

Beskrivelse: 

Du bliver introduceret til fordøjelsessystemets anatomi og fysiologi og sammenhængen mellem organerne. 

Du kommer til at arbejde med sygeplejefaglig teori og sygeplejeopgaver i forhold til stomi, samt borgerens 

mestring og rehabilitering i forhold til dette. Du kommer til at arbejde med hvordan en 

sundhedspædagogisk tilgang kan understøtte borgerens mestringsevne. 

Emner: 

• Anatomi og fysiologi om Stomi. 

• Sammenhænge mellem organerne. 

• Hygiejne 

• Sygeplejefaglig teori. 

• Behandling og identifikation. 

• Mestring. 

• Rehabilitering. 



 
  

 
27-10-2021 Side 12 af 92 

 

• Sundhedspædagogik. 

• Tværfagligt samarbejde. 

• Instruktion.  

Mål: 

Mødet med borgeren og patienten (avanceret) (1 dag) 
7. Eleven kan anvende viden om mestringsstrategier og motivationsfaktorer til at understøtte borgerens/ 

patientens mestring af egen sygdom og rehabiliteringsproces. 

8. Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogisk teori og metode til i et tværfagligt samarbejde at 

planlægge og gennemføre information, instruktion og vejledning af borgere/patienter og pårørende. 

 

Somatisk sygdom og sygepleje (avanceret) (1 dage)  

1. Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori og metode til at vurdere borgerens/patientens 

ressourcer, behov og sundhedstilstand samt til at handle på kompleksiteten af de grundlæggende behov, 

herunder inddrage relevante samarbejdspartnere. 

2. Eleven kan anvende viden om kroppens anatomi og fysiologi samt sammenhænge mellem organ-

systemerne til at forklare og forstå de enkelte organer og organsystemers betydning ved udførelse af 

sygeplejefaglige handlinger. 

4. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende sygdomme til at forklare årsager, symptomer 

og behandlingsformer til selvstændigt at varetage sygepleje ud fra identificerede behov. 

5. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdom til at observere ændringer i borgerens/patientens 

sundhedstilstand, fx ændringer der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, anæmi, ødemer, 

respiratoriske problemer, obstipation, diarré, feber, konfusion, fejlmedicinering og immobilitet, og handle 

hensigtsmæssigt herpå. 

8. Eleven kan anvende viden om principper for hygiejne til at arbejde med særlige regimer i forbindelse 

med infektionssygdomme og institutionsinfektioner samt til at vejlede borgeren/patienten, pårørende og 

kolleger i at overholde hygiejniske principper for at afbryde smitteveje. 

 

Somatisk sygdom og sygepleje (ekspert) (1 dage) 
1. Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori og metode til at vurdere borgerens/patientens 

ressourcer, behov og sundhedstilstand samt til at handle på kompleksiteten af de grundlæggende behov, 

herunder identificere og inddrage relevante samarbejdspartnere. 

2. Eleven kan finde og anvende viden om kroppens anatomi og fysiologi samt sammenhænge mellem 

organsystemerne til at forklare og forstå de enkelte organer og organsystemers betydning ved udførelse af 

sygeplejefaglige handlinger. 

4. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende sygdomme til at forklare og vurdere årsager, 

symptomer og behandlingsformer til selvstændigt at begrunde og varetage sygepleje ud fra identificerede 

behov. 

5. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdom til at identificere og observere ændringer i 

borgerens/patientens sundhedstilstand, fx ændringer der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, 



 
  

 
27-10-2021 Side 13 af 92 

 

anæmi, ødemer, respiratoriske problemer, obstipation, diarré, feber, konfusion, 

fejlmedicinering og immobilitet, og handle hensigtsmæssigt herpå. 

8. Eleven kan finde og anvende viden om principper for hygiejne til at begrunde og arbejde med særlige 

regimer i forbindelse med infektionssygdomme og institutionsinfektioner samt til at vejlede 

borgeren/patienten, pårørende og kolleger i at overholde hygiejniske principper for at afbryde smitteveje. 

 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (avanceret) (1 dag) 
1. Eleven kan anvende viden om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering til at varetage social- og 

sundhedsassistentens opgaver i den tværprofessionelle og tværsektorielle indsats med udgangspunkt i 

borgerens/patientens ønsker og behov. 

2. Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogik og livstilsfaktorer til i et involverende samarbejde 

med borgeren/patienten og pårørende at arbejde motiverende i forhold til borgerens/patientens 

formulering af forventninger og mål for hverdagslivet. 

4. Eleven kan anvende viden om kliniske vurderinger og screeningsværktøjer til at foretage relevante faglige 

vurderinger i den tværfaglige forebyggende indsats i forhold til den enkelte borgers/patients 

sundhedstilstand. 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (ekspert) (1 dag) 
1. Eleven kan anvende viden om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering til at begrunde og 

varetage social- og sundhedsassistentens opgaver i den tværprofessionelle og tværsektorielle indsats med 

udgangspunkt i borgerens/patientens ønsker og behov. 

2. Eleven kan finde og anvende viden om sundhedspædagogik og livstilsfaktorerne til i et involverende 

samarbejde med borgeren/patienten og pårørende at arbejde motiverende i forhold til 

borgerens/patientens formulering af forventninger og mål for hverdagslivet. 

4. Eleven kan anvende viden om kliniske vurderinger og screeningsværktøjer til at begrunde og foretage 

relevante faglige vurderinger i den tværfaglige forebyggende indsats i forhold til den enkelte 

borgers/patients sundhedstilstand. 

 

2.4 Læringselement: Borgeren med endokrinologiske lideler 
Varighed: 4 dage: 

Beskrivelse: 

Du bliver introduceret til anatomi og fysiologi i forhold til sygdommen diabetes. Du kommer til at arbejde 

med identifikation af behov og sygepleje til borgeren med diabetes. Endvidere kommer du til at arbejde 

med profylakse herunder ernæring. Du kommer til at arbejde med kommunale tilbud og tilbud fra almen 

praksis. Du kommer til at arbejde med lovgivningen og autorisationen som social- og sundhedsassistent. 

Emner: 

• Anatomi og fysiologi om endokrinologi, særligt i forhold til diabetes 

• Sygeplejefaglig teori. 

• Behandling og identifikation. 
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• Profylakse. 

• Ernæring. 

• Kommunale tilbud og netværk. 

• Servicelov og Autorisation. 

• Sammenhængende borger- patientforløb. 

• Almenpraksis. 

Mål: 

Det sammenhængende borger- og patientforløb (avanceret) (1 dag) 
1. Eleven kan anvende viden om Serviceloven, Sundhedsloven og Psykiatriloven til i det tværsektorielle og 

tværprofessionelle samarbejde at arbejde under hensyn til patientsikkerhed. 

2. Eleven kan anvende viden om Autorisationsloven og Vejledning om autoriserede sundhedspersoners 

benyttelse af medhjælp til at kunne reflektere over og varetage social- og sundhedsassistentens opgaver, 

herunder delegerede opgaver, i det tværprofessionelle samarbejde omkring det sammenhængende borger-

/patientforløb. 

8. Eleven kan anvende viden om almen praksis’ tilbuds-, ansvars- og funktionsområde til at samarbejde om 

koordinering af det sammenhængende borger-/patientforløb. 

Det sammenhængende borger- og patientforløb (ekspert) (1 dag) 
1. Eleven kan finde og anvende viden om Serviceloven, Sundhedsloven og Psykiatriloven til i det 

tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejde at arbejde under hensyn til patientsikkerhed. 

2. Eleven kan anvende viden om Autorisationsloven og Vejledning om autoriserede sundhedspersoners 

benyttelse af medhjælp til at kunne identificere og varetage social- og sundhedsassistentens opgaver, 

herunder delegerede opgaver, i det tværprofessionelle samarbejde omkring det sammenhængende borger-

/patientforløb 

8. Eleven kan finde og anvende viden om almen praksis’ tilbuds-, ansvars- og funktionsområde til at 

samarbejde om koordinering af det sammenhængende borger-/patientforløb. 

Somatisk sygdom og sygepleje (avanceret) (2 dage)  
2. Eleven kan anvende viden om kroppens anatomi og fysiologi samt sammenhænge mellem organ-

systemerne til at forklare og forstå de enkelte organer og organsystemers betydning ved udførelse af 

sygeplejefaglige handlinger. 

3. Eleven kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til målrettet at prioritere, 

tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sygepleje med udgangspunkt i borgerens/patientens ressourcer 

samt fysiske, psykiske og sociale behov. 

4. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende sygdomme til at forklare årsager, symptomer 

og behandlingsformer til selvstændigt at varetage sygepleje ud fra identificerede behov. 

5. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdom til at observere ændringer i borgerens/patientens 

sundhedstilstand, fx ændringer der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, anæmi, ødemer, 

respiratoriske problemer, obstipation, diarré, feber, konfusion, fejlmedicinering og immobilitet, og handle 

hensigtsmæssigt herpå. 
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Somatisk sygdom og sygepleje (ekspert) (2 dage) 
2. Eleven kan finde og anvende viden om kroppens anatomi og fysiologi samt sammenhænge mellem 

organsystemerne til at forklare og forstå de enkelte organer og organsystemers betydning ved udførelse af 

sygeplejefaglige handlinger. 

3. Eleven kan finde og anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til målrettet at prioritere, 

tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sygepleje med udgangspunkt i borgerens/patientens ressourcer 

samt fysiske, psykiske og sociale behov. 

4. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende sygdomme til at forklare og vurdere årsager, 

symptomer og behandlingsformer til selvstændigt at begrunde og varetage sygepleje ud fra identificerede 

behov. 

5. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdom til at identificere og observere ændringer i 

borgerens/patientens sundhedstilstand, fx ændringer der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, 

anæmi, ødemer, respiratoriske problemer, obstipation, diarré, feber, konfusion, fejlmedicinering og 

immobilitet, og handle hensigtsmæssigt herpå. 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (avanceret) (1 dag) 
1. Eleven kan anvende viden om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering til at varetage social- og 

sundhedsassistentens opgaver i den tværprofessionelle og tværsektorielle indsats med udgangspunkt i 

borgerens/patientens ønsker og behov. 

2. Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogik og livstilsfaktorer til i et involverende samarbejde 

med borgeren/patienten og pårørende at arbejde motiverende i forhold til borgerens/patientens 

formulering af forventninger og mål for hverdagslivet. 

5. Eleven kan anvende viden om profylaksebegrebets betydning for sundhedstilstand og livskvalitet til at 

samarbejde med borgeren/patienten om behovet for fysisk aktivitet og hensigtsmæssig ernæring. 

9. Eleven kan anvende viden om kommunale tilbud, frivillige organisationer og netværksgrupper til at 

udvælge og gennemføre meningsfulde aktiviteter i samarbejde med borgeren/patienten. 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (ekspert) (1 dag) 
1. Eleven kan anvende viden om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering til at begrunde og 

varetage social- og sundhedsassistentens opgaver i den tværprofessionelle og tværsektorielle indsats med 

udgangspunkt i borgerens/patientens ønsker og behov. 

2. Eleven kan finde og anvende viden om sundhedspædagogik og livstilsfaktorerne til i et involverende 

samarbejde med borgeren/patienten og pårørende at arbejde motiverende i forhold til 

borgerens/patientens formulering af forventninger og mål for hverdagslivet. 

5. Eleven kan anvende viden om profylaksebegrebets betydning for sundhedstilstand og livskvalitet til at 

begrunde og samarbejde med borgeren/patienten om behovet for fysisk aktivitet og hensigtsmæssig 

ernæring. 

9. Eleven kan finde og anvende viden om kommunale tilbud, frivillige organisationer og netværks-grupper 

til at udvælge og gennemføre meningsfulde aktiviteter i samarbejde med borgeren/patienten. 
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2.5 Læringselement: Borgeren med neurologiske lidelser 
Varighed: 4 dage. 

Beskrivelse: 

Du bliver introduceret til nervesystemets anatomi og fysiologi, samt sygdomme i nervesystemet. Der er 

fokus på kompleksiteten i sygeplejen, samt rehabilitering af borgeren med apopleksi. I den forbindelse 

lærer du om ABC konceptet og hvordan du kan arbejde målrettet med aktiviteter med afsæt i borgerens 

funktionsevne. Du kommer til at arbejde med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, herunder 

dokumentation. Endvidere vil du arbejde med kommunikation og vejledning i forhold til din borger. 

Emner: 

• Dokumentation 

• Kommunikation 

• Vejledningsmetoder 

• Tværprofessionel samarbejde 

• Tværsektoriel samarbejde 

• Anatomi og fysiologi 

• Kompleksitet i sygeplejen 

• Årsager 

• Symptomer 

• Behandlingsformer 

• Ændringer i sundhedstilstand 

• Rehabilitering 

• ABC koncept 

• Funktionsevne og screening 

• Trænings- og handleplaner 

• Aktiviteter 

Mål: 

Det sammenhængende borger- og patientforløb (avanceret) (1 dag) 
3. Eleven kan anvende viden om mundtlig og skriftlig kommunikation til selvstændigt at varetage 

dokumentation samt kunne udveksle data i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde. 

4. Eleven kan anvende viden om kommunikation og vejledningsmetoder til selvstændigt at kunne 

informere, vejlede og instruere kolleger. 

Det sammenhængende borger- og patientforløb (ekspert) (1 dag) 
3. Eleven kan anvende viden om mundtlig og skriftlig kommunikation til selvstændigt at sammenholde og 

varetage dokumentation samt kunne finde og udveksle data i det tværprofessionelle og tværsektorielle 

samarbejde. 

4. Eleven kan finde og anvende viden om kommunikation og vejledningsmetoder til selvstændigt at kunne 

informere, vejlede og instruere kolleger. 

Somatisk sygdom og sygepleje (avanceret) (1 dag)  
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1. Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori og metode til at vurdere 

borgerens/patientens ressourcer, behov og sundhedstilstand samt til at handle på kompleksiteten af de 

grundlæggende behov, herunder inddrage relevante samarbejdspartnere. 

2. Eleven kan anvende viden om kroppens anatomi og fysiologi samt sammenhænge mellem organ-

systemerne til at forklare og forstå de enkelte organer og organsystemers betydning ved udførelse af 

sygeplejefaglige handlinger. 

4. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende sygdomme til at forklare årsager, symptomer 

og behandlingsformer til selvstændigt at varetage sygepleje ud fra identificerede behov. 

5. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdom til at observere ændringer i borgerens/patientens 

sundhedstilstand, fx ændringer der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, anæmi, ødemer, 

respiratoriske problemer, obstipation, diarré, feber, konfusion, fejlmedicinering og immobilitet, og handle 

hensigtsmæssigt herpå. 

Somatisk sygdom og sygepleje (ekspert) (1 dage) 
1. Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori og metode til at vurdere borgerens/patientens 

ressourcer, behov og sundhedstilstand samt til at handle på kompleksiteten af de grundlæggende behov, 

herunder identificere og inddrage relevante samarbejdspartnere. 

2. Eleven kan finde og anvende viden om kroppens anatomi og fysiologi samt sammenhænge mellem 

organsystemerne til at forklare og forstå de enkelte organer og organsystemers betydning ved udførelse af 

sygeplejefaglige handlinger. 

4. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende sygdomme til at forklare og vurdere årsager, 

symptomer og behandlingsformer til selvstændigt at begrunde og varetage sygepleje ud fra identificerede 

behov. 

5. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdom til at identificere og observere ændringer i 

borgerens/patientens sundhedstilstand, fx ændringer der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, 

anæmi, ødemer, respiratoriske problemer, obstipation, diarré, feber, konfusion, fejlmedicinering og 

immobilitet, og handle hensigtsmæssigt herpå. 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (avanceret) (2 dag) 
1. Eleven kan anvende viden om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering til at varetage social- og 

sundhedsassistentens opgaver i den tværprofessionelle og tværsektorielle indsats med udgangspunkt i  

6. Eleven kan anvende viden om funktionsevne og funktionsevnescreening til at udvælge, tilrettelægge og 

gennemføre aktiviteter, der understøtter borgerens/patientens mestring og livskvalitet. 

7. Eleven kan anvende viden om trænings- og handleplaner til at indgå i et tværfagligt samarbejde, der 

understøtter den samlede rehabiliteringsproces af borgeren/patienten. 

8. Eleven kan anvende viden om analyse, planlægning, udførelse og evaluering af sociale, fysiske, kulturelle 

og kreative aktiviteter for enkeltpersoner og grupper til at understøtte et meningsfuldt hverdagsliv for 

borgeren/patienten ud fra en rehabiliterende tilgang. 

10. Eleven kan anvende viden om funktionsevne, forflytning, lejring, mobilisering samt hjælpemidler og 

velfærdsteknologi til at tilrettelægge pleje- og omsorgsopgaver med fokus på borgerens/patientens 

mestringsevne. 
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Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (ekspert) (2 dag) 
1. Eleven kan anvende viden om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering til at begrunde og 

varetage social- og sundhedsassistentens opgaver i den tværprofessionelle og tværsektorielle indsats med 

udgangspunkt i borgerens/patientens ønsker og behov. 

6. Eleven kan anvende viden om funktionsevne og funktionsevnescreening til at udvælge, tilrettelægge, 

gennemføre og vurdere aktiviteter, der understøtter borgerens/patientens mestring og livskvalitet. 

7. Eleven kan finde og anvende viden om trænings- og handleplaner til at indgå i et tværfagligt samarbejde, 

der understøtter den samlede rehabiliteringsproces af borgeren/patienten. 

8. Eleven kan anvende viden om analyse, planlægning, udførelse og evaluering af sociale, fysiske, kulturelle 

og kreative aktiviteter for enkeltpersoner og grupper til at begrunde og understøtte et meningsfuldt 

hverdagsliv for borgeren/patienten ud fra en rehabiliterende tilgang. 

10. Eleven kan anvende viden om funktionsevne, forflytning, lejring, mobilisering samt hjælpemidler og 

velfærdsteknologi til at begrunde, vurdere og tilrettelægge pleje- og omsorgsopgaver med fokus på 

borgerens/patientens mestringsevne. 

2.7 Projekt: Borgeren i det nære sundhedsvæsen 
Varighed: 5 dage. 

Beskrivelse: 

Du introduceres til projektskrivning, hvor du arbejder ud fra en helhedsbeskrivelse af en borger i det nære 

sundhedsvæsen. Du arbejder med alle de uddannelsesspecifikke fag og herunder de mål, som er relevante 

for borgeren i projektet. Underviseren beslutter om der arbejdes i grupper eller individuelt. 

Emner: 

• Projektarbejde. 

o Borgeren i det nære sundhedsvæsen. 

o Relevante emner fra de tidligere læringselementer på 2. skoleperiode. 

o Alle uddannelsesspecifikke fag skal være repræsenteret i projektet. 

 

Mål: 

Mødet med borgeren og patienten (avanceret) 
1. Eleven kan anvende viden om rådgivning, vejledning og instruktion til selvstændigt at etablere relationer 

og skabe samarbejde med borgeren/patienten om forløbet.  

2. Eleven kan anvende viden om forskellige former for målrettet kommunikation til at etablere en 

professionel relation i mødet med borgeren/patienten og de pårørende.  

3. Eleven kan anvende viden om forskellige kulturer og sundhedsopfattelser til at møde borgeren/patienten 

og de pårørende med respekt for værdighed og integritet. 

 4. Eleven kan anvende viden om forskellige livsformer, livsfaser og livshistorier til at varetage en 

helhedsorienteret indsats i mødet med borgeren/patienten.  
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5. Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogisk teori og metode til at 

tilrettelægge aktiviteter, der understøtter borgerens/patientens ressourcer samt fremmer 

rehabiliteringsprocesser og borgerens sundhed.  

6. Eleven kan anvende viden om kommunikation og betydning af ligeværdige relationer til at reflektere 

over etiske dilemmaer og handle empatisk i mødet med borgeren/patienten og de pårørende.  

7. Eleven kan anvende viden om mestringsstrategier og motivationsfaktorer til at understøtte borgerens/ 

patientens mestring af egen sygdom og rehabiliteringsproces.  

8. Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogisk teori og metode til i et tværfagligt samarbejde at 

planlægge og gennemføre information, instruktion og vejledning af borgere/patienter og pårørende.  

9. Eleven kan anvende viden om fysisk og psykiske funktionsnedsættelser til selvstændigt at tage 

medansvar for konflikthåndtering samt forebyggelse af konflikter og magtanvendelse i mødet med 

borgeren/patienten. 

Det sammenhængende borger- patientforløb (avanceret)  
1. Eleven kan anvende viden om Serviceloven, Sundhedsloven og Psykiatriloven til i det tværsektorielle og 

tværprofessionelle samarbejde at arbejde under hensyn til patientsikkerhed.  

2. Eleven kan anvende viden om Autorisationsloven og Vejledning om autoriserede sundhedspersoners 

benyttelse af medhjælp til at kunne reflektere over og varetage social- og sundhedsassistentens opgaver, 

herunder delegerede opgaver, i det tværprofessionelle samarbejde omkring det sammenhængende borger-

/patientforløb.  

3. Eleven kan anvende viden om mundtlig og skriftlig kommunikation til selvstændigt at varetage 

dokumentation samt kunne udveksle data i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde.  

4. Eleven kan anvende viden om kommunikation og vejledningsmetoder til selvstændigt at kunne 

informere, vejlede og instruere kolleger.  

5. Eleven kan anvende viden om Arbejdsmiljøloven og arbejdspladsens organisering til at tage initiativ til at 

udvikle den fysiske og psykiske trivsel, herunder varetagelse og koordinering af arbejdsopgaver.  

6. Eleven kan anvende viden om betydningen af kulturforståelser, værdier og samarbejdsformer til at 

etablere og varetage tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejder.  

7. Eleven kan anvende viden om social- og sundhedsassistentens kompetenceområde og arbejdspladsens 

organisering til at koordinere egne og andres arbejdsopgaver i det sammenhængende borger-

/patientforløb, herunder teamledelse og koordinatorfunktion.  

8. Eleven kan anvende viden om almen praksis’ tilbuds-, ansvars- og funktionsområde til at samarbejde om 

koordinering af det sammenhængende borger-/patientforløb. 

Det sammenhængende borger- patientforløb (ekspert) 
1. Eleven kan finde og anvende viden om Serviceloven, Sundhedsloven og Psykiatriloven til i det 

tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejde at arbejde under hensyn til patientsikkerhed.  

2. Eleven kan anvende viden om Autorisationsloven og Vejledning om autoriserede sundhedspersoners 

benyttelse af medhjælp til at kunne identificere og varetage social- og sundhedsassistentens opgaver, 
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herunder delegerede opgaver, i det tværprofessionelle samarbejde omkring det 

sammenhængende borger-/patientforløb.  

3. Eleven kan anvende viden om mundtlig og skriftlig kommunikation til selvstændigt at sammenholde og 

varetage dokumentation samt kunne finde og udveksle data i det tværprofessionelle og tværsektorielle 

samarbejde.  

4. Eleven kan finde og anvende viden om kommunikation og vejledningsmetoder til selvstændigt at kunne 

informere, vejlede og instruere kolleger.  

5. Eleven kan anvende viden om Arbejdsmiljøloven og arbejdspladsens organisering til at begrunde og tage 

initiativ til at udvikle den fysiske og psykiske trivsel, herunder varetagelse og koordinering af 

arbejdsopgaver.  

6. Eleven kan anvende viden om betydningen af kulturforståelser, værdier og samarbejdsformer til at 

etablere, begrunde og varetage tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejder.  

7. Eleven kan anvende viden om social- og sundhedsassistentens kompetenceområde og arbejdspladsens 

organisering til at begrunde og koordinere egne og andres arbejdsopgaver i det sammenhængende borger-

/patientforløb, herunder teamledelse og koordinatorfunktion.  

8. Eleven kan finde og anvende viden om almen praksis’ tilbuds-, ansvars- og funktionsområde til at 

samarbejde om koordinering af det sammenhængende borger-/patientforløb. 

Kvalitet og udvikling (avanceret) 
1. Eleven kan anvende viden om overordnede sammenhænge mellem social- og sundhedspolitik, nationale 

kvalitetsmål, lokale målsætninger og serviceniveauer i kommuner og regioner, til at prioritere egne 

arbejdsopgaver ud fra de visiterede ydelser.  

2. Eleven kan anvende viden om nationale mål for kvalitetssikring til at reflektere over social- og 

sundhedsassistentens pligter og rettigheder som autoriseret sundhedsperson.  

3. Eleven kan anvende viden om nationale kliniske retningslinjer og lokale instrukser til med udgangspunkt i 

borgerens/patientens og pårørendes behov og mål for sygeplejen at medvirke til at sikre kvalitet i de 

sundhedsfaglige ydelser.  

4. Eleven kan anvende viden om regler for tavshedspligt, varetagelse af personfølsomme data, 

omsorgspligt, og dokumentation til at reflektere over social- og sundhedsassistentens pligter og rettigheder 

som autoriseret sundhedsperson.  

5. Eleven kan anvende viden om forskellige værktøjer og metoder til kvalitetssikring og selvstændigt 

medvirke til at udvikle og sikre patientsikkerhed i det tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejde.  

6. Eleven kan anvende viden om evalueringsmetoder til at inddrage borgeren/patienten og pårø- rende i 

gennemførelse og implementering af initiativer og dermed medvirke til øget oplevet og sundhedsfaglig 

kvalitet.  

7. Eleven kan med afsæt i viden baseret på erfaring og evidens anvende digitale redskaber til 

informationssøgning, databehandling, dokumentation og kommunikation til at sikre kvalitet og kontinuitet i 

de sundhedsfaglige ydelser.  
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8. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi og innovative processer til at 

medvirke til implementering af nye teknologiske løsninger og arbejdsgange i den sundhedsfaglige praksis, 

herunder medvirke i anvendelse af telemedicin.  

9. Eleven kan anvende viden om fysisk og psykisk arbejdsmiljø til at medvirke til kvalitetsudvikling af 

arbejdsmiljøet, herunder stresshåndtering, voldsforebyggelse og sikkerhed på arbejdspladsen. 

Somatisk sygdom og sygepleje (avanceret) 
1. Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori og metode til at vurdere borgerens/patientens 

ressourcer, behov og sundhedstilstand samt til at handle på kompleksiteten af de grundlæggende behov, 

herunder inddrage relevante samarbejdspartnere.  

2. Eleven kan anvende viden om kroppens anatomi og fysiologi samt sammenhænge mellem 

organsystemerne til at forklare og forstå de enkelte organer og organsystemers betydning ved udførelse af 

sygeplejefaglige handlinger.  

3. Eleven kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til målrettet at prioritere, 

tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sygepleje med udgangspunkt i borgerens/patientens ressourcer 

samt fysiske, psykiske og sociale behov.  

4. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende sygdomme til at forklare årsager, symptomer 

og behandlingsformer til selvstændigt at varetage sygepleje ud fra identificerede behov.  

5. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdom til at observere ændringer i borgerens/patientens 

sundhedstilstand, fx ændringer der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, anæmi, ødemer, 

respiratoriske problemer, obstipation, diarré, feber, konfusion, fejlmedicinering og immobilitet, og handle 

hensigtsmæssigt herpå.  

6. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdomslære, herunder multisygdomme og akutte sygdomme til 

at kunne indgå i komplekse sygepleje- og behandlingsforløb i det tværprofessionelle samarbejde.  

7. Eleven kan anvende viden om palliativ indsats og terminale forløb til at kunne varetage sygepleje og 

professionel omsorg for borgeren/patienten og pårørende i sorg- og kriseforløb.  

8. Eleven kan anvende viden om principper for hygiejne til at arbejde med særlige regimer i forbindelse 

med infektionssygdomme og institutionsinfektioner samt til at vejlede borgeren/patienten, pårørende og 

kolleger i at overholde hygiejniske principper for at afbryde smitteveje.  

9. Eleven kan anvende viden om sterile rutiner, teknikker og rene procedurer til at afbryde smitteveje og 

håndtere sygeplejeopgaver i forbindelse med fx sår, sonder og katetre.  

10. Eleven kan anvende viden om præ-, per- og postoperativ fase til at forberede patienten til operation og 

kunne observere og pleje patienten i den postoperative fase.  

11. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi i sygeplejen til at medvirke ved implementering af nye 

teknologiske løsninger i forhold til borgeren/patienten og pårørende, herunder telemedicinske løsninger.  

Somatisk sygdom og sygepleje (ekspert) 
1. Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori og metode til at vurdere borgerens/patientens 

ressourcer, behov og sundhedstilstand samt til at handle på kompleksiteten af de grundlæggende behov, 

herunder identificere og inddrage relevante samarbejdspartnere.  
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2. Eleven kan finde og anvende viden om kroppens anatomi og fysiologi samt 

sammenhænge mellem organsystemerne til at forklare og forstå de enkelte organer og organsystemers 

betydning ved udførelse af sygeplejefaglige handlinger.  

3. Eleven kan finde og anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til målrettet at prioritere, 

tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sygepleje med udgangspunkt i borgerens/patientens ressourcer 

samt fysiske, psykiske og sociale behov.  

4. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende sygdomme til at forklare og vurdere årsager, 

symptomer og behandlingsformer til selvstændigt at begrunde og varetage sygepleje ud fra identificerede 

behov.  

5. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdom til at identificere og observere ændringer i 

borgerens/patientens sundhedstilstand, fx ændringer der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, 

anæmi, ødemer, respiratoriske problemer, obstipation, diarré, feber, konfusion, fejlmedicinering og 

immobilitet, og handle hensigtsmæssigt herpå.  

6. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdomslære, herunder multisygdomme og akutte sygdomme til 

at kunne begrunde og indgå i komplekse sygepleje- og behandlingsforløb i det tværprofessionelle 

samarbejde.  

7. Eleven kan anvende viden om palliativ indsats og terminale forløb til at kunne begrunde og varetage 

sygepleje og professionel omsorg for borgeren/patienten og pårørende i sorg- og kriseforløb.  

8. Eleven kan finde og anvende viden om principper for hygiejne til at begrunde og arbejde med særlige 

regimer i forbindelse med infektionssygdomme og institutionsinfektioner samt til at vejlede 

borgeren/patienten, pårørende og kolleger i at overholde hygiejniske principper for at afbryde smitteveje.  

9. Eleven kan finde og anvende viden om sterile rutiner, teknikker og rene procedurer til at afbryde 

smitteveje og håndtere sygeplejeopgaver i forbindelse med fx sår, sonder og katetre.  

10. Eleven kan anvende viden om præ-, per- og postoperativ fase til at forberede patienten til operation og 

kunne observere, vurdere og pleje patienten i den postoperative fase.  

11. Eleven kan finde og anvende viden om velfærdsteknologi i sygeplejen til at medvirke ved 

implementering af nye teknologiske løsninger i forhold til borgeren/patienten og pårørende, herunder 

telemedicinske løsninger.  

Psykiatrisk sygdom og sygepleje (avanceret) 
1. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende psykiske sygdomme og deres symptomer 

herunder demenssygdomme, skizofreni, affektive lidelser, angsttilstande, personlighedsforstyrrelser og 

dobbeltdiagnoser til selvstændigt at varetage sygepleje af borgere/patienter med psykisk sygdom.  

2. Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori, metode og vurdering, herunder jeg-støttende 

sygepleje, kognitiv tilgang og miljøterapi til at arbejde som kontaktperson og understøtte 

borgerens/patientens rehabiliteringsproces og recovery.  

3. Eleven kan anvende viden om mellemmenneskelige relationer og interaktioner samt målrettet 

kommunikation til at etablere, fastholde og afslutte professionelle relationer i samarbejdet med 

borgeren/patienten med psykisk sygdom, pårørende og andre samarbejdspartnere, herunder i forhold til 

psykoeducation.  
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4. Eleven kan anvende viden om mestringsstrategier og den enkeltes 

psykosociale forudsætninger og udviklingsmuligheder til selvstændigt at indgå i et involverende samarbejde 

med borgeren/patienten om et forløb.  

5. Eleven kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til målrettet at prioritere, 

tilrettelægge, udføre og evaluere psykiatrisk sygepleje med udgangspunkt i borgerens/patientens 

ressourcer og behov.  

6. Eleven kan anvende viden om komplekse sygepleje- og behandlingsforløb, herunder dobbeltdiagnoser, 

multisygdomme og misbrugsproblematikker til at indgå i helhedsorienteret tilrettelæggelse af tværfaglige 

og tværprofessionelle pleje- og behandlingsforløb.  

7. Eleven kan anvende viden om socialpsykologi og omgivelsernes betydning for borgere med psykisk 

sygdom, herunder demens, til at kunne bevare respekt og værdighed for den enkelte borger/patient samt 

forebygge udadreagerende adfærd og magtanvendelse.  

8. Eleven kan anvende viden om socialpædagogisk praksis, fx reminiscens, sansestimulering, 

personcentreret omsorg og fysisk aktivitet til at understøtte et meningsfuldt hverdagsliv for 

borgeren/patienten. 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (avanceret) 
1. Eleven kan anvende viden om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering til at varetage social- og 

sundhedsassistentens opgaver i den tværprofessionelle og tværsektorielle indsats med udgangspunkt i 

borgerens/patientens ønsker og behov.  

2. Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogik og livstilsfaktorer til i et involverende samarbejde 

med borgeren/patienten og pårørende at arbejde motiverende i forhold til borgerens/patientens 

formulering af forventninger og mål for hverdagslivet.  

3. Eleven kan anvende viden om rehabilitering i hverdagslivet til at indgå i et involverende samarbejde med 

borgeren/patienten og dennes netværk, herunder understøtte sammenhæng i borgerens/patientens 

hverdagsliv.  

4. Eleven kan anvende viden om kliniske vurderinger og screeningsværktøjer til at foretage relevante faglige 

vurderinger i den tværfaglige forebyggende indsats i forhold til den enkelte borgers/patients 

sundhedstilstand.  

5. Eleven kan anvende viden om profylaksebegrebets betydning for sundhedstilstand og livskvalitet til at 

samarbejde med borgeren/patienten om behovet for fysisk aktivitet og hensigtsmæssig ernæring.  

6. Eleven kan anvende viden om funktionsevne og funktionsevnescreening til at udvælge, tilrettelægge og 

gennemføre aktiviteter, der understøtter borgerens/patientens mestring og livskvalitet.  

7. Eleven kan anvende viden om trænings- og handleplaner til at indgå i et tværfagligt samarbejde, der 

understøtter den samlede rehabiliteringsproces af borgeren/patienten.  

8. Eleven kan anvende viden om analyse, planlægning, udførelse og evaluering af sociale, fysiske, kulturelle 

og kreative aktiviteter for enkeltpersoner og grupper til at understøtte et meningsfuldt hverdagsliv for 

borgeren/patienten ud fra en rehabiliterende tilgang.  

9. Eleven kan anvende viden om kommunale tilbud, frivillige organisationer og netværksgrupper til at 

udvælge og gennemføre meningsfulde aktiviteter i samarbejde med borgeren/patienten.  
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10. Eleven kan anvende viden om funktionsevne, forflytning, lejring, mobilisering 

samt hjælpemidler og velfærdsteknologi til at tilrettelægge pleje- og omsorgsopgaver med fokus på 

borgerens/patientens mestringsevne. 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (ekspert) 
1. Eleven kan anvende viden om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering til at begrunde og 

varetage social- og sundhedsassistentens opgaver i den tværprofessionelle og tværsektorielle indsats med 

udgangspunkt i borgerens/patientens ønsker og behov.  

2. Eleven kan finde og anvende viden om sundhedspædagogik og livstilsfaktorerne til i et involverende 

samarbejde med borgeren/patienten og pårørende at arbejde motiverende i forhold til 

borgerens/patientens formulering af forventninger og mål for hverdagslivet.  

3. Eleven kan anvende viden om rehabilitering i hverdagslivet til at indgå i et involverende samarbejde med 

borgeren/patienten og dennes netværk, herunder identificere og understøtte sammenhæng i 

borgerens/patientens hverdagsliv.  

4. Eleven kan anvende viden om kliniske vurderinger og screeningsværktøjer til at begrunde og foretage 

relevante faglige vurderinger i den tværfaglige forebyggende indsats i forhold til den enkelte 

borgers/patients sundhedstilstand.  

5. Eleven kan anvende viden om profylaksebegrebets betydning for sundhedstilstand og livskvalitet til at 

begrunde og samarbejde med borgeren/patienten om behovet for fysisk aktivitet og hensigtsmæssig 

ernæring.  

6. Eleven kan anvende viden om funktionsevne og funktionsevnescreening til at udvælge, tilrettelægge, 

gennemføre og vurdere aktiviteter, der understøtter borgerens/patientens mestring og livskvalitet.  

7. Eleven kan finde og anvende viden om trænings- og handleplaner til at indgå i et tværfagligt samarbejde, 

der understøtter den samlede rehabiliteringsproces af borgeren/patienten.  

8. Eleven kan anvende viden om analyse, planlægning, udførelse og evaluering af sociale, fysiske, kulturelle 

og kreative aktiviteter for enkeltpersoner og grupper til at begrunde og understøtte et meningsfuldt 

hverdagsliv for borgeren/patienten ud fra en rehabiliterende tilgang.  

9. Eleven kan finde og anvende viden om kommunale tilbud, frivillige organisationer og netværksgrupper til 

at udvælge og gennemføre meningsfulde aktiviteter i samarbejde med borgeren/patienten.  

10. Eleven kan anvende viden om funktionsevne, forflytning, lejring, mobilisering samt hjælpemidler og 

velfærdsteknologi til at begrunde, vurdere og tilrettelægge pleje- og omsorgsopgaver med fokus på 

borgerens/patientens mestringsevne. 

Farmakologi og medicinhåndtering (avanceret) 
1. Eleven kan anvende viden om lovgivning, instrukser, vejledninger og lokale procedurer til at forklare 

social- og sundhedsassistentens ansvar og kompetenceområde til selvstændigt at kunne varetage 

medicinhåndtering i gældende praksis, herunder delegering, videredelegering, ledelsens ansvar og 

akkreditering.  

2. Eleven kan anvende viden om kvalitetssikring og utilsigtede hændelser (UTH) til selvstændigt og i det 

tværfaglige samarbejde at kunne fremme patientsikkerheden og forebygge fejl ved medicinhåndtering i 

praksis, herunder dokumentere, indrapportere samt følge op på embedslægetilsyn.  
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3. Eleven kan anvende viden om anatomi og fysiologi til at forklare lægemidlers 

farmakokinetik, herunder absorption, distribution og elimination og farmakodynamik.  

4. Eleven kan anvende beregninger af medicin for at fremme patientsikkerheden og forebygge fejl ved 

medicinhåndtering.  

5. Eleven kan anvende viden om almen og speciel farmakologi, herunder psykofarmaka til at observere 

virkninger og bivirkninger samt forklare kontraindikationer, interaktioner og dispenseringsformer inden for 

de mest almindelige hovedgrupper, herunder hvilken betydning det har for observationen af borgere og 

patienter.  

6. Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogiske metoder, redskaber og praksisformer, herunder 

vejledning, motivation, og selvadministration i samarbejdet med borgere, patienter og pårørende i primær 

og sekundær sektor, herunder samarbejde med almen praksis til at øge kvaliteten og patientsikkerheden 

ved medicinhåndtering.  

7. Eleven kan anvende viden om hygiejne og risikofaktorer ved medicinhåndtering herunder 

arbejdsmiljøudvalgets opgave og arbejdsmiljøcertificering til at forebygge arbejdsskader i praksis. 

2.8 Farmakologi og medicinhåndtering (avanceret) 
Varighed: 5 dage. 

Beskrivelse: 

Du introduceres til arbejdet med farmakologi og håndteringen af dette. Du arbejder med de forskellige 

præparaters virkning og bivirkning. Endvidere arbejder du med hvad der sker med medicinen i kroppen og 

hvordan det påvirker kroppen. Du arbejder med interaktion og kontraindikation. 

Emner: 

• Farmakokinetik 

• Farmakodynamik 

• Injektionsteknik 

• Abstinenser 

• Bivirkninger 

• Interaktioner 

• Kontraindikationer 

• Medicinhåndtering 

Mål: 
1. Eleven kan anvende viden om lovgivning, instrukser, vejledninger og lokale procedurer til at forklare 

social- og sundhedsassistentens ansvar og kompetenceområde til selvstændigt at kunne varetage 

medicinhåndtering i gældende praksis, herunder delegering, videredelegering, ledelsens ansvar og 

akkreditering. 

2. Eleven kan anvende viden om kvalitetssikring og utilsigtede hændelser (UTH) til selvstændigt og i det 

tværfaglige samarbejde at kunne fremme patientsikkerheden og forebygge fejl ved medicin-håndtering i 

praksis, herunder dokumentere, indrapportere samt følge op på embedslægetilsyn. 

3. Eleven kan anvende viden om anatomi og fysiologi til at forklare lægemidlers farmakokinetik, herunder 

absorption, distribution og elimination og farmakodynamik. 
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4. Eleven kan anvende beregninger af medicin for at fremme patientsikkerheden 

og forebygge fejl ved medicinhåndtering. 

5. Eleven kan anvende viden om almen og speciel farmakologi, herunder psykofarmaka til at observere 

virkninger og bivirkninger samt forklare kontraindikationer, interaktioner og dispenseringsformer inden for 

de mest almindelige hovedgrupper, herunder hvilken betydning det har for observationen af borgere og 

patienter. 

6. Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogiske metoder, redskaber og praksisformer, herunder 

vejledning, motivation og selvadministration i samarbejdet med borgere, patienter og pårørende i primær 

og sekundær sektor, herunder samarbejde med almen praksis til at øge kvaliteten og patientsikkerheden 

ved medicinhåndtering. 

7. Eleven kan anvende viden om hygiejne og risikofaktorer ved medicinhåndtering herunder 

arbejdsmiljøudvalgets opgave og arbejdsmiljøcertificering til at forebygge arbejdsskader i praksis. 

 

2.9 Naturfag  
Varighed: 8 dage. 

Beskrivelse: 

Naturfaget består af elementer fra fagene fysik, kemi, biologi og matematik I undervisningen kommer du til 

at arbejde med naturvidenskabelige metoder, hvor viden og forståelse udvikles gennem praktiske 

eksperimenter, teorier og modeller. Naturfag danner udgangspunkt for forståelse af menneskets anatomi 

og de fysiologiske processer der sker i kroppen. Faget understøtter farmakologi, somatisk sygdomslære og 

øvrige sygeplejefaglige emner. 

 

Emner:  

• Atomer og kemiske forbindelser 

• Cellen 

• Væskebalance 

• Molaritet 

• Næringsstoffer 

• Energi 

• Blodet 

• Kroppens syre-basebalance 

• Mikroorganismer 

• Antibiotika og resistens 

• Dokumentation 

 

Overgangskrav fra GF2: 

Har du et GF2 SSH forløb undervises du desuden i de 7 overgangskrav som adskiller GF2 SSH og GF2 SSA.  
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Grundlæggende viden: 

12) Udvalgte stoffers opbygning og egenskaber, herunder kemiske reaktioner og 

kemikaliesikkerhed. 

13) Fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorer, der kan påvirke hygiejnen, herunder temperatur, 

eksponentiel vækst og syre/base balance. 

14) Kostens sammensætning, herunder beregning af energibehov og -forbrug, vitaminer og 

næringsstoffer. 

15) It-værktøjer til simulering, informationssøgning, databehandling, dokumentation og 

præsentation. 

 

Færdigheder: 

8) Behandle statistiske informationer om livsstil og sygdomme og forklare funktioner og grafer, der viser 

sammenhænge mellem dem. 

9) Behandle statistiske informationer om kostens sammensætning og betydning for fysisk og psykisk velvære. 

10) Bearbejde og præsentere indsamlede informationer ved hjælp af relevante it-værktøjer. 

 

Mål: 

Niveau D: 

Undervisningens mål er, at eleven: 

1. Kan udvælge og anvende begreber og modeller til at forklare natur- og erhvervsfaglige 

problemstillinger og fænomener, 

2. Kan anvende matematiske udtryk og redegøre for beregninger i sammenhæng med det 

naturfaglige arbejde, 

3. Kan arbejde eksperimentelt med faget gennem forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation 

eller iagttagelse, 

4. Kan forholde sig til og diskutere fagets betydning for den teknologiske udvikling og for dets 

påvirkning af mennesket, erhverv og samfund, 

5. Kan begrunde og demonstrere sikkerhedsmæssigt korrekt arbejde med udstyr og kemikalier,  

6. Kan indhente og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, 

7. Kan vælge og anvende relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning og – 

behandling, databehandling samt præsentation, 

8. Kan udføre og vurdere eksperimentelt arbejde selvstændigt og i samarbejde med andre og 

9. Med sikkerhed kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner. 

 

Undervisningens indhold: 

• Faglige beregninger. Der arbejdes eksempelvis med kostberegning, udmåling af medicin og 

beregning af medicinens halveringstid i kroppen. 

• Væsker og tryk. Der arbejdes med blandt andet blodets sammensætning og de enkelte elementers 

funktion samt det hydrostatiske tryk, (blodtryk, væskebalance mm.). 
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• Kemiske forbindelser. Der arbejdes med kulhydrater, proteiner, 

fedtstoffer og alkohol og disses funktion i kroppen, eksempelvis energimæssigt. 

• Temperatur. Der arbejdes med varmeafgivelse, varmetab samt måling af temperatur. 

• Bølger. Der arbejdes med lys og lyd med udgangspunkt i øje og ørets opbygning og funktion og 

eventuelle ændringer heri. 

• Nervesystemet. Der arbejdes med nervesystemets opbygning. 

• Mikroorganismer. Der arbejdes med vira, bakterier og svampe og disses betydning i 

sundhedsmæssig sammenhæng, herunder beskyttelse gennem desinficering og sterilisering. 

 

Niveau C: 

Undervisningens mål er, at eleven: 

1. Selvstændigt kan vælge og anvende naturfaglige begreber og modeller på udvalgte natur- og 

erhvervsfaglige problemstillinger, 

2. Selvstændigt kan vælge og anvende matematik til at forklare naturvidenskabelige fænomener og 

problemstillinger, 

3. Kan forklare og vurdere samspillet mellem teori og eksperimentelt arbejde og opnå en selvstændig 

og undersøgende handlemåde i forbindelse hermed, 

4. Selvstændigt kan planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde med anvendelse af 

laboratorieudstyr eller andet relevant udstyr, 

5. Kan begrunde og demonstrere sikkerhedsmæssigt korrekt arbejde med udstyr og kemikalier 

herunder vurdere sikkerhed og risikomomenter, 

6. Kan reflektere og diskutere naturfaglige og erhvervsfaglige problemstillinger, som de kommer til 

udtryk i medierne, herunder vurdere de naturfaglige elementer i fremstilling og argumentation, 

7. Selvstændigt kan udvælge, anvende og vurdere relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, 

informationssøgning og – behandling, databehandling og præsentation, 

8. Med sikkerhed kan udvælge, dokumentere og formidle det naturfaglige arbejde gennem 

bearbejdning af data og 

9. Kan perspektivere resultater i forhold til erhvervsfaglige og/eller samfundsmæssige 

problemstillinger. 

 

Undervisningens indhold: 

• Faglige beregninger. Der arbejdes eksempelvis med beregning af pH, opløsningers koncentration, 

herunder molaritet, masseprocent og volumenprocent. 

• Eksponentiel funktion. Der arbejdes med eksponentiel udvikling og logaritmisk skala til belysning af 

emner som mikroorganismers udbredelse, måling af lydstyrke i dB, stoffers halveringstid, pH-

begrebet m.m. 

• Blodet. Der arbejdes med blodets kolloidosmotiske tryk, intra- og extracellulære væsker samt 

osmose og diffusion. 

• Kroppens syre-basebalance. 
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• Energigivende næringsstoffer. Der arbejdes med stoffernes kemiske 

sammensætning, herunder med mættede og umættede fedtsyrer, mono- di- og polysaccarider 

samt protein som næringsstof og i form af plasmaprotein. 

• Bølger. Der arbejdes med lys og lyd med udgangspunkt i øjets og ørets opbygning og funktion og 

ændringer heri, herunder lysets brydning og støj. 

• Nervesystemet. Der arbejdes med impulsledning i nervesystemet. 

• Epidemier. Der arbejdes med epidemier og deres udbredelse samt disses betydning i 

sundhedsmæssig sammenhæng, herunder beskyttelse og forebyggelse. 

 

2.10 Dansk  

Mål og læringsindhold for grundfaget Dansk på Social- og sundhedsassistentuddannelsen. 

Varighed: 10 dage inkl. Prøve 

Beskrivelse: 

På trin 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen undervises i grundfaget Dansk på C-niveau. 

Danskfaget i erhvervsuddannelserne bidrager gennem tværfagligt samspil med erhvervsuddannelsens 

øvrige fag til at styrke og udvikle danskfaglige og personlige kompetencer. 

Fagets omdrejningspunkt er de kulturelle og kommunikative kompetencer. 

 

Formål: 

Formålet med danskfaget i erhvervsuddannelserne er at styrke elevens forudsætninger for at benytte det 

danske sprog i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag til kommunikation og samarbejde og som 

værktøj til erkendelse, læring, oplevelse, tolerance og fællesskab. 

Faget udvikler elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, med henblik på, at eleven bliver bedre til at 

kommunikere mundtligt, skriftligt og multimodalt, dvs. når ord, billeder, film, animation og lyd mv. støtter 

hinanden i en tekst. Faget bidrager til, at eleven med forståelse kan lytte, læse og deltage i samtale ud fra 

forskellige tekster og teksttyper om erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. 

Fagets metoder styrker elevens innovative, kreative, analytiske og kritiske beredskab til at kunne løse 

opgaver og møde udfordringer, som eleven møder i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. 

Faglige mål: 

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og 

fremstilling. 

 

Emner: 

o Nonfiktion 

o Multimodalitet 

o Faglig dokumentation 

o Fiktion 
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Indhold: 

I kommunikation og læsning arbejdes med: 

o Kommunikationsanalyse 

o Multimodal kommunikation og repræsentationsformer 

o Argumentation 

o Anvendelse af læse- og kommunikationsstrategier i forhold til det læste og hørte tekster 

o Sprogiagttagelse, herunder grammatik, sprogbrug og sproglige normer. 

o Analyse, fortolkning og vurdering af fiktion og faktion 

o Anvendelse af læse- og kommunikationsstrategier i forhold til de læste og hørte tekster 

o Sprogiagttagelse, herunder grammatik, sprogbrug og sproglige normer. 

 

I fortolkning og tekstarbejde arbejdes med: 

o Grundlæggende danskfaglige metoder modeller til iagttagelse, analyse, fortolkning og vurdering 

o Dansksprogede tekster, hvor nonfiktion og multimodalitet er i fokus.  Arbejdet med multimodalitet 

medfører, at det også bliver relevant at arbejde med fiktion og faktion samt mundtligt stof af 

relevans for den uddannelse eller det uddannelsesområde, eleven har valgt, hvor tekster fra nyere 

tid prioriteres. 

o Forskellige medier samt erhvervskommunikative og massekommunikative teksttyper, 

erhvervskommunikative tekster kan omfatte virksomhedens eksterne og interne kommunikation, 

f.eks. dokumentation, handleplaner osv. 

o Tekstanalyse med fokus på nonfiktion og multimodalitet der perspektiverer en erhvervsmæssig, 

samfundsmæssig, kulturhistorisk, psykologisk, æstetisk eller anden relevant sammenhæng. 

Herunder inddrages ældre tekster, der kan bidrage til at belyse kulturelle forskelle i forhold til 

nutidens tænkning om konkrete erhverv og evt. fremtidig udvikling. 

o Dansksprogede tekster 

o Tekstanalyse med fokus på fiktion og faktion der perspektiverer en erhvervsmæssig, 

samfundsmæssig, kulturhistorisk, psykologisk, æstetisk eller anden relevant sammenhæng. 

Herunder inddrages ældre tekster, der kan bidrage til at belyse kulturelle forskelle i forhold til 

nutidens tænkning om konkrete erhverv og evt. fremtidig udvikling. 

 

I fremstilling arbejdes med: 

o Skriftlig fremstilling evt. dokumentation. Eleven udarbejder forskellige skriftlige arbejder, som er 

egenproducerede tekster. Det kan være alt fra dokumentation til multimodale oplæg eller f.eks. 

udarbejdelse af mødereferat. De skriftlige opgaver er en del af elevens portfolio. De skriftlige 

opgaver kan løses individuelt eller i grupper. De skriftlige opgaver er en del af 
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helhedsbedømmelsen, for at eleven kan standpunktsvurderes i faget, og 

obligatoriske for at kunne gå til eksamen jvf. BEK nr. 683 af 08/06/2016. 

o Præcision af ”Egenproducerede tekster” og ”dokumentation”: Elevens dokumentation i dansk 

består af minimum 3 egenproducerede tekster (Det udvidede tekstbegreb), og disse opgaver 

afleveres inden for de af underviseren angivne deadlines. Aflevering af opgaverne er elevens ansvar 

og er en forudsætning for, at eleven kan standpunktsbedømmes og indstilles til eksamen. Eleven 

har selv ansvar for at opsamle og opbevare egne tekster til brug for eksamen. 

o Sprogrigtighed, grammatik og retstavning 

o Mundtlig fremstilling, herunder anvendelse af talesproget på en hensigtsmæssig måde, f.eks. 

gennem lytning og forståelse 

o Sammenhæng mellem den skriftlige og mundtlige dimension. 

 

Undervisning 

Undervisningen foregår i en vekselvirkning imellem 

 Danskfaglige oplæg 

 Gruppearbejde, mundtligt og skriftligt 

 Individuelt arbejde, mundtligt og skriftligt 

 Elevernes mundtlige og skriftlige præsentationer 

Dokumentation 

Det materiale, som eleverne får udleveret, og som de selv fremstiller, fortolker og læser, samles i en 

arbejdsportfolio, og indgår som grundlag dels for den løbende evaluering og dels den afsluttende 

standpunktsbedømmelse.  

Elevens dokumentation omfatter teksttyper, som har relevans i forhold til elevens uddannelsesretning og 

fremtidige jobsituation i erhvervslivet, til elevens videre uddannelse og i forhold til elevens personlige 

udvikling. 

Eleven udvælger, fra sin arbejdsportfolio før undervisningens afslutning, et eller flere teksteksempler af de 

egenproducerede tekster til en præsentationsportfolio. Præsentationsportfolioen udgør en del af 

eksamensgrundlaget ved den afsluttende prøve. 

Bedømmelse 

- Der foretages løbende evaluering i undervisningen. Feedback og evaluering kan være mundtligt 

eller skriftligt af læreren, eller ved at eleverne evaluerer med hinanden. Evaluering tager 

udgangspunkt i de opstillede mål for danskfaget jvf. BEK nr. 683 af 08/06/2016 

- Efter skoleperiode 2 gives en delkarakter inden for 7-trinsskalaen. 

- Undervisningen afsluttes på 3. skoleperiode med en prøve og en prøvekarakter. (7 trins skalaen) 

 

Prøve i grundfaget Dansk 
Prøveform B 
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På SOSU Nord afholdes prøven i dansk i henhold til Bekendtgørelse nr. 683 af 

08.06.2016. Skolen har valgt prøveform B, som prøveform i grundfaget dansk. 

 Kendetegn for prøven er, at den er: 

- mundtlig 

- offentlig 

- individuel 

 

Prøvegrundlag 
Den mundtlige prøve afholdes på grundlag af elevens præsentationsportfolio samt en ukendt opgave, inkl. 

prøvespørgsmål, udarbejdet af den prøveafholdende skole.  

Præsentationsportfolioen består af minimum 2 egenproducerede tekster (det udvidede tekstbegreb). 

Præsentationsportfolioen er baseret på de tre skriftlige portfolioopgaver, som eleven afleverer i forbindelse 

med undervisningen. Mindst én af elevens portfolioopgaver repræsenterer skrivning på tværs af dansk og 

et eller flere andre fag. 

 

Forberedelse til prøven 
Den ukendte opgave tildeles ved lodtrækning, således at eleven har en hel arbejdsdag til at forberede 

prøven. Prøven afsluttes senest dagen efter, at opgaven er udtrukket. 

Hver opgave må højst indgå 3 gange som trækningsspørgsmål. Når prøven er fordelt over flere dage, skal 

det påses, at der ikke forekommer gentagelse af samme opgaver. Det indebærer, at hver dag har sit sæt af 

prøveopgaver. Alle elever skal have minimum 4 trækningsmuligheder. 

Skolen må ikke yde faglig vejledning efter, at eleven har trukket opgaven til prøvens afslutning. Eleverne må 

samarbejde i forberedelsestiden, og eleverne har adgang til internet, men bedømmelsesgrundlaget 

udgøres af elevens egen præstation ved prøven. 

Tidsforbrug ved prøven 
Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter inkl. votering. 

De 30 minutter til hver eksaminand deles op på følgende vis: 

• 10 minutter til elevens oplæg og dialog om elevens 

præsentationspotfolio, der består af 2 egenproducerede tekster. 

• 10 minutter til elevens formidling af den udtrukne opgave. Dialog 

mellem eksaminand, eksaminator samt censor.  

• 10 minutter til votering og tilbagemelding. Elevens præstation 

helhedsbedømmes. 
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Eksaminationsgrundlag til prøveform B – niveau C  
Eksaminationsgrundlaget udgøres af skolens opgaver til eleven, af elevens præsentationsportfolio samt af 

materiale udarbejdet af eleven i forbindelse med forberedelsestiden. 

Følgende mål er udpeget til at udgøre væsentlige fagmål til prøven. 

Kommunikation: 

• Eleven kan diskutere, argumentere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med 

andre og reflektere over samspillet mellem formål og forskellige former for kommunikation. 

• Eleven kan vælge og anvende it og multimodale modeller hensigtsmæssigt, reflekteret og kritisk til 

kommunikation, informationssøgning og formidling. 

• Eleven kan forklare og reflektere over sproglige normer i diverse kontekster inden for erhverv, 

uddannelse, samfund og danskfaget. 

Læsning: 

• Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og erhvervsmæssige 

sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst 

• Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper forberede og gennemføre 

læsning af relevans for erhverv, uddannelse og samfund og efterfølgende indgå i kritisk dialog om 

denne læsning. 

Fortolkning: 

• Eleven kan vælge og analysere diverse tekster, som er relateret til erhverv, uddannelse, samfund og 

dagligdag og anvende relevante analysemodeller. 

• Eleven kan tolke og/eller uddrage relevant betydning af tekster, relateret til erhverv, historie, 

uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse. 

• Eleven kan perspektivere tekster relateret til erhverv, historie, uddannelse, samfund og dagligdag 

på grundlag af analyse. 

Fremstilling: 

• Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte, varierede og nuancerede skriftlige 

og mundtlige tekster ved brug af teksttyper, der er relevante i forhold til emner og kontekster 

inden for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. 

• Eleven kan sammenligne og gå i kritisk dialog med folk fra uddannelse og erhverv om egne og 

andres skriftlige produkter, herunder skriveformål, målgruppe, genre og sproglig stil og grammatisk 

forståelse. 

 

Bedømmelseskriterier ved prøveafholdelse  
Der gives en samlet karakter for elevens oplæg til egne tekster og præstation af den ukendte opgave, ud fra 

målopfyldelse i forhold til de udvalgte danskfaglige mål.  
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Bedømmelse 

Elevens præstation bedømmes efter 7-trinsskalaen. Karakteren fastsættes på baggrund af en 

helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation ved prøven.  

Hvis en elev ikke består udarbejdes en kort skriftlig begrundelse herfor. 

 

Ved censorat fremsender skolen alt relevant materiale til censor, herunder:  

• Oversigt over eksamenstider 

• Forløbsbeskrivelse  

• Oversigt over elevens præsentationsportfolio  

• Eksamensteksterne inkl. prøvespørgsmål 

• Retningslinjer for censor og eksaminator 

• Eventuelle dispensationer  

 

2.11 Engelsk  
Varighed: 10 dage 

Mål og læringsindhold for grundfaget Engelsk på SSA-uddannelsen 

Beskrivelse 

På trin 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen undervises i grundfaget Engelsk på D og C-niveau.  

Engelsk styrker hensigtsmæssig kommunikation og giver adgang til viden om erhvervsforhold, 

samfundsforhold og kultur på tværs af sproglige grænser og barrierer og til at handle på denne viden. 

Fagets omdrejningspunkt er de kulturelle og kommunikative kompetencer: at tale, at samtale, at lytte, at 
læse og at skrive. 

Gennem berøringsflader og tværfagligt samspil med erhvervsuddannelsens øvrige fag bidrager faget til 
uddannelserne med et internationalt perspektiv og med konkrete erhvervsrettede og almene 
engelsksproglige kompetencer, der medvirker til at styrke og understøtte mobilitet og kompetenceudvikling. 

Engelsk i erhvervsuddannelserne hviler på to ben – det erhvervsfaglige og det almene. 

Formål 

Formålet med undervisningen i engelsk er at udvikle elevens engelsksproglige viden, færdigheder og 

kompetencer, herunder fremme kommunikative, kulturelle og internationale kompetencer. 

Gennem arbejde med faget kan eleven opnå viden om engelsksproglige kulturer i forhold til erhverv og 
samfund samt i almene og personlige sammenhænge. 
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Eleven kan dermed styrke sine forudsætninger for mobilitet, beskæftigelse og 
kompetenceudvikling og forudsætninger for at kunne kommunikere og varetage arbejdsopgaver, hvori det 
engelske sprog indgår. 

 

Faglige mål 

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, 

kommunikationsstrategier, sprogbrug og sprogtilegnelse samt kultur- og samfundsforhold. 

Kommunikation 

Undervisningens mål er, at eleven kan: 

 

Niveau D  

1. Forstå indholdet af talt engelsk om alsidige emner, 

2. forstå indholdet af skrevne engelsksproglige tekster om alsidige emner, 

3. udtrykke sig mundtligt med præcision i et sammenhængende sprog med alsidigt ordforråd inden for 

varierede emner, 

4. redegøre mundtligt for indholdet af de væsentlige informationer i forskellige teksttyper, 

5. redegøre for, forklare og uddybe et forberedt stofområde, 

6. deltage aktivt i samtaler og diskutere alsidige emner, 

7. udtrykke sig skriftligt med præcision og i et sammenhængende sprog tilpasset alsidige emner og 

kontekster, 

8. anvende, bearbejde og kommentere viden og informationer skriftligt inden for alsidige emner, tekster og 

situationer og 

9. anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd til at kommunikere mundtligt med 

sikkerhed.  

 

Niveau C  

1. Forstå indholdet af talt engelsk om varierede og alsidige emner. 

2. forstå indholdet af skrevne engelsksproglige tekster om alsidige og varierede emner, 

3. udtrykke sig mundtligt med præcision i et sammenhængende sprog med alsidigt og varieret ordforråd 

inden for varierede emner, genrer og situationer, 

4. redegøre mundtligt for og forklare indholdet af alsidige og varierede tekster og teksttyper,  

5. redegøre for, forklare, uddybe og kommentere et forberedt stofområde, 

6. tage initiativ til og deltage aktivt i samtaler og diskutere varierede og komplekse emner i et sprog afpasset 

til situation og samtalemønster, 

7. udtrykke sig skriftligt med høj grad af præcision og i et sammenhængende sprog afpasset alsidige og 

komplekse emner og kontekster, 

8. anvende, bearbejde og kommentere og analysere viden og informationer skriftligt inden for alsidige og 

varierede emner, tekster og situationer og 

9. anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd, til at kommunikere med sikkerhed 

og variation mundtligt og skriftligt. 
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Kommunikationsstrategier 

Undervisningens mål er, at eleven kan: 

 

Niveau D og C  

 

1. Vælge og anvende lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål, 

2. vælge hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber og 

synonymer, 

3. vælge skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden om skriveprocessens faser, 

4. anvende fagets hjælpemidler hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, 

stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning og tekstproduktion og 

5. anvende informationer og kilder selvstændigt og kritisk 

 

Sprogbrug – Sprogtilegnelse 

Undervisningens mål er, at eleven kan: 

 

Niveau D 

1. Anvende et præcist og alsidigt ordforråd inden for relevante emner, 

2. udtale engelsk klart, tydeligt og præcist med et alsidigt ordforråd inden for varierede emner og kontekster, 

3. tale og skrive engelsk så grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig og effektiv 

kommunikation følges med en høj grad af korrekt sprogbrug og 

4. anvende væsentlige regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for 

relevante genrer, tekster og medier i erhverv, uddannelse og samfund samt almene og personlige forhold. 

Niveau C 

1. Anvende et præcist og varieret ordforråd inden for varierede relevante emner, 

2. udtale engelsk klart, tydeligt, flydende og præcist med et alsidigt ordforråd inden for varierede og 

komplekse emner og kontekster, 

3. tale og skrive engelsk så grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig og effektiv 

kommunikation følges med sans for korrekt og varieret sprogbrug og 

4. anvende og forklare væsentlige regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng 

inden for relevante genrer, tekster og medier i erhverv, uddannelse og samfund samt personlige og almene 

forhold. 

 

Kultur- og samfundsforhold 
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Undervisningens mål er, at eleven kan: 

 

Niveau D 

1. Opnå, anvende og redegøre for viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af det engelske sprog i 

erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge, 

2. drage sammenligninger og redegøre for forskelle mellem egen kultur og andres kultur og 

3. anvende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger engelsk som 

modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel. 

 

Niveau C 

1. Opnå, anvende og redegøre for og reflektere over viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af 

det engelske sprog i erhverv, samfund samt i personlige og almene sammenhænge, 

2. drage sammenligninger mellem egen kultur og andres kultur samt redegøre for og forklare disse forskelle 

og 

3. anvende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger engelsk som 

modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel 

Emner i undervisningen kan bl.a. være: 

• News of to-day 

• Health Care Systems in different English speaking countries 

• Health Care Subject 

• Grammar 

• Case Work 

• Short stories 

• Film   
 

Kernestof 

Det engelske sprogs kernestof er begreber, modeller og metoder, der indgår i kommunikation, 

kommunikationsstrategier, sprogbrug og sprogtilegnelse, kultur- og samfundsforhold. 

1. Der arbejdes ud fra det udvidede tekstbegreb. Tekstvalget omfatter således både fiktion, faktion, billeder 

og digitale teksttyper. 

2. Tekstvalget foretages efter teksternes relevans i forhold til elevens forudsætninger og valg af 

erhvervsfagligt hovedområde, samt ud fra deres aktualitet og relevans. 

3. Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis, i erhverv, uddannelse, samfund og i 

almene og personlige sammenhænge og omfatter sprogbrug, omgangsformer, normer og sædvaner i 

sprogområdet. 
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Supplerende stof 

Det supplerende stof omfatter materiale, som eleverne selv udvælger og som perspektiverer og uddyber 

kernestoffet. Det supplerende stof hentes fra erhvervsfag, uddannelsesrettede fag og elevens 

erhvervsuddannelse, eller peger fremad mod elevens videre ønsker og muligheder for uddannelse og 

erhverv. 

 

Undervisning 

Arbejdssproget er overvejende engelsk. Elevernes egen sprogproduktion i skrift og tale prioriteres højt. 
Undervisningen foregår i en vekselvirkning imellem 

• Faglige oplæg 

• Gruppearbejde, mundtligt og skriftligt 

• Individuelt arbejde, mundtligt og skriftlig 

• Elev fremlægning og præsentationer 

Samspil med andre fag 

Faget engelsk er et alment, erhvervsfagligt tonet sprog- og kulturfag med berøringsflader til andre fag og 
undervisningsforløb, der indgår i erhvervsuddannelserne. 
 

Faget skal således indgå i samspil med øvrige fag og undervisningsforløb, hvori der indgår erhvervsfaglige, 

samfundsmæssige eller kulturelle forhold med internationalt perspektiv 

 

Dokumentation 

Den skriftlige dokumentation vægtes, men multimodale og digitale medier og teksttyper inddrages og 

anvendes aktivt i elevens dokumentation. 

Elevens dokumentation fordeles jævnt over undervisningen og integreres i arbejdet med kernestoffet samt 

tilrettelægges med progression. 

Elevens dokumentation omfatter teksttyper, som har relevans i forhold til elevens uddannelsesretning og 

fremtidige jobsituation i erhvervslivet, til elevens videre uddannelse samt i forhold til elevens personlige 

udvikling. 

Det skriftlige arbejde omfatter processkrivning og erhvervskommunikativ skrivning. 

 

Selvvalgt emne 

Hver elev vælger i undervisningen i samråd med læreren et emne som indholdsmæssigt tager udgangspunkt 

i elevens erhvervsfaglige hovedområde eller uddannelse. Eleven udarbejder en synopsis og et 

præsentationsmateriale.  

 

Hvis emnet allerede er berørt i undervisningen, skal der være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller 

udvidelse. 
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Evaluering 

Undervisningen og elevens udbytte heraf evalueres løbende. Evalueringens formål er at understøtte 

progression i den enkelte elevs læring og skal sikre, at eleven reflekterer over sin faglige udvikling i forhold til 

faget og elevens fremtidige erhverv.  

Feedback og evaluering kan være mundtligt eller skriftligt af læreren, eller ved at eleverne evaluerer med 

hinanden. Evaluering tager udgangspunkt i de opstillede mål for engelskfaget. 

Undervisningen i engelsk afsluttes på 2. skoleperiode med en prøve og en prøvekarakter. (7 trinsskalaen) 

 

2.12 Læringscenter 

Varighed: 10 eller 20 dage 

Beskrivelse: 

Du skal arbejde med og fordybe dig i udvalgte fag fra fagrækken eller anden relevant undervisning. Du skal 

formulere formål med dine valg i af fag og problemstillinger, du vil arbejde med i læringsværksted. Du skal 

arbejde med og reflektere over teori og praksis samt kreative metoder til læring. Du skal arbejde 

selvstændigt og være medproducerende ift. din læring. Der kan være underviser tilstede som vejleder og 

facilitator ift. din læringsproces. 

Emner: 

• Naturfag 

• Dansk 

• Engelsk 

• Mødet med borgeren 

• Det sammenhængende borger- og patientforløb 

• Kvalitet og udvikling 

• Somatisk sygdom og sygepleje 

• Psykisk sygdom og sygepleje 

• Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 

• Farmakologi og medicinhåndtering 

Mål: 

1. Eleven kan selvstændigt tage ansvar, vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse 

faglige opgaver og problemer indenfor udvalgte fag far fagrækken. 

2. Eleven kan arbejde kreativt med udvalgte fag fra fagrækken og redegøre for egne refleksioner over 

teori og praksis. 

2.13 Valgfri uddannelsesspecifikke valgfag 

Varighed: 5 dage. 

2.13.1 Social- og sundhedsassistenten som teamleder 

Beskrivelse: 

Du kommer til at arbejde med forskellige ledelsesstile og ledelsesteorier, herunder kommunikation og 

motivation. Du kommer til at arbejde med organisationsteori, uddelegering og teamsamarbejde. Du 
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kommer til at arbejde med arbejdsmiljø og samarbejde mellem ledelse, 

tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. 

Emner: 

• Ledelsesstil 

• Ledelsesteori 

• Kommunikation 

• Motivation 

• Uddelegering 

• Organisationsteori 

• Arbejdsmiljø 

Mål: 
1. Eleven kan anvende viden om egen ledelsesstil og ledelsesværktøjer, herunder kommunikation, 

motivation og konfliktløsning til at tilrettelægge og understøtte teamsamarbejdet. 

2. Eleven kan anvende viden om ledelsesteorier, herunder faglig ledelse, forandringsledelse, situations-

bestemt ledelse og selvledelse, til at prioritere, tilrettelægge og fordele daglige arbejdsopgaver og 

uddelegering af opgaver under hensyntagen til de enkelte medarbejderes kompetencer og faglige 

udvikling. 

3. Eleven kan anvende viden om grundlæggende organisationsteori til at reflektere over ledelsesmæssige 

prioriteringer og principper i relation til vagtplanlægning, i samarbejde med øvrige ledere. 

4. Eleven kan anvende viden om mødelederfunktionen til at planlægge, gennemføre og evaluere møder 

selvstændigt eller i samarbejde med andre. 

5. Eleven kan anvende viden om overenskomstsystemet, herunder løn- og personaleforhold til at 

samarbejde med arbejdspladsens tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter om at sikre de enkelte 

medarbejderes arbejdsmiljø 

 

1.5.1 Tidlig opsporing af sygdomstegn: 
Varighed: 5 dage på 

 

Beskrivelse: 
I dette valgfag kommer eleven til at arbejde med social og sundhedsassistentens rolle og 

kompetenceområde i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde om tidlig opsporing af sygdom. 

Eleven arbejder med sin evne til at observere vha. screenings og scoringsværktøjer samt 

problemløsningsmodeller til tidlig opsporing af sygdomstegn både ved akut sygdom og ved forværring af 

kronisk sygdom.  

Med afsæt i elevens viden om anatomi, fysiologi og sygdomslære indsamler eleven data, analyserer og 

vurderer mennesket med begyndende sygdom samt planlægger, udfører, evaluerer og dokumenterer 

sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende tiltag. 

Emner: 

• Livsstil, levevilkår og sundhedsadfærd 
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• Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 

• Screening-scoringsværktøjer/kliniske indikatorer 

• Anatomi og fysiologi 

• Sygdomslære ved akut og kronisk sygdom 

• Den normale aldring/olympiadesyndrom 

• Sygeplejeprocessen 

• Dokumentation 

• Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde 

• Mestring og motivation 

• Sundhedspædagogik 

 

Mål: 

• Eleven opnår forståelse for, at forskellige livsstile og levevilkår kan påvirke den enkeltes adfærd. 

• Eleven kan iværksætte sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende tiltag igennem brug af 

sygeplejeprocessen. 

• Eleven kan anvende forskellige screenings- og scoringsværktøjer til opsporing af begyndende 

sygdom. 

• Eleven udviser forståelse for dokumentationens nødvendighed i det tværfaglige og tværsektorielle 

samarbejde. 

 
 

1.5.2 Tysk: 
Bedømmelse: Godkendt/ Ikke godkendt 

Præstationsstandard: D niveau 

Varighed: 5 dage 

 

Beskrivelse: 
Undervisningen retter sig mod relevante erhvervsfaglige emner og tysksprogede tekster. Eleven vil få 

mulighed for at skrive kortere tekster i forhold til ovenstående, og i forhold til eleven selv som fagperson. 

Emner:  

• Mundtlig tysk 

• Skriftlig tysk 
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 Mål: 
1. Eleven opnår mundtlige og skriftlige færdigheder inden for det tyske sprog på D niveau 

 

Læringsaktivitet 3. Psykiatrisk sygepleje og rehabilitering i det 

sammenhængende sundhedsvæsen.  
Varighed: 8 uger. 

Beskrivelse 
Formålet med 3. skoleperiode er at gøre dig klar til arbejdet som social- og sundhedsassistent i det 

sammenhængende sundhedsvæsen inden for psykiatrisk sygepleje og rehabilitering.  

Læringsaktiviteten indeholder uddannelsesspecifikke fag og naturfag. 

Læringsaktiviteten er sammensat af følgende læringselement:  

2.6 Læringselement: Borgeren med Demens 

3.1 Læringselement: Psykiatriens samarbejdsområde og mødet med den psykisk syge borger/patient. 

3.2 Læringselement: Sygepleje og rehabilitering til borgeren med angst 

3.3 Læringselement: Sygepleje og rehabilitering til borgeren med affektive lidelser 

3.4 Læringselement: Sygepleje og rehabilitering til borgeren med skizofreni 

3.5 Læringselement: Sygepleje og rehabilitering til borgeren med personlighedsforstyrrelser 

3.6 Læringselement: Sygepleje og rehabilitering til borgeren med dobbeltdiagnoser 

3.7 Projekt: Den psykisk syge borger i det sammenhængende sundhedsvæsen  

3.8 Naturfag  

3.9 Farmakologi og medicinhåndtering 

Bedømmelse 
I denne læringsaktivitet bedømmes du ud fra: 

• Udvalgte uddannelsesspecifikke fags mål på avanceret niveau og/eller ekspert niveau 

• Grundfagets mål.  

 

Læringselement: 
 

2.6 Læringselement: Borgeren med demens 

Varighed: 3 dage. 

Beskrivelse: 

Du introduceres til hjernens anatomi og fysiologi med fokus på demenssygdommene. Du kommer til at 

arbejde med forskellige målrettede metoder til at støtte den demensramte borger, herunder betydningen 
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af en god relation. Du kommer til at arbejde med forebyggelsesopgaver i forhold 

til demens, samt hvordan man tænker rehabilitering til mennesker med demens. Du lærer om forskellige 

tilbud til demensramte og deres pårørende, samt regler omkring magtanvendelse. 

Emner: 

• Sygdomslære om demens 

• Sygepleje til demens 

• Social pædagogik 

• Magtanvendelse 

• Relationsarbejde 

• Psykoeducation 

• Socialpsykologi 

• Sundhedsfremme 

• Forebyggelse 

• Rehabilitering 

• Tilbud til den demente og pårørende 

 

Mål: 

Psykiatrisk sygdom og sygepleje (avanceret) (2 dage). 

1. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende psykiske sygdomme og deres symptomer 

herunder demenssygdomme, skizofreni, affektive lidelser, angsttilstande, personlighedsforstyrrelser og 

dobbeltdiagnoser til selvstændigt at varetage sygepleje af borgere/patienter med psykisk sygdom. 

2. Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori, metode og vurdering, herunder jeg-støttende 

sygepleje, kognitiv tilgang og miljøterapi til at arbejde som kontaktperson og understøtte 

borgerens/patientens rehabiliteringsproces og recovery. 

3. Eleven kan anvende viden om mellemmenneskelige relationer og interaktioner samt målrettet 

kommunikation til at etablere, fastholde og afslutte professionelle relationer i samarbejdet med 

borgeren/patienten med psykisk sygdom, pårørende og andre samarbejdspartnere, herunder i forhold til 

psykoeducation. 

7. Eleven kan anvende viden om socialpsykologi og omgivelsernes betydning for borgere med psykisk 

sygdom, herunder demens, til at kunne bevare respekt og værdighed for den enkelte borger/patient samt 

forebygge udadreagerende adfærd og magtanvendelse. 

8. Eleven kan anvende viden om socialpædagogisk praksis, fx reminiscens, sansestimulering, 

personcentreret omsorg og fysisk aktivitet til at understøtte et meningsfuldt hverdagsliv for 

borgeren/patienten. 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (avanceret) (1 dag) 
1. Eleven kan anvende viden om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering til at varetage social- og 

sundhedsassistentens opgaver i den tværprofessionelle og tværsektorielle indsats med udgangspunkt i 

borgerens/patientens ønsker og behov. 
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3. Eleven kan anvende viden om rehabilitering i hverdagslivet til at indgå i et 

involverende samarbejde med borgeren/patienten og dennes netværk, herunder understøtte 

sammenhæng i borgerens/patientens hverdagsliv. 

9. Eleven kan anvende viden om kommunale tilbud, frivillige organisationer og netværksgrupper til at 

udvælge og gennemføre meningsfulde aktiviteter i samarbejde med borgeren/patienten. 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (ekspert) (1 dag) 
1. Eleven kan anvende viden om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering til at begrunde og 

varetage social- og sundhedsassistentens opgaver i den tværprofessionelle og tværsektorielle indsats med 

udgangspunkt i borgerens/patientens ønsker og behov. 

3. Eleven kan anvende viden om rehabilitering i hverdagslivet til at indgå i et involverende samarbejde med 

borgeren/patienten og dennes netværk, herunder identificere og understøtte sammenhæng i 

borgerens/patientens hverdagsliv. 

9. Eleven kan finde og anvende viden om kommunale tilbud, frivillige organisationer og netværks-grupper 

til at udvælge og gennemføre meningsfulde aktiviteter i samarbejde med borgeren/patienten. 

 

3.1 Læringselement: Psykiatriens samarbejdsområde og mødet med den psykiatriske syge 

borger/patient. 
Varighed: 3 dage. 

Beskrivelse: 

Du introduceres til psykiatrien som arbejdsområde. Du arbejder med mødet og samarbejdet med den 

psykisk syge borger. Du arbejder med den professionelle relation til borgeren og risikoen for stigmatisering 

i forskellige sammenhænge.  

Emner: 

• Professionel relation 

• Målrettet kommunikation 

• Sundhedsopfattelser 

• Stigmatisering 

• Mestring 

• Motivation 

• Lovgivning 

 

Mål: 

Mødet med borgeren og patienten (avanceret) (1 dage) 
2. Eleven kan anvende viden om forskellige former for målrettet kommunikation til at etablere en 

professionel relation i mødet med borgeren/patienten og de pårørende. 

3. Eleven kan anvende viden om forskellige kulturer og sundhedsopfattelser til at møde borgeren/patienten 

og de pårørende med respekt for værdighed og integritet. 

7. Eleven kan anvende viden om mestringsstrategier og motivationsfaktorer til at understøtte 
borgerens/patientens mestring af egen sygdom og rehabiliteringsproces. 
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9. Eleven kan anvende viden om fysisk og psykiske funktionsnedsættelser til selvstændigt at tage 
medansvar for konflikthåndtering samt forebyggelse af konflikter og magtanvendelse i mødet med 
borgeren/patienten. 
 

Det sammenhængende borger- patientforløb (avanceret) (1 dag) 
1. Eleven kan anvende viden om Serviceloven, Sundhedsloven og Psykiatriloven til i det tværsektorielle og 

tværprofessionelle samarbejde at arbejde under hensyn til patientsikkerhed. 

4. Eleven kan anvende viden om kommunikation og vejledningsmetoder til selvstændigt at kunne 

informere, vejlede og instruere kolleger. 

6. Eleven kan anvende viden om betydningen af kulturforståelser, værdier og samarbejdsformer til at 
etablere og varetage tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejder. 
 

Det sammenhængende borger- patientforløb (ekspert) (1 dag) 
1. Eleven kan finde og anvende viden om Serviceloven, Sundhedsloven og Psykiatriloven til i det 
tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejde at arbejde under hensyn til patientsikkerhed. 
 
4. Eleven kan finde og anvende viden om kommunikation og vejledningsmetoder til selvstændigt at kunne 
informere, vejlede og instruere kolleger. 
 
6. Eleven kan anvende viden om betydningen af kulturforståelser, værdier og samarbejdsformer til at 
etablere, begrunde og varetage tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejder.  
 

Kvalitet og udvikling (avanceret) (1 dag) 
4. Eleven kan anvende viden om regler for tavshedspligt, varetagelse af personfølsomme data, 
omsorgspligt, og dokumentation til at reflektere over social- og sundhedsassistentens pligter og rettigheder 
som autoriseret sundhedsperson. 
 

3.2 Læringselement: Sygepleje og rehabilitering til borgeren med angst 
Varighed: 2 dage. 

Beskrivelse: 

Du introduceres til sygdomslæren om angst og arbejder med sygepleje til borgere med angst, som 

symptom eller diagnose. Du lærer om en kognitiv tilgang til håndtering af problemer med angst. Du lærer 

om betydningen af borgerens psykosociale forudsætninger og mestrings strategier. Du lærer om 

sygeplejeprocessen og hvordan du kan anvende den som struktur for dit kliniske arbejde. 

Emner: 

• Sygdomslære om angst 

• Sygepleje til angst 

• Kognitiv tilgang 

• Psykosociale forudsætninger 

• Mestringsstrategier 

• Udviklingsmuligheder 

• Sygeplejeprocessen 
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Mål: 

Psykiatrisk sygdom og sygepleje (avanceret) (2 dage) 
1. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende psykiske sygdomme og deres symptomer 
herunder demenssygdomme, skizofreni, affektive lidelser, angsttilstande, personlighedsforstyrrelser og 
dobbeltdiagnoser til selvstændigt at varetage sygepleje af borgere/patienter med psykisk sygdom. 
 
4. Eleven kan anvende viden om mestringsstrategier og den enkeltes psykosociale forudsætninger og 
udviklingsmuligheder til selvstændigt at indgå i et involverende samarbejde med borgeren/patienten om et 
forløb. 
 
5. Eleven kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til målrettet at prioritere, 
tilrettelægge, udføre og evaluere psykiatrisk sygepleje med udgangspunkt i borgerens/patientens 
ressourcer og behov. 
 

3.3 Læringselement: Sygepleje og rehabilitering til borgeren med affektive lidelser 

Varighed: 3 dage. 

Beskrivelse: 

Du introduceres til sygdomslære om affektive lidelser. Du arbejder med forskellige tilgange til støtte af 

borgeren med bipolar lidelse og depression, herunder bl.a. jeg støttende sygepleje og miljøterapi. Du lærer 

om borgerens recovery proces og relations arbejdet som redskab. 

Emner: 

• Sygdomslære depression 

• Sygdomslære Mani 

• Jegstøttende sygepleje 

• Kognitiv tilgang 

• Miljøterapi 

• Psykosocial rehabilitering 

• Recovery 

• Relationsarbejde 

• Sygeplejeprocessen 

• Social pædagogik 

 

Mål: 

Psykiatrisk sygdom og sygepleje (avanceret) (3 dage) 

1. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende psykiske sygdomme og deres symptomer 
herunder demenssygdomme, skizofreni, affektive lidelser, angsttilstande, personlighedsforstyrrelser og 
dobbeltdiagnoser til selvstændigt at varetage sygepleje af borgere/patienter med psykisk sygdom. 
 
2. Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori, metode og vurdering, herunder jeg-støttende 
sygepleje, kognitiv tilgang og miljøterapi til at arbejde som kontaktperson og understøtte 
borgerens/patientens rehabiliteringsproces og recovery. 
 
3. Eleven kan anvende viden om mellemmenneskelige relationer og interaktioner samt målrettet 
kommunikation til at etablere, fastholde og afslutte professionelle relationer i samarbejdet med 
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borgeren/patienten med psykisk sygdom, pårørende og andre 
samarbejdspartnere, herunder i forhold til psykoeducation. 
 
 5. Eleven kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til målrettet at prioritere, 
tilrettelægge, udføre og evaluere psykiatrisk sygepleje med udgangspunkt i borgerens/patientens 
ressourcer og behov. 
 
8. Eleven kan anvende viden om socialpædagogisk praksis, fx reminiscens, sansestimulering, 

personcentreret omsorg og fysisk aktivitet til at understøtte et meningsfuldt hverdagsliv for 

borgeren/patienten. 

 
 

3.4 Læringselement: Sygepleje og rehabilitering til borgeren med skizofreni 

Varighed: 5 dage. 

Beskrivelse: 

Du introduceres til sygdomslære om skizofreni. Du arbejder med sygepleje og rehabilitering til borgeren 

med skizofreni. Du lærer om psykosocial rehabilitering og anvendelse af aktivitetsanalyse som redskab. Du 

arbejder med kommunale aktivitetstilbud og netværk, der kan understøtte borgerens recovery proces. Du 

arbejder med socialpædagogiske tilgange som sansestimulering, fysisk aktivitet og personcentreret omsorg. 

Emner: 

• Sygdomslære om skizofreni 

• Sygepleje 

• Jegstøttende sygepleje 

• Miljøterapi 

• Rehabilitering 

• Recovery 

• Psykoeducation 

• Sygeplejeprocessen 

• social pædagogik 

• Sundhedspædagogik 

• Tilbud om aktivitet – kommunalt 

• Aktivitetsanalyse 

Mål: 

Psykisk sygdom og sygepleje (avanceret) (4 dage) 
1. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende psykiske sygdomme og deres symptomer 
herunder demenssygdomme, skizofreni, affektive lidelser, angsttilstande, personlighedsforstyrrelser og 
dobbeltdiagnoser til selvstændigt at varetage sygepleje af borgere/patienter med psykisk sygdom. 
 
2. Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori, metode og vurdering, herunder jeg-støttende 
sygepleje, kognitiv tilgang og miljøterapi til at arbejde som kontaktperson og understøtte 
borgerens/patientens rehabiliteringsproces og recovery. 
 
3. Eleven kan anvende viden om mellemmenneskelige relationer og interaktioner samt målrettet 
kommunikation til at etablere, fastholde og afslutte professionelle relationer i samarbejdet med 
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borgeren/patienten med psykisk sygdom, pårørende og andre 
samarbejdspartnere, herunder i forhold til psykoeducation. 
 
5. Eleven kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til målrettet at prioritere, 
tilrettelægge, udføre og evaluere psykiatrisk sygepleje med udgangspunkt i borgerens/patientens 
ressourcer og behov. 
 
8. Eleven kan anvende viden om socialpædagogisk praksis, fx reminiscens, sansestimulering, 
personcentreret omsorg og fysisk aktivitet til at understøtte et meningsfuldt hverdagsliv for 
borgeren/patienten. 
 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (avanceret) (1 dag) 
2. Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogik og livstilsfaktorer til i et involverende samarbejde 
med borgeren/patienten og pårørende at arbejde motiverende i forhold til borgerens/patientens 
formulering af forventninger og mål for hverdagslivet.  
 
8. Eleven kan anvende viden om analyse, planlægning, udførelse og evaluering af sociale, fysiske, kulturelle 
og kreative aktiviteter for enkeltpersoner og grupper til at understøtte et meningsfuldt hverdagsliv for 
borgeren/patienten ud fra en rehabiliterende tilgang. 
 
9. Eleven kan anvende viden om kommunale tilbud, frivillige organisationer og netværksgrupper til at 
udvælge og gennemføre meningsfulde aktiviteter i samarbejde med borgeren/patienten. 
 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (ekspert) (1 dag) 

2. Eleven kan finde og anvende viden om sundhedspædagogik og livstilsfaktorerne til i et involverende 
samarbejde med borgeren/patienten og pårørende at arbejde motiverende i forhold til 
borgerens/patientens formulering af forventninger og mål for hverdagslivet. 
 
8. Eleven kan anvende viden om analyse, planlægning, udførelse og evaluering af sociale, fysiske, kulturelle 
og kreative aktiviteter for enkeltpersoner og grupper til at begrunde og understøtte et meningsfuldt 
hverdagsliv for borgeren/patienten ud fra en rehabiliterende tilgang. 
 
9. Eleven kan finde og anvende viden om kommunale tilbud, frivillige organisationer og netværksgrupper til 
at udvælge og gennemføre meningsfulde aktiviteter i samarbejde med borgeren/patienten. 
 

3.5 Læringselement: Sygepleje og rehabilitering til borgeren med personlighedsforstyrrelser 
Varighed: 3 dage. 

Beskrivelse: 

Du introduceres til udviklingspsykologi og sygdomslære om personlighedsforstyrrelser. Du arbejder med 

relation og sygepleje til borgeren med personlighedsforstyrrelse. 

Emner: 

• Udviklingspsykologi 

• Sygdomslære om personlighedsforstyrrelser 

• Sygepleje til personlighedsforstyrrelser 

• Professionel relation 

• Sygeplejeprocessen 
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• Jegstøttende sygepleje 

Mål: 

Psykisk sygdom og sygepleje (avanceret) (3 dage) 
1. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende psykiske sygdomme og deres symptomer 
herunder demenssygdomme, skizofreni, affektive lidelser, angsttilstande, personlighedsforstyrrelser og 
dobbeltdiagnoser til selvstændigt at varetage sygepleje af borgere/patienter med psykisk sygdom. 
 
3. Eleven kan anvende viden om mellemmenneskelige relationer og interaktioner samt målrettet 
kommunikation til at etablere, fastholde og afslutte professionelle relationer i samarbejdet med 
borgeren/patienten med psykisk sygdom, pårørende og andre samarbejdspartnere, herunder i forhold til 
psykoeducation. 
 
5. Eleven kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til målrettet at prioritere, 
tilrettelægge, udføre og evaluere psykiatrisk sygepleje med udgangspunkt i borgerens/patientens 
ressourcer og behov. 
 

3.6 Læringselement: Sygepleje og rehabilitering til borgeren med dobbeltdiagnoser 
Varighed: 2 dage. 

Beskrivelse: 

Du introduceres til dobbeltdiagnoser og differentialdiagnoser. Du arbejder med komplekse sygeplejeforløb 

og bruger sygeplejeprocessen som redskab. Du inddrager borgerens psykosociale forudsætninger. Du 

arbejder med din autorisation og dine lovmæssige pligter. 

Emner: 

• Tavshedspligt 

• Omsorgspligt 

• Autorisation 

• Dobbeltdiagnoser 

• Differentialdiagnoser 

• Psykosociale forudsætninger 

• Sygeplejeprocessen 

• Komplekse sygeplejeforløb 

 

Mål: 

Psykiatrisk sygdom og sygepleje (avanceret) (2 dage). 
1. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende psykiske sygdomme og deres symptomer 
herunder demenssygdomme, skizofreni, affektive lidelser, angsttilstande, personlighedsforstyrrelser og 
dobbeltdiagnoser til selvstændigt at varetage sygepleje af borgere/patienter med psykisk sygdom. 
 
4. Eleven kan anvende viden om mestringsstrategier og den enkeltes psykosociale forudsætninger og 
udviklingsmuligheder til selvstændigt at indgå i et involverende samarbejde med borgeren/patienten om et 
forløb. 
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5. Eleven kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til 
målrettet at prioritere, tilrettelægge, udføre og evaluere psykiatrisk sygepleje med udgangspunkt i 
borgerens/patientens ressourcer og behov. 
 
6. Eleven kan anvende viden om komplekse sygepleje- og behandlingsforløb, herunder dobbeltdiagnoser, 
multisygdomme og misbrugsproblematikker til at indgå i helhedsorienteret tilrettelæggelse af tværfaglige 
og tværprofessionelle pleje- og behandlingsforløb. 
 

 
3.7 Projekt: Den psykisk syge borger i det sammenhængende sundhedsvæsen 
Varighed: 7 dage. 

Beskrivelse: 

Du introduceres til projektarbejde om borgeren med psykisk sygdom i det sammenhængende 

sundhedsvæsen. Du arbejder med emner fra skoleperiodens læringselementer. 

Emner: 

• Projektarbejde. 

o Borgeren med psykisk sygdom i det sammenhængende sundhedsvæsen 

o Relevante emner fra de tidligere læringselementer på 3. skoleperiode. 

o Alle uddannelsesspecifikke fag skal være repræsenteret i projektet. 

Mål: 

Mødet med borgeren og patienten (avanceret) 
1. Eleven kan anvende viden om rådgivning, vejledning og instruktion til selvstændigt at etablere relationer 

og skabe samarbejde med borgeren/patienten om forløbet.  

2. Eleven kan anvende viden om forskellige former for målrettet kommunikation til at etablere en 

professionel relation i mødet med borgeren/patienten og de pårørende.  

3. Eleven kan anvende viden om forskellige kulturer og sundhedsopfattelser til at møde borgeren/patienten 

og de pårørende med respekt for værdighed og integritet. 

 4. Eleven kan anvende viden om forskellige livsformer, livsfaser og livshistorier til at varetage en 

helhedsorienteret indsats i mødet med borgeren/patienten.  

5. Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogisk teori og metode til at tilrettelægge aktiviteter, der 

understøtter borgerens/patientens ressourcer samt fremmer rehabiliteringsprocesser og borgerens 

sundhed.  

6. Eleven kan anvende viden om kommunikation og betydning af ligeværdige relationer til at reflektere 

over etiske dilemmaer og handle empatisk i mødet med borgeren/patienten og de pårørende.  

7. Eleven kan anvende viden om mestringsstrategier og motivationsfaktorer til at understøtte borgerens/ 

patientens mestring af egen sygdom og rehabiliteringsproces.  

8. Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogisk teori og metode til i et tværfagligt samarbejde at 

planlægge og gennemføre information, instruktion og vejledning af borgere/patienter og pårørende.  
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9. Eleven kan anvende viden om fysisk og psykiske funktionsnedsættelser til 

selvstændigt at tage medansvar for konflikthåndtering samt forebyggelse af konflikter og magtanvendelse i 

mødet med borgeren/patienten. 

Det sammenhængende borger- patientforløb (avanceret)  
1. Eleven kan anvende viden om Serviceloven, Sundhedsloven og Psykiatriloven til i det tværsektorielle og 

tværprofessionelle samarbejde at arbejde under hensyn til patientsikkerhed.  

2. Eleven kan anvende viden om Autorisationsloven og Vejledning om autoriserede sundhedspersoners 

benyttelse af medhjælp til at kunne reflektere over og varetage social- og sundhedsassistentens opgaver, 

herunder delegerede opgaver, i det tværprofessionelle samarbejde omkring det sammenhængende borger-

/patientforløb.  

3. Eleven kan anvende viden om mundtlig og skriftlig kommunikation til selvstændigt at varetage 

dokumentation samt kunne udveksle data i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde.  

4. Eleven kan anvende viden om kommunikation og vejledningsmetoder til selvstændigt at kunne 

informere, vejlede og instruere kolleger.  

5. Eleven kan anvende viden om Arbejdsmiljøloven og arbejdspladsens organisering til at tage initiativ til at 

udvikle den fysiske og psykiske trivsel, herunder varetagelse og koordinering af arbejdsopgaver.  

6. Eleven kan anvende viden om betydningen af kulturforståelser, værdier og samarbejdsformer til at 

etablere og varetage tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejder.  

7. Eleven kan anvende viden om social- og sundhedsassistentens kompetenceområde og arbejdspladsens 

organisering til at koordinere egne og andres arbejdsopgaver i det sammenhængende borger-

/patientforløb, herunder teamledelse og koordinatorfunktion.  

8. Eleven kan anvende viden om almen praksis’ tilbuds-, ansvars- og funktionsområde til at samarbejde om 

koordinering af det sammenhængende borger-/patientforløb. 

Det sammenhængende borger- patientforløb (ekspert) 
1. Eleven kan finde og anvende viden om Serviceloven, Sundhedsloven og Psykiatriloven til i det 

tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejde at arbejde under hensyn til patientsikkerhed.  

2. Eleven kan anvende viden om Autorisationsloven og Vejledning om autoriserede sundhedspersoners 

benyttelse af medhjælp til at kunne identificere og varetage social- og sundhedsassistentens opgaver, 

herunder delegerede opgaver, i det tværprofessionelle samarbejde omkring det sammenhængende borger-

/patientforløb.  

3. Eleven kan anvende viden om mundtlig og skriftlig kommunikation til selvstændigt at sammenholde og 

varetage dokumentation samt kunne finde og udveksle data i det tværprofessionelle og tværsektorielle 

samarbejde.  

4. Eleven kan finde og anvende viden om kommunikation og vejledningsmetoder til selvstændigt at kunne 

informere, vejlede og instruere kolleger.  

5. Eleven kan anvende viden om Arbejdsmiljøloven og arbejdspladsens organisering til at begrunde og tage 

initiativ til at udvikle den fysiske og psykiske trivsel, herunder varetagelse og koordinering af 

arbejdsopgaver.  
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6. Eleven kan anvende viden om betydningen af kulturforståelser, værdier og 

samarbejdsformer til at etablere, begrunde og varetage tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejder.  

7. Eleven kan anvende viden om social- og sundhedsassistentens kompetenceområde og arbejdspladsens 

organisering til at begrunde og koordinere egne og andres arbejdsopgaver i det sammenhængende borger-

/patientforløb, herunder teamledelse og koordinatorfunktion.  

8. Eleven kan finde og anvende viden om almen praksis’ tilbuds-, ansvars- og funktionsområde til at 

samarbejde om koordinering af det sammenhængende borger-/patientforløb. 

Kvalitet og udvikling (avanceret) 
1. Eleven kan anvende viden om overordnede sammenhænge mellem social- og sundhedspolitik, nationale 

kvalitetsmål, lokale målsætninger og serviceniveauer i kommuner og regioner, til at prioritere egne 

arbejdsopgaver ud fra de visiterede ydelser.  

2. Eleven kan anvende viden om nationale mål for kvalitetssikring til at reflektere over social- og 

sundhedsassistentens pligter og rettigheder som autoriseret sundhedsperson.  

3. Eleven kan anvende viden om nationale kliniske retningslinjer og lokale instrukser til med udgangspunkt i 

borgerens/patientens og pårørendes behov og mål for sygeplejen at medvirke til at sikre kvalitet i de 

sundhedsfaglige ydelser.  

4. Eleven kan anvende viden om regler for tavshedspligt, varetagelse af personfølsomme data, 

omsorgspligt, og dokumentation til at reflektere over social- og sundhedsassistentens pligter og rettigheder 

som autoriseret sundhedsperson.  

5. Eleven kan anvende viden om forskellige værktøjer og metoder til kvalitetssikring og selvstændigt 

medvirke til at udvikle og sikre patientsikkerhed i det tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejde.  

6. Eleven kan anvende viden om evalueringsmetoder til at inddrage borgeren/patienten og pårø- rende i 

gennemførelse og implementering af initiativer og dermed medvirke til øget oplevet og sundhedsfaglig 

kvalitet.  

7. Eleven kan med afsæt i viden baseret på erfaring og evidens anvende digitale redskaber til 

informationssøgning, databehandling, dokumentation og kommunikation til at sikre kvalitet og kontinuitet i 

de sundhedsfaglige ydelser.  

8. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi og innovative processer til at medvirke til 

implementering af nye teknologiske løsninger og arbejdsgange i den sundhedsfaglige praksis, herunder 

medvirke i anvendelse af telemedicin.  

9. Eleven kan anvende viden om fysisk og psykisk arbejdsmiljø til at medvirke til kvalitetsudvikling af 

arbejdsmiljøet, herunder stresshåndtering, voldsforebyggelse og sikkerhed på arbejdspladsen. 

Somatisk sygdom og sygepleje (avanceret) 
1. Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori og metode til at vurdere borgerens/patientens 

ressourcer, behov og sundhedstilstand samt til at handle på kompleksiteten af de grundlæggende behov, 

herunder inddrage relevante samarbejdspartnere.  
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2. Eleven kan anvende viden om kroppens anatomi og fysiologi samt 

sammenhænge mellem organsystemerne til at forklare og forstå de enkelte organer og organsystemers 

betydning ved udførelse af sygeplejefaglige handlinger.  

3. Eleven kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til målrettet at prioritere, 

tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sygepleje med udgangspunkt i borgerens/patientens ressourcer 

samt fysiske, psykiske og sociale behov.  

4. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende sygdomme til at forklare årsager, symptomer 

og behandlingsformer til selvstændigt at varetage sygepleje ud fra identificerede behov.  

5. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdom til at observere ændringer i borgerens/patientens 

sundhedstilstand, fx ændringer der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, anæmi, ødemer, 

respiratoriske problemer, obstipation, diarré, feber, konfusion, fejlmedicinering og immobilitet, og handle 

hensigtsmæssigt herpå.  

6. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdomslære, herunder multisygdomme og akutte sygdomme til 

at kunne indgå i komplekse sygepleje- og behandlingsforløb i det tværprofessionelle samarbejde.  

7. Eleven kan anvende viden om palliativ indsats og terminale forløb til at kunne varetage sygepleje og 

professionel omsorg for borgeren/patienten og pårørende i sorg- og kriseforløb.  

8. Eleven kan anvende viden om principper for hygiejne til at arbejde med særlige regimer i forbindelse 

med infektionssygdomme og institutionsinfektioner samt til at vejlede borgeren/patienten, pårørende og 

kolleger i at overholde hygiejniske principper for at afbryde smitteveje.  

9. Eleven kan anvende viden om sterile rutiner, teknikker og rene procedurer til at afbryde smitteveje og 

håndtere sygeplejeopgaver i forbindelse med fx sår, sonder og katetre.  

10. Eleven kan anvende viden om præ-, per- og postoperativ fase til at forberede patienten til operation og 

kunne observere og pleje patienten i den postoperative fase.  

11. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi i sygeplejen til at medvirke ved implementering af nye 

teknologiske løsninger i forhold til borgeren/patienten og pårørende, herunder telemedicinske løsninger.  

 

Somatisk sygdom og sygepleje (ekspert) 
1. Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori og metode til at vurdere borgerens/patientens 

ressourcer, behov og sundhedstilstand samt til at handle på kompleksiteten af de grundlæggende behov, 

herunder identificere og inddrage relevante samarbejdspartnere.  

2. Eleven kan finde og anvende viden om kroppens anatomi og fysiologi samt sammenhænge mellem 

organsystemerne til at forklare og forstå de enkelte organer og organsystemers betydning ved udførelse af 

sygeplejefaglige handlinger.  

3. Eleven kan finde og anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til målrettet at prioritere, 

tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sygepleje med udgangspunkt i borgerens/patientens ressourcer 

samt fysiske, psykiske og sociale behov.  
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4. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende sygdomme til at 

forklare og vurdere årsager, symptomer og behandlingsformer til selvstændigt at begrunde og varetage 

sygepleje ud fra identificerede behov.  

5. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdom til at identificere og observere ændringer i 

borgerens/patientens sundhedstilstand, fx ændringer der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, 

anæmi, ødemer, respiratoriske problemer, obstipation, diarré, feber, konfusion, fejlmedicinering og 

immobilitet, og handle hensigtsmæssigt herpå.  

6. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdomslære, herunder multisygdomme og akutte sygdomme til 

at kunne begrunde og indgå i komplekse sygepleje- og behandlingsforløb i det tværprofessionelle 

samarbejde.  

7. Eleven kan anvende viden om palliativ indsats og terminale forløb til at kunne begrunde og varetage 

sygepleje og professionel omsorg for borgeren/patienten og pårørende i sorg- og kriseforløb.  

8. Eleven kan finde og anvende viden om principper for hygiejne til at begrunde og arbejde med særlige 

regimer i forbindelse med infektionssygdomme og institutionsinfektioner samt til at vejlede 

borgeren/patienten, pårørende og kolleger i at overholde hygiejniske principper for at afbryde smitteveje.  

9. Eleven kan finde og anvende viden om sterile rutiner, teknikker og rene procedurer til at afbryde 

smitteveje og håndtere sygeplejeopgaver i forbindelse med fx sår, sonder og katetre.  

10. Eleven kan anvende viden om præ-, per- og postoperativ fase til at forberede patienten til operation og 

kunne observere, vurdere og pleje patienten i den postoperative fase.  

11. Eleven kan finde og anvende viden om velfærdsteknologi i sygeplejen til at medvirke ved 

implementering af nye teknologiske løsninger i forhold til borgeren/patienten og pårørende, herunder 

telemedicinske løsninger.  

Psykiatrisk sygdom og sygepleje (avanceret) 
1. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende psykiske sygdomme og deres symptomer 

herunder demenssygdomme, skizofreni, affektive lidelser, angsttilstande, personlighedsforstyrrelser og 

dobbeltdiagnoser til selvstændigt at varetage sygepleje af borgere/patienter med psykisk sygdom.  

2. Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori, metode og vurdering, herunder jeg-støttende 

sygepleje, kognitiv tilgang og miljøterapi til at arbejde som kontaktperson og understøtte 

borgerens/patientens rehabiliteringsproces og recovery.  

3. Eleven kan anvende viden om mellemmenneskelige relationer og interaktioner samt målrettet 

kommunikation til at etablere, fastholde og afslutte professionelle relationer i samarbejdet med 

borgeren/patienten med psykisk sygdom, pårørende og andre samarbejdspartnere, herunder i forhold til 

psykoeducation.  

4. Eleven kan anvende viden om mestringsstrategier og den enkeltes psykosociale forudsætninger og 

udviklingsmuligheder til selvstændigt at indgå i et involverende samarbejde med borgeren/patienten om et 

forløb.  

5. Eleven kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til målrettet at prioritere, 

tilrettelægge, udføre og evaluere psykiatrisk sygepleje med udgangspunkt i borgerens/patientens 

ressourcer og behov.  
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6. Eleven kan anvende viden om komplekse sygepleje- og behandlingsforløb, 

herunder dobbeltdiagnoser, multisygdomme og misbrugsproblematikker til at indgå i helhedsorienteret 

tilrettelæggelse af tværfaglige og tværprofessionelle pleje- og behandlingsforløb.  

7. Eleven kan anvende viden om socialpsykologi og omgivelsernes betydning for borgere med psykisk 

sygdom, herunder demens, til at kunne bevare respekt og værdighed for den enkelte borger/patient samt 

forebygge udadreagerende adfærd og magtanvendelse.  

8. Eleven kan anvende viden om socialpædagogisk praksis, fx reminiscens, sansestimulering, 

personcentreret omsorg og fysisk aktivitet til at understøtte et meningsfuldt hverdagsliv for 

borgeren/patienten. 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (avanceret) 
1. Eleven kan anvende viden om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering til at varetage social- og 

sundhedsassistentens opgaver i den tværprofessionelle og tværsektorielle indsats med udgangspunkt i 

borgerens/patientens ønsker og behov.  

2. Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogik og livstilsfaktorer til i et involverende samarbejde 

med borgeren/patienten og pårørende at arbejde motiverende i forhold til borgerens/patientens 

formulering af forventninger og mål for hverdagslivet.  

3. Eleven kan anvende viden om rehabilitering i hverdagslivet til at indgå i et involverende samarbejde med 

borgeren/patienten og dennes netværk, herunder understøtte sammenhæng i borgerens/patientens 

hverdagsliv.  

4. Eleven kan anvende viden om kliniske vurderinger og screeningsværktøjer til at foretage relevante faglige 

vurderinger i den tværfaglige forebyggende indsats i forhold til den enkelte borgers/patients 

sundhedstilstand.  

5. Eleven kan anvende viden om profylaksebegrebets betydning for sundhedstilstand og livskvalitet til at 

samarbejde med borgeren/patienten om behovet for fysisk aktivitet og hensigtsmæssig ernæring.  

6. Eleven kan anvende viden om funktionsevne og funktionsevnescreening til at udvælge, tilrettelægge og 

gennemføre aktiviteter, der understøtter borgerens/patientens mestring og livskvalitet.  

7. Eleven kan anvende viden om trænings- og handleplaner til at indgå i et tværfagligt samarbejde, der 

understøtter den samlede rehabiliteringsproces af borgeren/patienten.  

8. Eleven kan anvende viden om analyse, planlægning, udførelse og evaluering af sociale, fysiske, kulturelle 

og kreative aktiviteter for enkeltpersoner og grupper til at understøtte et meningsfuldt hverdagsliv for 

borgeren/patienten ud fra en rehabiliterende tilgang.  

9. Eleven kan anvende viden om kommunale tilbud, frivillige organisationer og netværksgrupper til at 

udvælge og gennemføre meningsfulde aktiviteter i samarbejde med borgeren/patienten.  

10. Eleven kan anvende viden om funktionsevne, forflytning, lejring, mobilisering samt hjælpemidler og 

velfærdsteknologi til at tilrettelægge pleje- og omsorgsopgaver med fokus på borgerens/patientens 

mestringsevne. 
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Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (ekspert) 
1. Eleven kan anvende viden om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering til at begrunde og 

varetage social- og sundhedsassistentens opgaver i den tværprofessionelle og tværsektorielle indsats med 

udgangspunkt i borgerens/patientens ønsker og behov.  

2. Eleven kan finde og anvende viden om sundhedspædagogik og livstilsfaktorerne til i et involverende 

samarbejde med borgeren/patienten og pårørende at arbejde motiverende i forhold til 

borgerens/patientens formulering af forventninger og mål for hverdagslivet.  

3. Eleven kan anvende viden om rehabilitering i hverdagslivet til at indgå i et involverende samarbejde med 

borgeren/patienten og dennes netværk, herunder identificere og understøtte sammenhæng i 

borgerens/patientens hverdagsliv.  

4. Eleven kan anvende viden om kliniske vurderinger og screeningsværktøjer til at begrunde og foretage 

relevante faglige vurderinger i den tværfaglige forebyggende indsats i forhold til den enkelte 

borgers/patients sundhedstilstand.  

5. Eleven kan anvende viden om profylaksebegrebets betydning for sundhedstilstand og livskvalitet til at 

begrunde og samarbejde med borgeren/patienten om behovet for fysisk aktivitet og hensigtsmæssig 

ernæring.  

6. Eleven kan anvende viden om funktionsevne og funktionsevnescreening til at udvælge, tilrettelægge, 

gennemføre og vurdere aktiviteter, der understøtter borgerens/patientens mestring og livskvalitet.  

7. Eleven kan finde og anvende viden om trænings- og handleplaner til at indgå i et tværfagligt samarbejde, 

der understøtter den samlede rehabiliteringsproces af borgeren/patienten.  

8. Eleven kan anvende viden om analyse, planlægning, udførelse og evaluering af sociale, fysiske, kulturelle 

og kreative aktiviteter for enkeltpersoner og grupper til at begrunde og understøtte et meningsfuldt 

hverdagsliv for borgeren/patienten ud fra en rehabiliterende tilgang.  

9. Eleven kan finde og anvende viden om kommunale tilbud, frivillige organisationer og netværksgrupper til 

at udvælge og gennemføre meningsfulde aktiviteter i samarbejde med borgeren/patienten.  

10. Eleven kan anvende viden om funktionsevne, forflytning, lejring, mobilisering samt hjælpemidler og 

velfærdsteknologi til at begrunde, vurdere og tilrettelægge pleje- og omsorgsopgaver med fokus på 

borgerens/patientens mestringsevne. 

Farmakologi og medicinhåndtering (avanceret) 
1. Eleven kan anvende viden om lovgivning, instrukser, vejledninger og lokale procedurer til at forklare 

social- og sundhedsassistentens ansvar og kompetenceområde til selvstændigt at kunne varetage 

medicinhåndtering i gældende praksis, herunder delegering, videredelegering, ledelsens ansvar og 

akkreditering.  

2. Eleven kan anvende viden om kvalitetssikring og utilsigtede hændelser (UTH) til selvstændigt og i det 

tværfaglige samarbejde at kunne fremme patientsikkerheden og forebygge fejl ved medicinhåndtering i 

praksis, herunder dokumentere, indrapportere samt følge op på embedslægetilsyn.  

3. Eleven kan anvende viden om anatomi og fysiologi til at forklare lægemidlers farmakokinetik, herunder 

absorption, distribution og elimination og farmakodynamik.  
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4. Eleven kan anvende beregninger af medicin for at fremme patientsikkerheden 

og forebygge fejl ved medicinhåndtering.  

5. Eleven kan anvende viden om almen og speciel farmakologi, herunder psykofarmaka til at observere 

virkninger og bivirkninger samt forklare kontraindikationer, interaktioner og dispenseringsformer inden for 

de mest almindelige hovedgrupper, herunder hvilken betydning det har for observationen af borgere og 

patienter.  

6. Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogiske metoder, redskaber og praksisformer, herunder 

vejledning, motivation, og selvadministration i samarbejdet med borgere, patienter og pårørende i primær 

og sekundær sektor, herunder samarbejde med almen praksis til at øge kvaliteten og patientsikkerheden 

ved medicinhåndtering.  

7. Eleven kan anvende viden om hygiejne og risikofaktorer ved medicinhåndtering herunder 

arbejdsmiljøudvalgets opgave og arbejdsmiljøcertificering til at forebygge arbejdsskader i praksis. 

3.8 Naturfag  
Varighed: 7 dage. 

Beskrivelse: 

Naturfaget består af elementer fra fagene fysik, kemi, biologi og matematik I undervisningen kommer du til 

at arbejde med naturvidenskabelige metoder, hvor viden og forståelse udvikles gennem praktiske 

eksperimenter, teorier og modeller. Naturfag danner udgangspunkt for forståelse af menneskets anatomi 

og de fysiologiske processer der sker i kroppen. Faget understøtter farmakologi, somatisk og psykiatrisk 

sygdomslære og øvrige sygeplejefaglige emner. 

 

Emner:  

• Nervesystemet 

• Psykofarmaka og nervecellen 

• Bølgeteori 

• Lyd, øret og hørelsen 

• Lys, øjet og synet 

• Dokumentation 

 

Mål 

Niveau D: 

Undervisningens mål er, at eleven: 

10. Kan udvælge og anvende begreber og modeller til at forklare natur- og erhvervsfaglige 

problemstillinger og fænomener, 

11. Kan anvende matematiske udtryk og redegøre for beregninger i sammenhæng med det 

naturfaglige arbejde, 

12. Kan arbejde eksperimentelt med faget gennem forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation 

eller iagttagelse, 
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13. Kan forholde sig til og diskutere fagets betydning for den teknologiske 

udvikling og for dets påvirkning af mennesket, erhverv og samfund, 

14. Kan begrunde og demonstrere sikkerhedsmæssigt korrekt arbejde med udstyr og kemikalier,  

15. Kan indhente og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, 

16. Kan vælge og anvende relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning og – 

behandling, databehandling samt præsentation, 

17. Kan udføre og vurdere eksperimentelt arbejde selvstændigt og i samarbejde med andre og 

18. Med sikkerhed kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner. 

Undervisningens indhold: 

• Faglige beregninger. Der arbejdes eksempelvis med kostberegning, udmåling af medicin og 

beregning af medicinens halveringstid i kroppen. 

• Væsker og tryk. Der arbejdes med blandt andet blodets sammensætning og de enkelte elementers 

funktion samt det hydrostatiske tryk, (blodtryk, væskebalance mm.). 

• Kemiske forbindelser. Der arbejdes med kulhydrater, proteiner, fedtstoffer og alkohol og disses 

funktion i kroppen, eksempelvis energimæssigt. 

• Temperatur. Der arbejdes med varmeafgivelse, varmetab samt måling af temperatur. 

• Bølger. Der arbejdes med lys og lyd med udgangspunkt i øje og ørets opbygning og funktion og 

eventuelle ændringer heri. 

• Nervesystemet. Der arbejdes med nervesystemets opbygning. 

• Mikroorganismer. Der arbejdes med vira, bakterier og svampe og disses betydning i 

sundhedsmæssig sammenhæng, herunder beskyttelse gennem desinficering og sterilisering. 

 

Niveau C: 

Undervisningens mål er, at eleven: 

10. Selvstændigt kan vælge og anvende naturfaglige begreber og modeller på udvalgte natur- og 

erhvervsfaglige problemstillinger, 

11. Selvstændigt kan vælge og anvende matematik til at forklare naturvidenskabelige fænomener og 

problemstillinger, 

12. Kan forklare og vurdere samspillet mellem teori og eksperimentelt arbejde og opnå en selvstændig 

og undersøgende handlemåde i forbindelse hermed, 

13. Selvstændigt kan planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde med anvendelse af 

laboratorieudstyr eller andet relevant udstyr, 

14. Kan begrunde og demonstrere sikkerhedsmæssigt korrekt arbejde med udstyr og kemikalier 

herunder vurdere sikkerhed og risikomomenter, 

15. Kan reflektere og diskutere naturfaglige og erhvervsfaglige problemstillinger, som de kommer til 

udtryk i medierne, herunder vurdere de naturfaglige elementer i fremstilling og argumentation, 

16. Selvstændigt kan udvælge, anvende og vurdere relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, 

informationssøgning og – behandling, databehandling og præsentation, 

17. Med sikkerhed kan udvælge, dokumentere og formidle det naturfaglige arbejde gennem 

bearbejdning af data og 
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18. Kan perspektivere resultater i forhold til erhvervsfaglige og/eller 

samfundsmæssige problemstillinger. 

Undervisningens indhold: 

• Faglige beregninger. Der arbejdes eksempelvis med beregning af pH, opløsningers koncentration, 

herunder molaritet, masseprocent og volumenprocent. 

• Eksponentiel funktion. Der arbejdes med eksponentiel udvikling og logaritmisk skala til belysning af 

emner som mikroorganismers udbredelse, måling af lydstyrke i dB, stoffers halveringstid, pH-

begrebet m.m. 

• Blodet. Der arbejdes med blodets kolloidosmotiske tryk, intra- og extracellulære væsker samt 

osmose og diffusion. 

• Kroppens syre-basebalance. 

• Energigivende næringsstoffer. Der arbejdes med stoffernes kemiske sammensætning, herunder 

med mættede og umættede fedtsyrer, mono- di- og polysaccarider samt protein som næringsstof 

og i form af plasmaprotein. 

• Bølger. Der arbejdes med lys og lyd med udgangspunkt i øjets og ørets opbygning og funktion og 

ændringer heri, herunder lysets brydning og støj. 

• Nervesystemet. Der arbejdes med impulsledning i nervesystemet. 

• Epidemier. Der arbejdes med epidemier og deres udbredelse samt disses betydning i 

sundhedsmæssig sammenhæng, herunder beskyttelse og forebyggelse. 

 

3.9 Farmakologi og medicinhåndtering (avanceret) 
Varighed: 5 dage. 

Beskrivelse: 

Du introduceres til arbejdet med farmakologi og håndteringen af dette. Du arbejder med de forskellige 

præparaters virkning og bivirkning. Endvidere arbejder du med hvad der sker med medicinen i kroppen og 

hvordan det påvirker kroppen. Endvidere lærer du om abstinenser. Du arbejder med interaktion og 

kontraindikation. Du lærer om injektionsteknik. 

Emner: 

• Farmakokinetik 

• Farmakodynamik 

• Injektionsteknik 

• Abstinenser 

• Bivirkninger 

• Interaktioner 

• Kontraindikationer 

• Medicinhåndtering 

Mål: 
1. Eleven kan anvende viden om lovgivning, instrukser, vejledninger og lokale procedurer til at forklare 

social- og sundhedsassistentens ansvar og kompetenceområde til selvstændigt at kunne varetage 
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medicinhåndtering i gældende praksis, herunder delegering, videredelegering, 

ledelsens ansvar og akkreditering. 

2. Eleven kan anvende viden om kvalitetssikring og utilsigtede hændelser (UTH) til selvstændigt og i det 

tværfaglige samarbejde at kunne fremme patientsikkerheden og forebygge fejl ved medicin-håndtering i 

praksis, herunder dokumentere, indrapportere samt følge op på embedslægetilsyn. 

3. Eleven kan anvende viden om anatomi og fysiologi til at forklare lægemidlers farmakokinetik, herunder 

absorption, distribution og elimination og farmakodynamik. 

4. Eleven kan anvende beregninger af medicin for at fremme patientsikkerheden og forebygge fejl ved 

medicinhåndtering. 

5. Eleven kan anvende viden om almen og speciel farmakologi, herunder psykofarmaka til at observere 

virkninger og bivirkninger samt forklare kontraindikationer, interaktioner og dispenseringsformer inden for 

de mest almindelige hovedgrupper, herunder hvilken betydning det har for observationen af borgere og 

patienter. 

6. Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogiske metoder, redskaber og praksisformer, herunder 

vejledning, motivation og selvadministration i samarbejdet med borgere, patienter og pårørende i primær 

og sekundær sektor, herunder samarbejde med almen praksis til at øge kvaliteten og patientsikkerheden 

ved medicinhåndtering. 

7. Eleven kan anvende viden om hygiejne og risikofaktorer ved medicinhåndtering herunder 

arbejdsmiljøudvalgets opgave og arbejdsmiljøcertificering til at forebygge arbejdsskader i praksis. 

 

 

Læringsaktivitet 4. Somatisk sygdom, sygepleje og rehabilitering i det 

sammenhængende sundhedsvæsen.  
Varighed: 16 uger. 

Beskrivelse 
Formålet med 4. skoleperiode er at gøre dig klar til arbejdet som social- og sundhedsassistent i det 

sammenhængende sundhedsvæsen inden for somatisk sygdom, sygepleje og rehabilitering.  

Læringsaktiviteten indeholder uddannelsesspecifikke fag, valgfag, valgfri uddannelses Specifikke fag, 

naturfag inkl. prøve i første uge og Farmakologi og medicinhåndtering inkl. prøve i 3. uge af 

læringsaktiviteten.  

Læringsaktiviteten er sammensat af følgende læringselementer:  

4.1 Naturfag inkl. Prøve  

4.2 Læringselement: Sygepleje og rehabilitering til patienten med sygdomme i nyre- og urinveje 

4.3 Farmakologi og medicinhåndtering inkl. Prøve  

4.4 Læringselement: Sygepleje og rehabilitering til patienten med cancer  
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4.5 Læringselement: sygepleje og rehabilitering i det palliative forløb 

4.6 Læringselement: Kvalitet og udvikling i sundhedsvæsnet 

4.7 Læringselement: Førstehjælp 

4.8 Læringselement: Sygepleje og rehabilitering i det præ- og postoperative forløb 

4.9 Læringselement: Social- og sundhedsassistent som koordinator og gruppeleder 

4.10 Læringselement: Forebyggelse 

4.11 Læringselement: Borgeren med et kompleks sygdomsforløb i eget hjem 

4.12 Læringselement: Det sammenhængende patientforløb 

4.13 Projekt: Det sammenhængende borger/patient forløb fra indlæggelse til rehabilitering i eget hjem 

4.14 Valgfri uddannelsesspecifikke fag: Smertelindring ved fysisk og/eller psykisk lidelse. 

4.15 Valgfag:  Innovation og entreprenørskab, Tværfagligt samarbejde om den medicinske patient, Faglig 

fordybelse. 

 

Bedømmelse 
I denne læringsaktivitet bedømmes du ud fra: 

• Alle uddannelses specifikke fagmål på avanceret niveau og/eller ekspert niveau. Prøve i farmakologi 

og medicinhåndtering. 

• De uddannelsesspecifikke fag standpunktsvurderes ved skoleperiodens afslutning. 

• Fagmålene for naturfag. Prøve i naturfag. 

 

Læringselementer: 

4.1 Naturfag inkl. Prøve  
Varighed 1 uge 

Beskrivelse: 

Naturfaget består af elementer fra fagene fysik, kemi, biologi og matematik I undervisningen kommer du til 

at arbejde med naturvidenskabelige metoder, hvor viden og forståelse udvikles gennem praktiske 

eksperimenter, teorier og modeller. Naturfag danner udgangspunkt for forståelse af menneskets anatomi 

og de fysiologiske processer der sker i kroppen. Faget understøtter farmakologi, somatisk og psykiatrisk 

sygdomslære og øvrige sygeplejefaglige emner. 

 

Emner:  

• Repetition af emner fra tidligere skoleperioder 

• Trækning af case og forberedelse uden vejledning 

• Eksamen 
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Mål: 

Niveau C: 

Undervisningens mål er, at eleven: 

19. Selvstændigt kan vælge og anvende naturfaglige begreber og modeller på udvalgte natur- og 

erhvervsfaglige problemstillinger, 

20. Selvstændigt kan vælge og anvende matematik til at forklare naturvidenskabelige fænomener og 

problemstillinger, 

21. Kan forklare og vurdere samspillet mellem teori og eksperimentelt arbejde og opnå en selvstændig 

og undersøgende handlemåde i forbindelse hermed, 

22. Selvstændigt kan planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde med anvendelse af 

laboratorieudstyr eller andet relevant udstyr, 

23. Kan begrunde og demonstrere sikkerhedsmæssigt korrekt arbejde med udstyr og kemikalier 

herunder vurdere sikkerhed og risikomomenter, 

24. Kan reflektere og diskutere naturfaglige og erhvervsfaglige problemstillinger, som de kommer til 

udtryk i medierne, herunder vurdere de naturfaglige elementer i fremstilling og argumentation, 

25. Selvstændigt kan udvælge, anvende og vurdere relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, 

informationssøgning og – behandling, databehandling og præsentation, 

26. Med sikkerhed kan udvælge, dokumentere og formidle det naturfaglige arbejde gennem 

bearbejdning af data og 

27. Kan perspektivere resultater i forhold til erhvervsfaglige og/eller samfundsmæssige 

problemstillinger. 

Undervisningens indhold: 

• Faglige beregninger. Der arbejdes eksempelvis med beregning af pH, opløsningers koncentration, 

herunder molaritet, masseprocent og volumenprocent. 

• Eksponentiel funktion. Der arbejdes med eksponentiel udvikling og logaritmisk skala til belysning af 

emner som mikroorganismers udbredelse, måling af lydstyrke i dB, stoffers halveringstid, pH-

begrebet m.m. 

• Blodet. Der arbejdes med blodets kolloidosmotiske tryk, intra- og extracellulære væsker samt 

osmose og diffusion. 

• Kroppens syre-basebalance. 

• Energigivende næringsstoffer. Der arbejdes med stoffernes kemiske sammensætning, herunder 

med mættede og umættede fedtsyrer, mono- di- og polysaccarider samt protein som næringsstof 

og i form af plasmaprotein. 

• Bølger. Der arbejdes med lys og lyd med udgangspunkt i øjets og ørets opbygning og funktion og 

ændringer heri, herunder lysets brydning og støj. 

• Nervesystemet. Der arbejdes med impulsledning i nervesystemet. 

• Epidemier. Der arbejdes med epidemier og deres udbredelse samt disses betydning i 

sundhedsmæssig sammenhæng, herunder beskyttelse og forebyggelse. 

Afsluttende prøve 

Prøven tager sit udgangspunkt i en naturfaglig case.  
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Når eleverne udtrækker casen skal eksaminator samt censor eller en person 
udpeget af uddannelseschefen være til stede. Cases er udarbejdet af den fagansvarlige underviser i 
samarbejde med faggruppen.  

Eleverne trækker en case 1 arbejdsdag (minimum 24 timer) før prøven påbegyndes. Elever der skal op 
anden prøve dag trækker case om morgenen den første prøve dag. 
På baggrund af den trukne prøvecase udarbejder eleven en detaljeret og begrundet disposition. Eleven 
fremlægger sit arbejde og inddrager relevant naturfagligt og erhvervsfagligt udstyr i prøven. Prøven 
foregår som en kombination af oplæg og fremvisning af forsøg eller forsøgsresultater fra eleven samt 
drøftelse mellem eksaminator og elev.  
 
Der afsættes 30 minutter pr. elev til prøven. 20 minutter til eksamination og 10 minutter til votering og 
tilbagemelding. I eksaminationen er der afsat 5-10 min til elevens oplæg og forsøg og 10-15 minutter til 
eksamination. Eleven skal i oplægget gå i dybden med det emne hvortil der er knyttet et forsøg. I 
oplægget skal eleven også vise et bredt kendskab til andre naturfaglige emner.   

Der skal eksamineres bredt i faget. 

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, herunder bedømmes elevens evne til at anvende naturfaglig 
viden til at belyse emner inden for det sundhedsfaglige område.  
Karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation. 

 

Bedømmelseskriterier 

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål. 

Niveau C 

1. Diskutere og udtrykke sig klart og præcist i et korrekt fagligt sprog 

2. Vise forståelse for og anvende begreber og modeller 

3. Udøve naturvidenskabelig tankegang til at planlægge og gennemføre naturvidenskabelige 

eksperimenter og redegøre for teorien bag det eksperimentelle forløb 

4. Perspektivere faget i forhold til erhvervsfaglige og samfundsmæssige forhold 

 

4.2 Læringselement: Sygepleje og rehabilitering til borgeren med sygdomme i nyre- urinveje 
Varighed: 4 dage: 

Beskrivelse: 

Du introduceres til nyrernes anatomi og fysiologi, samt sygdomme i nyre- og urinveje. Du arbejder med 

sygepleje, herunder hygiejne, kateterpleje og dehydreringens betydning. Du arbejder med observationer og 

dokumentation. Endvidere arbejder du med relationen til borgeren og hvordan du kan instruere og vejlede 

borgeren. 

Emner: 

• Kroppens anatomi og fysiologi - nyrerne 
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• UVI 

• Dehydrering 

• Hygiejne 

• Kateteranlæggelse/pleje 

• Instruktion og vejledning 

• Relationer 

• Dokumentation 

• Observation 

Mål: 

Mødet med borgeren og patienten (avanceret) (1 dage) 
1. Eleven kan anvende viden om rådgivning, vejledning og instruktion til selvstændigt at etablere relationer 
og skabe samarbejde med borgeren/patienten om forløbet. 
 
6. Eleven kan anvende viden om kommunikation og betydning af ligeværdige relationer til at reflektere 
over etiske dilemmaer og handle empatisk i mødet med borgeren/patienten og de pårørende. 
 

Det sammenhængende borger- patientforløb (avanceret) (1 dag) 
3. Eleven kan anvende viden om mundtlig og skriftlig kommunikation til selvstændigt at varetage 
dokumentation samt kunne udveksle data i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde. 
 
4. Eleven kan finde og anvende viden om kommunikation og vejledningsmetoder til selvstændigt at kunne 
informere, vejlede og instruere kolleger. 
 

Det sammenhængende borger- patientforløb (ekspert) (1 dag) 
3. Eleven kan anvende viden om mundtlig og skriftlig kommunikation til selvstændigt at sammenholde og 
varetage dokumentation samt kunne finde og udveksle data i det tværprofessionelle og tværsektorielle 
samarbejde. 
 
4. Eleven kan finde og anvende viden om kommunikation og vejledningsmetoder til selvstændigt at     
kunne informere, vejlede og instruere kolleger. 
 

Somatisk sygdom og sygepleje (avanceret) (2 dage) 
2. Eleven kan anvende viden om kroppens anatomi og fysiologi samt sammenhænge mellem 

organsystemerne til at forklare og forstå de enkelte organer og organsystemers betydning ved udførelse af 

sygeplejefaglige handlinger. 

4. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende sygdomme til at forklare årsager, symptomer 

og behandlingsformer til selvstændigt at varetage sygepleje ud fra identificerede behov.  

5. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdom til at observere ændringer i borgerens/patientens 

sundhedstilstand, fx ændringer der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, anæmi, ødemer, 

respiratoriske problemer, obstipation, diarré, feber, konfusion, fejlmedicinering og immobilitet, og handle 

hensigtsmæssigt herpå. 

9. Eleven kan anvende viden om sterile rutiner, teknikker og rene procedurer til at afbryde smitteveje og 

håndtere sygeplejeopgaver i forbindelse med fx sår, sonder og katetre. 
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Somatisk sygdom og sygepleje (ekspert) (2 dage) 
2. Eleven kan finde og anvende viden om kroppens anatomi og fysiologi samt sammenhænge mellem 

organsystemerne til at forklare og forstå de enkelte organer og organsystemers betydning ved udførelse af 

sygeplejefaglige handlinger. 

4. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende sygdomme til at forklare og vurdere årsager, 

symptomer og behandlingsformer til selvstændigt at begrunde og varetage sygepleje ud fra identificerede 

behov.  

5. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdom til at identificere og observere ændringer i 

borgerens/patientens sundhedstilstand, fx ændringer der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, 

anæmi, ødemer, respiratoriske problemer, obstipation, diarré, feber, konfusion, fejlmedicinering og 

immobilitet, og handle hensigtsmæssigt herpå. 

9. Eleven kan finde og anvende viden om sterile rutiner, teknikker og rene procedurer til at afbryde 

smitteveje og håndtere sygeplejeopgaver i forbindelse med fx sår, sonder og katetre. 

 

4.3 Farmakologi og medicinhåndtering inkl. Prøve 
Varighed: 5 dage 

Beskrivelse: 

Du arbejder med farmakologi og håndteringen af dette. Du arbejder med de forskellige præparaters 

virkning og bivirkning. Endvidere arbejder du med hvad der sker med medicinen i kroppen og hvordan det 

påvirker kroppen. Endvidere lærer du om abstinenser. Du arbejder med interaktion og kontraindikation.  

Der udarbejdes en skriftlig opgave. Denne er udgangspunkt for en mundtlig prøve i faget. 

 

Emner: 

• Farmakokinetik 

• Farmakodynamik 

• Injektionsteknik 

• Abstinenser 

• Bivirkninger 

• Interaktioner 

• Kontraindikationer 

• Medicinhåndtering 

 

Mål: 
1. Eleven kan anvende viden om lovgivning, instrukser, vejledninger og lokale procedurer til at forklare 

social- og sundhedsassistentens ansvar og kompetenceområde til selvstændigt at kunne varetage 

medicinhåndtering i gældende praksis, herunder delegering, videredelegering, ledelsens ansvar og 

akkreditering.  
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2. Eleven kan anvende viden om kvalitetssikring og utilsigtede hændelser (UTH) 

til selvstændigt og i det tværfaglige samarbejde at kunne fremme patientsikkerheden og forebygge fejl ved 

medicinhåndtering i praksis, herunder dokumentere, indrapportere samt følge op på embedslægetilsyn.  

3. Eleven kan anvende viden om anatomi og fysiologi til at forklare lægemidlers farmakokinetik, herunder 

absorption, distribution og elimination og farmakodynamik.  

4. Eleven kan anvende beregninger af medicin for at fremme patientsikkerheden og forebygge fejl ved 

medicinhåndtering. 

5. Eleven kan anvende viden om almen og speciel farmakologi, herunder psykofarmaka til at observere 

virkninger og bivirkninger samt forklare kontraindikationer, interaktioner og dispenseringsformer inden for 

de mest almindelige hovedgrupper, herunder hvilken betydning det har for observationen af borgere og 

patienter.  

6. Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogiske metoder, redskaber og praksisformer, herunder 

vejledning, motivation, og selvadministration i samarbejdet med borgere, patienter og pårørende i primær 

og sekundær sektor, herunder samarbejde med almen praksis til at øge kvaliteten og patientsikkerheden 

ved medicinhåndtering.  

7. Eleven kan anvende viden om hygiejne og risikofaktorer ved medicinhåndtering herunder 

arbejdsmiljøudvalgets opgave og arbejdsmiljøcertificering til at forebygge arbejdsskader i praksis. 

 

4.4 Læringselement: Sygepleje og rehabilitering til borgeren med cancer 
Varighed: 5 dage 

Beskrivelse: 

Du introduceres til anatomi, fysiologi og sygdomslære i forhold til cancersygdomme. Du arbejder med 

observationer og sygepleje til borgeren med cancer. Du arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme. 

Endvidere er der fokus på rehabiliterings processen, og de muligheder der findes i de kommunale tilbud og 

netværksmuligheder. Du arbejder med relevante vejledningsmetoder og der er fokus på empati og etiske 

dilemmaer. Herudover arbejdes der med det tværsektorielle samarbejde og dokumentation. 

Emner: 

• Anatomi og fysiologi 

• Sygdomslære 

• Observationer af ændringer 

• Sundhedsfremme 

• Forebyggelse 

• Rehabilitering/rehabiliteringsprocesser 

• Kommunale tilbud/netværksgrupper 

• Etiske dilemma 

• Empati 

• Dokumentation 

• Vejledningsmetoder 

• Tværsektorielle samarbejde 
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Mål: 

Mødet med borgeren (avanceret) (1 dag) 
5. Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogisk teori og metode til at tilrettelægge aktiviteter, der 

understøtter borgerens/patientens ressourcer samt fremmer rehabiliteringsprocesser og borgerens 

sundhed.  

6. Eleven kan anvende viden om kommunikation og betydning af ligeværdige relationer til at reflektere 

over etiske dilemmaer og handle empatisk i mødet med borgeren/patienten og de pårørende. 

Det sammenhængende borger- patientforløb (avanceret) (1 dag) 
3. Eleven kan anvende viden om mundtlig og skriftlig kommunikation til selvstændigt at varetage 

dokumentation samt kunne udveksle data i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde.  

4. Eleven kan anvende viden om kommunikation og vejledningsmetoder til selvstændigt at kunne 

informere, vejlede og instruere kolleger. 

Det sammenhængende borger- patientforløb (ekspert) (1 dag) 
3. Eleven kan anvende viden om mundtlig og skriftlig kommunikation til selvstændigt at sammenholde og 

varetage dokumentation samt kunne finde og udveksle data i det tværprofessionelle og tværsektorielle 

samarbejde.  

4. Eleven kan finde og anvende viden om kommunikation og vejledningsmetoder til selvstændigt at kunne 

informere, vejlede og instruere kolleger. 

Somatisk sygdom og sygepleje (avanceret) (2 dage) 
2. Eleven kan anvende viden om kroppens anatomi og fysiologi samt sammenhænge mellem 

organsystemerne til at forklare og forstå de enkelte organer og organsystemers betydning ved udførelse af 

sygeplejefaglige handlinger.  

4. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende sygdomme til at forklare årsager, symptomer 

og behandlingsformer til selvstændigt at varetage sygepleje ud fra identificerede behov.  

5. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdom til at observere ændringer i borgerens/patientens 

sundhedstilstand, fx ændringer der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, anæmi, ødemer, 

respiratoriske problemer, obstipation, diarré, feber, konfusion, fejlmedicinering og immobilitet, og handle 

hensigtsmæssigt herpå. 

Somatisk sygdom og sygepleje (ekspert) (2 dage) 
2. Eleven kan finde og anvende viden om kroppens anatomi og fysiologi samt sammenhænge mellem 

organsystemerne til at forklare og forstå de enkelte organer og organsystemers betydning ved udførelse af 

sygeplejefaglige handlinger.  

4. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende sygdomme til at forklare og vurdere årsager, 

symptomer og behandlingsformer til selvstændigt at begrunde og varetage sygepleje ud fra identificerede 

behov.  

5. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdom til at identificere og observere ændringer i 

borgerens/patientens sundhedstilstand, fx ændringer der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, 

anæmi, ødemer, respiratoriske problemer, obstipation, diarré, feber, konfusion, fejlmedicinering og 

immobilitet, og handle hensigtsmæssigt herpå. 
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Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (avanceret) (1 dag) 
1. Eleven kan anvende viden om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering til at varetage social- og 

sundhedsassistentens opgaver i den tværprofessionelle og tværsektorielle indsats med udgangspunkt i 

borgerens/patientens ønsker og behov. 

9. Eleven kan anvende viden om kommunale tilbud, frivillige organisationer og netværksgrupper til at 

udvælge og gennemføre meningsfulde aktiviteter i samarbejde med borgeren/patienten. 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (ekspert) (1 dag) 
1. Eleven kan anvende viden om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering til at begrunde og 

varetage social- og sundhedsassistentens opgaver i den tværprofessionelle og tværsektorielle indsats med 

udgangspunkt i borgerens/patientens ønsker og behov.  

9. Eleven kan finde og anvende viden om kommunale tilbud, frivillige organisationer og netværksgrupper til 

at udvælge og gennemføre meningsfulde aktiviteter i samarbejde med borgeren/patienten.  

 

4.5 Læringselement: Sygepleje og rehabilitering i det palliative forløb 
Varighed: 5 dage 

Beskrivelse: 

Du introduceres til den palliative indsats med opgaveprioritering, retnings linjer og tværfagligt samarbejde. 

Du arbejder med sygepleje og komplekse behov. Der er fokus på kommunikation, sorg og krise. Du arbejder 

med forflytninger og funktionsevne med fokus på hverdagslivet. 

Emner: 

• Sygepleje 

• Sygeplejeprocessen 

• Sorg og krise 

• Kompleksitet i palliation 

• Palliativ indsats 

• Terminale forløb 

• Kommunikation 

• Tværfagligt samarbejde 

• Sundhedspædagogik 

• Rehabilitering i hverdagslivet 

• Forflytning og funktionsevne 

• Kliniske retningslinjer 

• Målsætning, serviceniveau og prioritering af opgaver 

Mål: 

Mødet med borgeren (avanceret) (1 dag) 
6. Eleven kan anvende viden om kommunikation og betydning af ligeværdige relationer til at reflektere 

over etiske dilemmaer og handle empatisk i mødet med borgeren/patienten og de pårørende.  

8. Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogisk teori og metode til i et tværfagligt samarbejde at 

planlægge og gennemføre information, instruktion og vejledning af borgere/patienter og pårørende. 
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Kvalitet og udvikling (avanceret) (1 dag) 
1. Eleven kan anvende viden om overordnede sammenhænge mellem social- og sundhedspolitik, nationale 

kvalitetsmål, lokale målsætninger og serviceniveauer i kommuner og regioner, til at prioritere egne 

arbejdsopgaver ud fra de visiterede ydelser.  

3. Eleven kan anvende viden om nationale kliniske retningslinjer og lokale instrukser til med udgangspunkt i 

borgerens/patientens og pårørendes behov og mål for sygeplejen at medvirke til at sikre kvalitet i de 

sundhedsfaglige ydelser. 

Somatisk sygdom og sygepleje (avanceret) (2 dage) 

1. Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori og metode til at vurdere borgerens/patientens 

ressourcer, behov og sundhedstilstand samt til at handle på kompleksiteten af de grundlæggende behov, 

herunder inddrage relevante samarbejdspartnere.  

3. Eleven kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til målrettet at prioritere, 

tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sygepleje med udgangspunkt i borgerens/patientens ressourcer 

samt fysiske, psykiske og sociale behov. 

 

7. Eleven kan anvende viden om palliativ indsats og terminale forløb til at kunne varetage sygepleje og 

professionel omsorg for borgeren/patienten og pårørende i sorg- og kriseforløb. 

 

Somatisk sygdom og sygepleje (ekspert) (2 dage) 

1. Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori og metode til at vurdere borgerens/patientens 

ressourcer, behov og sundhedstilstand samt til at handle på kompleksiteten af de grundlæggende behov, 

herunder identificere og inddrage relevante samarbejdspartnere.  

3. Eleven kan finde og anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til målrettet at prioritere, 

tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sygepleje med udgangspunkt i borgerens/patientens ressourcer 

samt fysiske, psykiske og sociale behov. 

7. Eleven kan anvende viden om palliativ indsats og terminale forløb til at kunne begrunde og varetage 

sygepleje og professionel omsorg for borgeren/patienten og pårørende i sorg- og kriseforløb. 

 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (avanceret) (1 dag) 
3. Eleven kan anvende viden om rehabilitering i hverdagslivet til at indgå i et involverende samarbejde med 
borgeren/patienten og dennes netværk, herunder understøtte sammenhæng i borgerens/patientens 
hverdagsliv. 
 
10. Eleven kan anvende viden om funktionsevne, forflytning, lejring, mobilisering samt hjælpemidler og 
velfærdsteknologi til at tilrettelægge pleje- og omsorgsopgaver med fokus på borgerens/patientens 
mestringsevne. 

 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (ekspert) (1 dag) 
3. Eleven kan anvende viden om rehabilitering i hverdagslivet til at indgå i et involverende samarbejde med 
borgeren/patienten og dennes netværk, herunder identificere og understøtte sammenhæng i 
borgerens/patientens hverdagsliv. 
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10. Eleven kan anvende viden om funktionsevne, forflytning, lejring, mobilisering samt hjælpemidler og 
velfærdsteknologi til at begrunde, vurdere og tilrettelægge pleje- og omsorgsopgaver med fokus på 
borgerens/patientens mestringsevne. 
 

4.6 Læringselement: Kvalitet og udvikling i sundhedsvæsnet 
Varighed: 3 dage 

Beskrivelse: 

Du arbejder med kvalitet og udvikling både på nationalt og lokalt niveau. Du arbejder med dit 

autorisationsområde, kvalitetssikring og patientsikkerhed. Du arbejder med evidensbaseret og 

erfaringsbaseret viden. Endvidere arbejder du med innovation og nye velfærdteknologiske 

løsningsmuligheder til praksis. 

Emner: 

• Autorisation 

• Kvalitetssikring 

• Patientsikkerhed 

• Evidens baseret og erfarings baseret 

• Velfærdsteknologi 

• Innovation 

• Social- og sundhedspolitik 

• Nationale kvalitetsmål 

Mål: 

Kvalitet og udvikling (avanceret) (3 dage) 

1. Eleven kan anvende viden om overordnede sammenhænge mellem social- og sundhedspolitik, nationale 

kvalitetsmål, lokale målsætninger og serviceniveauer i kommuner og regioner, til at prioritere egne 

arbejdsopgaver ud fra de visiterede ydelser. 2. Eleven kan anvende viden om nationale mål for 

kvalitetssikring til at reflektere over social- og sundhedsassistentens pligter og rettigheder som autoriseret 

sundhedsperson.  

5. Eleven kan anvende viden om forskellige værktøjer og metoder til kvalitetssikring og selvstændigt 

medvirke til at udvikle og sikre patientsikkerhed i det tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejde.  

7. Eleven kan med afsæt i viden baseret på erfaring og evidens anvende digitale redskaber til 

informationssøgning, databehandling, dokumentation og kommunikation til at sikre kvalitet og kontinuitet i 

de sundhedsfaglige ydelser.  

8. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi og innovative processer til at medvirke til 

implementering af nye teknologiske løsninger og arbejdsgange i den sundhedsfaglige praksis, herunder 

medvirke i anvendelse af telemedicin. 

4.7 Læringselement: Generhvervelse af Førstehjælp 
Varighed: 1 dag 

Beskrivelse: 

Du fornyr bevis for livreddende 1. hjælp. 
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Emner: 

• Livreddende førstehjælp 

• Hjerte/lunge redning 

• Hjertestop 

 

4.8 Læringselement: Sygepleje og rehabilitering i det præ- og postoperativ forløb 
Varighed: 5 dage: 

Beskrivelse: 

Du introduceres til præ- og postoperative forløb. Du arbejder med sygepleje og rehabilitering til den 

opererede borger. Du lærer om sterile rutiner og teknikker. Du arbejder med tidlig mobilisering og andre 

forebyggende tiltag. Endvidere arbejder du med lejringer og forflytninger og har fokus på rehabiliteringen 

af den opererede borger. 

Emner: 

• Anatomi og fysiologi 

• Sterile rutiner og teknikker 

• Præ- per og postoperative faser 

• Forebyggelse 

• Rehabilitering 

• Forflytning 

• Lejring 

• Mobilisering 

Mål: 

Somatisk sygdom og sygepleje (avanceret) (4 dage) 
1. Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori og metode til at vurdere borgerens/patientens 

ressourcer, behov og sundhedstilstand samt til at handle på kompleksiteten af de grundlæggende behov, 

herunder inddrage relevante samarbejdspartnere.  

2. Eleven kan anvende viden om kroppens anatomi og fysiologi samt sammenhænge mellem 

organsystemerne til at forklare og forstå de enkelte organer og organsystemers betydning ved udførelse af 

sygeplejefaglige handlinger.  

3. Eleven kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til målrettet at prioritere, 

tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sygepleje med udgangspunkt i borgerens/patientens ressourcer 

samt fysiske, psykiske og sociale behov. 

8. Eleven kan anvende viden om principper for hygiejne til at arbejde med særlige regimer i forbindelse 

med infektionssygdomme og institutionsinfektioner samt til at vejlede borgeren/patienten, pårørende og 

kolleger i at overholde hygiejniske principper for at afbryde smitteveje.  

9. Eleven kan anvende viden om sterile rutiner, teknikker og rene procedurer til at afbryde smitteveje og 

håndtere sygeplejeopgaver i forbindelse med fx sår, sonder og katetre.  

10. Eleven kan anvende viden om præ-, per- og postoperativ fase til at forberede patienten til operation og 

kunne observere og pleje patienten i den postoperative fase. 
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Somatisk sygdom og sygepleje (ekspert) (4 dage) 
1. Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori og metode til at vurdere borgerens/patientens 

ressourcer, behov og sundhedstilstand samt til at handle på kompleksiteten af de grundlæggende behov, 

herunder identificere og inddrage relevante samarbejdspartnere.  

2. Eleven kan finde og anvende viden om kroppens anatomi og fysiologi samt sammenhænge mellem 

organsystemerne til at forklare og forstå de enkelte organer og organsystemers betydning ved udførelse af 

sygeplejefaglige handlinger.  

3. Eleven kan finde og anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til målrettet at prioritere, 

tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sygepleje med udgangspunkt i borgerens/patientens ressourcer 

samt fysiske, psykiske og sociale behov. 

8. Eleven kan finde og anvende viden om principper for hygiejne til at begrunde og arbejde med særlige 

regimer i forbindelse med infektionssygdomme og institutionsinfektioner samt til at vejlede 

borgeren/patienten, pårørende og kolleger i at overholde hygiejniske principper for at afbryde smitteveje.  

9. Eleven kan finde og anvende viden om sterile rutiner, teknikker og rene procedurer til at afbryde 

smitteveje og håndtere sygeplejeopgaver i forbindelse med fx sår, sonder og katetre.  

10. Eleven kan anvende viden om præ-, per- og postoperativ fase til at forberede patienten til operation og 

kunne observere, vurdere og pleje patienten i den postoperative fase. 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (avanceret) (1 dag) 
1. Eleven kan anvende viden om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering til at varetage social- og 

sundhedsassistentens opgaver i den tværprofessionelle og tværsektorielle indsats med udgangspunkt i 

borgerens/patientens ønsker og behov. 

10. Eleven kan anvende viden om funktionsevne, forflytning, lejring, mobilisering samt hjælpemidler og 

velfærdsteknologi til at tilrettelægge pleje- og omsorgsopgaver med fokus på borgerens/patientens 

mestringsevne. 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (ekspert) (1 dag) 
1. Eleven kan anvende viden om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering til at begrunde og 

varetage social- og sundhedsassistentens opgaver i den tværprofessionelle og tværsektorielle indsats med 

udgangspunkt i borgerens/patientens ønsker og behov. 

10. Eleven kan anvende viden om funktionsevne, forflytning, lejring, mobilisering samt hjælpemidler og 

velfærdsteknologi til at begrunde, vurdere og tilrettelægge pleje- og omsorgsopgaver med fokus på 

borgerens/patientens mestringsevne. 

4.9 Læringselement: Social- og sundhedsassistenten som koordinator og gruppeleder 
Varighed: 4 dage 

Beskrivelse: 

Du arbejder med social- og sundhedsassistentens rolle som koordinator og gruppeleder. Du arbejder med 

autorisation, delegering, ledelse og kollegial supervision. Du arbejder med arbejdspladsens organisering og 

kultur. Endvidere er der fokus på den ledelsesmæssige rolle i forhold til arbejdsmiljøet og kvalitetssikring. 
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Emner: 

• Autorisationsloven 

• Delegering 

• Kommunikation 

• Kollegial instruktion 

• Koordinerende funktion 

• Teamledelse 

• Kulturforståelse 

• SSA’s kompetenceområde 

• Viden om alm. Praksis 

• Arbejdspladsens organisering 

• Kvalitetssikring 

• Pligter og rettigheder 

• Evalueringsmetoder 

• Arbejdsmiljø 

Mål: 

Det sammenhængende borger- patientforløb (avanceret) (2 dage) 
2. Eleven kan anvende viden om Autorisationsloven og Vejledning om autoriserede sundhedspersoners 

benyttelse af medhjælp til at kunne reflektere over og varetage social- og sundhedsassistentens opgaver, 

herunder delegerede opgaver, i det tværprofessionelle samarbejde omkring det sammenhængende borger-

/patientforløb. 

4. Eleven kan anvende viden om kommunikation og vejledningsmetoder til selvstændigt at kunne 

informere, vejlede og instruere kolleger. 

5. Eleven kan anvende viden om Arbejdsmiljøloven og arbejdspladsens organisering til at tage initiativ til at 

udvikle den fysiske og psykiske trivsel, herunder varetagelse og koordinering af arbejdsopgaver.  

6. Eleven kan anvende viden om betydningen af kulturforståelser, værdier og samarbejdsformer til at 

etablere og varetage tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejder.  

7. Eleven kan anvende viden om social- og sundhedsassistentens kompetenceområde og arbejdspladsens 

organisering til at koordinere egne og andres arbejdsopgaver i det sammenhængende borger-

/patientforløb, herunder teamledelse og koordinatorfunktion. 

8. Eleven kan anvende viden om almen praksis’ tilbuds-, ansvars- og funktionsområde til at samarbejde om 

koordinering af det sammenhængende borger-/patientforløb. 

Det sammenhængende borger- patientforløb (ekspert) (2 dage) 
2. Eleven kan anvende viden om Autorisationsloven og Vejledning om autoriserede sundhedspersoners 

benyttelse af medhjælp til at kunne identificere og varetage social- og sundhedsassistentens opgaver, 

herunder delegerede opgaver, i det tværprofessionelle samarbejde omkring det sammenhængende borger-

/patientforløb. 

4. Eleven kan finde og anvende viden om kommunikation og vejledningsmetoder til selvstændigt at kunne 

informere, vejlede og instruere kolleger. 
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5. Eleven kan anvende viden om Arbejdsmiljøloven og arbejdspladsens 

organisering til at begrunde og tage initiativ til at udvikle den fysiske og psykiske trivsel, herunder 

varetagelse og koordinering af arbejdsopgaver.  

6. Eleven kan anvende viden om betydningen af kulturforståelser, værdier og samarbejdsformer til at 

etablere, begrunde og varetage tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejder.  

7. Eleven kan anvende viden om social- og sundhedsassistentens kompetenceområde og arbejdspladsens 

organisering til at begrunde og koordinere egne og andres arbejdsopgaver i det sammenhængende borger-

/patientforløb, herunder teamledelse og koordinatorfunktion. 

8. Eleven kan finde og anvende viden om almen praksis’ tilbuds-, ansvars- og funktionsområde til at 

samarbejde om koordinering af det sammenhængende borger-/patientforløb. 

Kvalitet og udvikling (avanceret) (2 dage) 
2. Eleven kan anvende viden om nationale mål for kvalitetssikring til at reflektere over social- og 

sundhedsassistentens pligter og rettigheder som autoriseret sundhedsperson.  

4. Eleven kan anvende viden om regler for tavshedspligt, varetagelse af personfølsomme data, 

omsorgspligt, og dokumentation til at reflektere over social- og sundhedsassistentens pligter og rettigheder 

som autoriseret sundhedsperson.  

6. Eleven kan anvende viden om evalueringsmetoder til at inddrage borgeren/patienten og pårørende i 

gennemførelse og implementering af initiativer og dermed medvirke til øget oplevet og sundhedsfaglig 

kvalitet.  

9. Eleven kan anvende viden om fysisk og psykisk arbejdsmiljø til at medvirke til kvalitetsudvikling af 

arbejdsmiljøet, herunder stresshåndtering, voldsforebyggelse og sikkerhed på arbejdspladsen. 

 

4.10 Læringselement: Forebyggelse 
Varighed: 5 dage 

Beskrivelse: 

Du arbejder med profylakse og screeningsværktøjer. Du arbejder med kliniske vurderinger og 

funktionsevnevurderinger. Endvidere arbejder du med livsstilsfaktorer og særligt med betydningen af 

ernæringstilstand og fysisk aktivitet. Du arbejder med observation af ændringer i sundhedstilstanden og 

sygepleje. Og du har fokus på sundhedspædagogik og støtte til borgerens mestrings evne og motivation. 

Emner: 

• Sundhedspædagogik 

• Livsstilsfaktorer 

• Kliniske vurderinger 

• Screeningsværktøjer 

• Profylakse 

• Fysisk aktivitet 

• Ernæring 

• Funktionsevne/screening 

• Sygepleje 
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• Observation af ændringer i sundhedstilstanden 

• Mestring 

• Motivation 

 

Mål: 

Mødet med borgeren (avanceret) (1 dag) 
5. Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogisk teori og metode til at tilrettelægge aktiviteter, der 

understøtter borgerens/patientens ressourcer samt fremmer rehabiliteringsprocesser og borgerens 

sundhed.  

7. Eleven kan anvende viden om mestringsstrategier og motivationsfaktorer til at understøtte borgerens/ 

patientens mestring af egen sygdom og rehabiliteringsproces. 

Somatisk sygdom og sygepleje (avanceret) (1 dag) 
1. Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori og metode til at vurdere borgerens/patientens 

ressourcer, behov og sundhedstilstand samt til at handle på kompleksiteten af de grundlæggende behov, 

herunder inddrage relevante samarbejdspartnere. 

5. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdom til at observere ændringer i borgerens/patientens 

sundhedstilstand, fx ændringer der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, anæmi, ødemer, 

respiratoriske problemer, obstipation, diarré, feber, konfusion, fejlmedicinering og immobilitet, og handle 

hensigtsmæssigt herpå. 

Somatisk sygdom og sygepleje (ekspert) (1 dag) 
1. Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori og metode til at vurdere borgerens/patientens 

ressourcer, behov og sundhedstilstand samt til at handle på kompleksiteten af de grundlæggende behov, 

herunder identificere og inddrage relevante samarbejdspartnere. 

5. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdom til at identificere og observere ændringer i 

borgerens/patientens sundhedstilstand, fx ændringer der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, 

anæmi, ødemer, respiratoriske problemer, obstipation, diarré, feber, konfusion, fejlmedicinering og 

immobilitet, og handle hensigtsmæssigt herpå. 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (avanceret) (3 dage) 
2. Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogik og livstilsfaktorer til i et involverende samarbejde 

med borgeren/patienten og pårørende at arbejde motiverende i forhold til borgerens/patientens 

formulering af forventninger og mål for hverdagslivet.  

4. Eleven kan anvende viden om kliniske vurderinger og screeningsværktøjer til at foretage relevante faglige 

vurderinger i den tværfaglige forebyggende indsats i forhold til den enkelte borgers/patients 

sundhedstilstand.  

5. Eleven kan anvende viden om profylaksebegrebets betydning for sundhedstilstand og livskvalitet til at 

samarbejde med borgeren/patienten om behovet for fysisk aktivitet og hensigtsmæssig ernæring.  

6. Eleven kan anvende viden om funktionsevne og funktionsevnescreening til at udvælge, tilrettelægge og 

gennemføre aktiviteter, der understøtter borgerens/patientens mestring og livskvalitet. 
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Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (ekspert) (3 dage) 
2. Eleven kan finde og anvende viden om sundhedspædagogik og livstilsfaktorerne til i et involverende 

samarbejde med borgeren/patienten og pårørende at arbejde motiverende i forhold til 

borgerens/patientens formulering af forventninger og mål for hverdagslivet 

4. Eleven kan anvende viden om kliniske vurderinger og screeningsværktøjer til at begrunde og foretage 

relevante faglige vurderinger i den tværfaglige forebyggende indsats i forhold til den enkelte 

borgers/patients sundhedstilstand.  

5. Eleven kan anvende viden om profylaksebegrebets betydning for sundhedstilstand og livskvalitet til at 

begrunde og samarbejde med borgeren/patienten om behovet for fysisk aktivitet og hensigtsmæssig 

ernæring.  

6. Eleven kan anvende viden om funktionsevne og funktionsevnescreening til at udvælge, tilrettelægge, 

gennemføre og vurdere aktiviteter, der understøtter borgerens/patientens mestring og livskvalitet. 

 

4.11 Læringselement: Borgeren med et kompleks sygdomsforløb i eget hjem 
Varighed: 5 dage 

Beskrivelse: 

Du introduceres til multisygdomme og komplekse sygeplejeforløb. Du arbejder med kompleksiteten i de 

grundlæggende behov i en helhedsorienteret tilgang. Du arbejder med observationer, sygeplejefaglig teori 

og sygeplejeprocessen. Du arbejder med rådgivning og vejledning i en professionel relation til borgeren. 

Endvidere har du fokus på at støtte borgerens mestrings evne og motivation. 

Emner: 

• Professionelle relationer 

• Komplekse sygepleje- og behandlingsforløb 

• Helhedsorienteret 

• Sygeplejefaglig teori 

• Anatomi og fysiologi 

• Sygeplejeproces 

• Observation af ændringer 

• Multisygdomme 

• Rådgivning, vejledning og instruktion 

• Mestring 

• Motivation 

Mål: 

Mødet med borgeren (avanceret) (1 dag) 

1. Eleven kan anvende viden om rådgivning, vejledning og instruktion til selvstændigt at etablere relationer 

og skabe samarbejde med borgeren/patienten om forløbet. 

7. Eleven kan anvende viden om mestringsstrategier og motivationsfaktorer til at understøtte borgerens/ 

patientens mestring af egen sygdom og rehabiliteringsproces. 
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Somatisk sygdom og sygepleje (avanceret) (3 dage) 
1. Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori og metode til at vurdere borgerens/patientens 

ressourcer, behov og sundhedstilstand samt til at handle på kompleksiteten af de grundlæggende behov, 

herunder inddrage relevante samarbejdspartnere.  

2. Eleven kan anvende viden om kroppens anatomi og fysiologi samt sammenhænge mellem 

organsystemerne til at forklare og forstå de enkelte organer og organsystemers betydning ved udførelse af 

sygeplejefaglige handlinger.  

3. Eleven kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til målrettet at prioritere, 

tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sygepleje med udgangspunkt i borgerens/patientens ressourcer 

samt fysiske, psykiske og sociale behov.  

5. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdom til at observere ændringer i borgerens/patientens 

sundhedstilstand, fx ændringer der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, anæmi, ødemer, 

respiratoriske problemer, obstipation, diarré, feber, konfusion, fejlmedicinering og immobilitet, og handle 

hensigtsmæssigt herpå.  

6. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdomslære, herunder multisygdomme og akutte sygdomme til 

at kunne indgå i komplekse sygepleje- og behandlingsforløb i det tværprofessionelle samarbejde. 

11. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi i sygeplejen til at medvirke ved implementering af nye 

teknologiske løsninger i forhold til borgeren/patienten og pårørende, herunder telemedicinske løsninger. 

Somatisk sygdom og sygepleje (ekspert) (3 dage) 
1. Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori og metode til at vurdere borgerens/patientens 

ressourcer, behov og sundhedstilstand samt til at handle på kompleksiteten af de grundlæggende behov, 

herunder identificere og inddrage relevante samarbejdspartnere.  

2. Eleven kan finde og anvende viden om kroppens anatomi og fysiologi samt sammenhænge mellem 

organsystemerne til at forklare og forstå de enkelte organer og organsystemers betydning ved udførelse af 

sygeplejefaglige handlinger.  

3. Eleven kan finde og anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til målrettet at prioritere, 

tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sygepleje med udgangspunkt i borgerens/patientens ressourcer 

samt fysiske, psykiske og sociale behov.  

5. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdom til at identificere og observere ændringer i 

borgerens/patientens sundhedstilstand, fx ændringer der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, 

anæmi, ødemer, respiratoriske problemer, obstipation, diarré, feber, konfusion, fejlmedicinering og 

immobilitet, og handle hensigtsmæssigt herpå.  

6. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdomslære, herunder multisygdomme og akutte sygdomme til 

at kunne begrunde og indgå i komplekse sygepleje- og behandlingsforløb i det tværprofessionelle 

samarbejde. 

11. Eleven kan finde og anvende viden om velfærdsteknologi i sygeplejen til at medvirke ved 

implementering af nye teknologiske løsninger i forhold til borgeren/patienten og pårørende, herunder 

telemedicinske løsninger. 
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Psykiatrisk sygdom og sygepleje (avanceret) (1 dag) 
3. Eleven kan anvende viden om mellemmenneskelige relationer og interaktioner samt målrettet 

kommunikation til at etablere, fastholde og afslutte professionelle relationer i samarbejdet med 

borgeren/patienten med psykisk sygdom, pårørende og andre samarbejdspartnere, herunder i forhold til 

psykoeducation. 

6. Eleven kan anvende viden om komplekse sygepleje- og behandlingsforløb, herunder dobbeltdiagnoser, 

multisygdomme og misbrugsproblematikker til at indgå i helhedsorienteret tilrettelæggelse af tværfaglige 

og tværprofessionelle pleje- og behandlingsforløb. 

 

4.12 Læringselement: Det sammenhængende patientforløb 
Varighed: 5 dage 

Beskrivelse: 

Du arbejder med det tværprofessionelle og det tværfaglige samarbejde. Du arbejder med det 

sammenhængende patientforløb, herunder din koordinerende rolle og dokumentation. Du arbejder med 

sundhedspædagogik og med at vejlede og instruere borgeren. Du arbejder med at skabe 

sammenhængende rehabiliteringsforløb ved at anvende trænings- og handleplaner og herunder 

aktivitetsanalysen som redskab. 

Emner: 

• Lovgivning 

• Dokumentation 

• Tværprofessionelle og tværsektorielle arbejde 

• Koordinering 

• Vejledning og instruktion 

• Helhedsorienteret 

• Sundhedspædagogik 

• Rehabiliteringsproces 

• Trænings- og handleplaner 

• Aktivitetsanalyser 

Mål: 

Mødet med borgeren (avanceret) (2 dage) 
1. Eleven kan anvende viden om rådgivning, vejledning og instruktion til selvstændigt at etablere relationer 

og skabe samarbejde med borgeren/patienten om forløbet. 

4. Eleven kan anvende viden om forskellige livsformer, livsfaser og livshistorier til at varetage en 

helhedsorienteret indsats i mødet med borgeren/patienten. 

8. Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogisk teori og metode til i et tværfagligt samarbejde at 

planlægge og gennemføre information, instruktion og vejledning af borgere/patienter og pårørende. 

Det sammenhængende borger- patientforløb (avanceret) (1 dage) 
1. Eleven kan anvende viden om Serviceloven, Sundhedsloven og Psykiatriloven til i det tværsektorielle og 

tværprofessionelle samarbejde at arbejde under hensyn til patientsikkerhed.  
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2. Eleven kan anvende viden om Autorisationsloven og Vejledning om 

autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp til at kunne reflektere over og varetage social- og 

sundhedsassistentens opgaver, herunder delegerede opgaver, i det tværprofessionelle samarbejde omkring 

det sammenhængende borger-/patientforløb.  

3. Eleven kan anvende viden om mundtlig og skriftlig kommunikation til selvstændigt at varetage 

dokumentation samt kunne udveksle data i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde. 

8. Eleven kan anvende viden om almen praksis’ tilbuds-, ansvars- og funktionsområde til at samarbejde om 

koordinering af det sammenhængende borger-/patientforløb. 

Det sammenhængende borger- patientforløb (ekspert) (1 dage) 
1. Eleven kan finde og anvende viden om Serviceloven, Sundhedsloven og Psykiatriloven til i det 

tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejde at arbejde under hensyn til patientsikkerhed.  

2. Eleven kan anvende viden om Autorisationsloven og Vejledning om autoriserede sundhedspersoners 

benyttelse af medhjælp til at kunne identificere og varetage social- og sundhedsassistentens opgaver, 

herunder delegerede opgaver, i det tværprofessionelle samarbejde omkring det sammenhængende borger-

/patientforløb.  

3. Eleven kan anvende viden om mundtlig og skriftlig kommunikation til selvstændigt at sammenholde og 

varetage dokumentation samt kunne finde og udveksle data i det tværprofessionelle og tværsektorielle 

samarbejde. 

8. Eleven kan finde og anvende viden om almen praksis’ tilbuds-, ansvars- og funktionsområde til at 

samarbejde om koordinering af det sammenhængende borger-/patientforløb. 

Psykiatrisk sygdom og sygepleje (avanceret) (1 dag) 
2. Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori, metode og vurdering, herunder jeg-støttende 

sygepleje, kognitiv tilgang og miljøterapi til at arbejde som kontaktperson og understøtte 

borgerens/patientens rehabiliteringsproces og recovery. 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (avanceret) (1 dag) 
7. Eleven kan anvende viden om trænings- og handleplaner til at indgå i et tværfagligt samarbejde, der 

understøtter den samlede rehabiliteringsproces af borgeren/patienten.  

8. Eleven kan anvende viden om analyse, planlægning, udførelse og evaluering af sociale, fysiske, kulturelle 

og kreative aktiviteter for enkeltpersoner og grupper til at understøtte et meningsfuldt hverdagsliv for 

borgeren/patienten ud fra en rehabiliterende tilgang. 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (ekspert) (1 dag) 
7. Eleven kan finde og anvende viden om trænings- og handleplaner til at indgå i et tværfagligt samarbejde, 

der understøtter den samlede rehabiliteringsproces af borgeren/patienten.  

8. Eleven kan anvende viden om analyse, planlægning, udførelse og evaluering af sociale, fysiske, kulturelle 

og kreative aktiviteter for enkeltpersoner og grupper til at begrunde og understøtte et meningsfuldt 

hverdagsliv for borgeren/patienten ud fra en rehabiliterende tilgang. 

4.13 Projekt: Det sammenhængende borger/ patient forløb fra indlæggelse til rehabilitering 

i eget hjem 
Varighed: 8 dage 
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Beskrivelse: 

Du introduceres til projektarbejde omkring den indlagte medicinske patient/kirurgiske patient. Du 

anvender din viden fra alle de uddannelsesspecifikke fag fra hele uddannelsen. Du skal nu vise fuldt 

avanceret niveau/ekspertniveau i fagene. 

Projektforløbet indgår i den endelige standpunktsvurdering af de uddannelsesspecifikke fag bortset fra 

farmakologi og medicinhåndtering. 

Emner: 

• Projektarbejde. 

o Den indlagte medicinske/kirurgiske patient. 

o Relevante emner fra de tidligere læringselementer på 4. skoleperiode. 

o Alle uddannelsesspecifikke fag skal være repræsenteret i projektet. 

 

Mål:  

Mødet med borgeren og patienten (avanceret) 
1. Eleven kan anvende viden om rådgivning, vejledning og instruktion til selvstændigt at etablere relationer 

og skabe samarbejde med borgeren/patienten om forløbet.  

2. Eleven kan anvende viden om forskellige former for målrettet kommunikation til at etablere en 

professionel relation i mødet med borgeren/patienten og de pårørende.  

3. Eleven kan anvende viden om forskellige kulturer og sundhedsopfattelser til at møde borgeren/patienten 

og de pårørende med respekt for værdighed og integritet. 

 4. Eleven kan anvende viden om forskellige livsformer, livsfaser og livshistorier til at varetage en 

helhedsorienteret indsats i mødet med borgeren/patienten.  

5. Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogisk teori og metode til at tilrettelægge aktiviteter, der 

understøtter borgerens/patientens ressourcer samt fremmer rehabiliteringsprocesser og borgerens 

sundhed.  

6. Eleven kan anvende viden om kommunikation og betydning af ligeværdige relationer til at reflektere 

over etiske dilemmaer og handle empatisk i mødet med borgeren/patienten og de pårørende.  

7. Eleven kan anvende viden om mestringsstrategier og motivationsfaktorer til at understøtte borgerens/ 

patientens mestring af egen sygdom og rehabiliteringsproces.  

8. Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogisk teori og metode til i et tværfagligt samarbejde at 

planlægge og gennemføre information, instruktion og vejledning af borgere/patienter og pårørende.  

9. Eleven kan anvende viden om fysisk og psykiske funktionsnedsættelser til selvstændigt at tage 

medansvar for konflikthåndtering samt forebyggelse af konflikter og magtanvendelse i mødet med 

borgeren/patienten. 

Det sammenhængende borger- patientforløb (avanceret)  
1. Eleven kan anvende viden om Serviceloven, Sundhedsloven og Psykiatriloven til i det tværsektorielle og 

tværprofessionelle samarbejde at arbejde under hensyn til patientsikkerhed.  
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2. Eleven kan anvende viden om Autorisationsloven og Vejledning om 

autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp til at kunne reflektere over og varetage social- og 

sundhedsassistentens opgaver, herunder delegerede opgaver, i det tværprofessionelle samarbejde omkring 

det sammenhængende borger-/patientforløb.  

3. Eleven kan anvende viden om mundtlig og skriftlig kommunikation til selvstændigt at varetage 

dokumentation samt kunne udveksle data i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde.  

4. Eleven kan anvende viden om kommunikation og vejledningsmetoder til selvstændigt at kunne 

informere, vejlede og instruere kolleger.  

5. Eleven kan anvende viden om Arbejdsmiljøloven og arbejdspladsens organisering til at tage initiativ til at 

udvikle den fysiske og psykiske trivsel, herunder varetagelse og koordinering af arbejdsopgaver.  

6. Eleven kan anvende viden om betydningen af kulturforståelser, værdier og samarbejdsformer til at 

etablere og varetage tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejder.  

7. Eleven kan anvende viden om social- og sundhedsassistentens kompetenceområde og arbejdspladsens 

organisering til at koordinere egne og andres arbejdsopgaver i det sammenhængende borger-

/patientforløb, herunder teamledelse og koordinatorfunktion.  

8. Eleven kan anvende viden om almen praksis’ tilbuds-, ansvars- og funktionsområde til at samarbejde om 

koordinering af det sammenhængende borger-/patientforløb. 

Det sammenhængende borger- patientforløb (ekspert) 
1. Eleven kan finde og anvende viden om Serviceloven, Sundhedsloven og Psykiatriloven til i det 

tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejde at arbejde under hensyn til patientsikkerhed.  

2. Eleven kan anvende viden om Autorisationsloven og Vejledning om autoriserede sundhedspersoners 

benyttelse af medhjælp til at kunne identificere og varetage social- og sundhedsassistentens opgaver, 

herunder delegerede opgaver, i det tværprofessionelle samarbejde omkring det sammenhængende borger-

/patientforløb.  

3. Eleven kan anvende viden om mundtlig og skriftlig kommunikation til selvstændigt at sammenholde og 

varetage dokumentation samt kunne finde og udveksle data i det tværprofessionelle og tværsektorielle 

samarbejde.  

4. Eleven kan finde og anvende viden om kommunikation og vejledningsmetoder til selvstændigt at kunne 

informere, vejlede og instruere kolleger.  

5. Eleven kan anvende viden om Arbejdsmiljøloven og arbejdspladsens organisering til at begrunde og tage 

initiativ til at udvikle den fysiske og psykiske trivsel, herunder varetagelse og koordinering af 

arbejdsopgaver.  

6. Eleven kan anvende viden om betydningen af kulturforståelser, værdier og samarbejdsformer til at 

etablere, begrunde og varetage tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejder.  

7. Eleven kan anvende viden om social- og sundhedsassistentens kompetenceområde og arbejdspladsens 

organisering til at begrunde og koordinere egne og andres arbejdsopgaver i det sammenhængende borger-

/patientforløb, herunder teamledelse og koordinatorfunktion.  
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8. Eleven kan finde og anvende viden om almen praksis’ tilbuds-, ansvars- og 

funktionsområde til at samarbejde om koordinering af det sammenhængende borger-/patientforløb. 

Kvalitet og udvikling (avanceret) 
1. Eleven kan anvende viden om overordnede sammenhænge mellem social- og sundhedspolitik, nationale 

kvalitetsmål, lokale målsætninger og serviceniveauer i kommuner og regioner, til at prioritere egne 

arbejdsopgaver ud fra de visiterede ydelser.  

2. Eleven kan anvende viden om nationale mål for kvalitetssikring til at reflektere over social- og 

sundhedsassistentens pligter og rettigheder som autoriseret sundhedsperson.  

3. Eleven kan anvende viden om nationale kliniske retningslinjer og lokale instrukser til med udgangspunkt i 

borgerens/patientens og pårørendes behov og mål for sygeplejen at medvirke til at sikre kvalitet i de 

sundhedsfaglige ydelser.  

4. Eleven kan anvende viden om regler for tavshedspligt, varetagelse af personfølsomme data, 

omsorgspligt, og dokumentation til at reflektere over social- og sundhedsassistentens pligter og rettigheder 

som autoriseret sundhedsperson.  

5. Eleven kan anvende viden om forskellige værktøjer og metoder til kvalitetssikring og selvstændigt 

medvirke til at udvikle og sikre patientsikkerhed i det tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejde.  

6. Eleven kan anvende viden om evalueringsmetoder til at inddrage borgeren/patienten og pårø- rende i 

gennemførelse og implementering af initiativer og dermed medvirke til øget oplevet og sundhedsfaglig 

kvalitet.  

7. Eleven kan med afsæt i viden baseret på erfaring og evidens anvende digitale redskaber til 

informationssøgning, databehandling, dokumentation og kommunikation til at sikre kvalitet og kontinuitet i 

de sundhedsfaglige ydelser.  

8. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi og innovative processer til at medvirke til 

implementering af nye teknologiske løsninger og arbejdsgange i den sundhedsfaglige praksis, herunder 

medvirke i anvendelse af telemedicin.  

9. Eleven kan anvende viden om fysisk og psykisk arbejdsmiljø til at medvirke til kvalitetsudvikling af 

arbejdsmiljøet, herunder stresshåndtering, voldsforebyggelse og sikkerhed på arbejdspladsen. 

Somatisk sygdom og sygepleje (avanceret) 
1. Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori og metode til at vurdere borgerens/patientens 

ressourcer, behov og sundhedstilstand samt til at handle på kompleksiteten af de grundlæggende behov, 

herunder inddrage relevante samarbejdspartnere.  

2. Eleven kan anvende viden om kroppens anatomi og fysiologi samt sammenhænge mellem 

organsystemerne til at forklare og forstå de enkelte organer og organsystemers betydning ved udførelse af 

sygeplejefaglige handlinger.  

3. Eleven kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til målrettet at prioritere, 

tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sygepleje med udgangspunkt i borgerens/patientens ressourcer 

samt fysiske, psykiske og sociale behov.  
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4. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende sygdomme til at 

forklare årsager, symptomer og behandlingsformer til selvstændigt at varetage sygepleje ud fra 

identificerede behov.  

5. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdom til at observere ændringer i borgerens/patientens 

sundhedstilstand, fx ændringer der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, anæmi, ødemer, 

respiratoriske problemer, obstipation, diarré, feber, konfusion, fejlmedicinering og immobilitet, og handle 

hensigtsmæssigt herpå.  

6. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdomslære, herunder multisygdomme og akutte sygdomme til 

at kunne indgå i komplekse sygepleje- og behandlingsforløb i det tværprofessionelle samarbejde.  

7. Eleven kan anvende viden om palliativ indsats og terminale forløb til at kunne varetage sygepleje og 

professionel omsorg for borgeren/patienten og pårørende i sorg- og kriseforløb.  

8. Eleven kan anvende viden om principper for hygiejne til at arbejde med særlige regimer i forbindelse 

med infektionssygdomme og institutionsinfektioner samt til at vejlede borgeren/patienten, pårørende og 

kolleger i at overholde hygiejniske principper for at afbryde smitteveje.  

9. Eleven kan anvende viden om sterile rutiner, teknikker og rene procedurer til at afbryde smitteveje og 

håndtere sygeplejeopgaver i forbindelse med fx sår, sonder og katetre.  

10. Eleven kan anvende viden om præ-, per- og postoperativ fase til at forberede patienten til operation og 

kunne observere og pleje patienten i den postoperative fase.  

11. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi i sygeplejen til at medvirke ved implementering af nye 

teknologiske løsninger i forhold til borgeren/patienten og pårørende, herunder telemedicinske løsninger.  

 

Somatisk sygdom og sygepleje (ekspert) 
1. Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori og metode til at vurdere borgerens/patientens 

ressourcer, behov og sundhedstilstand samt til at handle på kompleksiteten af de grundlæggende behov, 

herunder identificere og inddrage relevante samarbejdspartnere.  

2. Eleven kan finde og anvende viden om kroppens anatomi og fysiologi samt sammenhænge mellem 

organsystemerne til at forklare og forstå de enkelte organer og organsystemers betydning ved udførelse af 

sygeplejefaglige handlinger.  

3. Eleven kan finde og anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til målrettet at prioritere, 

tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sygepleje med udgangspunkt i borgerens/patientens ressourcer 

samt fysiske, psykiske og sociale behov.  

4. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende sygdomme til at forklare og vurdere årsager, 

symptomer og behandlingsformer til selvstændigt at begrunde og varetage sygepleje ud fra identificerede 

behov.  

5. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdom til at identificere og observere ændringer i 

borgerens/patientens sundhedstilstand, fx ændringer der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, 

anæmi, ødemer, respiratoriske problemer, obstipation, diarré, feber, konfusion, fejlmedicinering og 

immobilitet, og handle hensigtsmæssigt herpå.  
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6. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdomslære, herunder 

multisygdomme og akutte sygdomme til at kunne begrunde og indgå i komplekse sygepleje- og 

behandlingsforløb i det tværprofessionelle samarbejde.  

7. Eleven kan anvende viden om palliativ indsats og terminale forløb til at kunne begrunde og varetage 

sygepleje og professionel omsorg for borgeren/patienten og pårørende i sorg- og kriseforløb.  

8. Eleven kan finde og anvende viden om principper for hygiejne til at begrunde og arbejde med særlige 

regimer i forbindelse med infektionssygdomme og institutionsinfektioner samt til at vejlede 

borgeren/patienten, pårørende og kolleger i at overholde hygiejniske principper for at afbryde smitteveje.  

9. Eleven kan finde og anvende viden om sterile rutiner, teknikker og rene procedurer til at afbryde 

smitteveje og håndtere sygeplejeopgaver i forbindelse med fx sår, sonder og katetre.  

10. Eleven kan anvende viden om præ-, per- og postoperativ fase til at forberede patienten til operation og 

kunne observere, vurdere og pleje patienten i den postoperative fase.  

11. Eleven kan finde og anvende viden om velfærdsteknologi i sygeplejen til at medvirke ved 

implementering af nye teknologiske løsninger i forhold til borgeren/patienten og pårørende, herunder 

telemedicinske løsninger.  

 

Psykiatrisk sygdom og sygepleje (avanceret) 
1. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende psykiske sygdomme og deres symptomer 

herunder demenssygdomme, skizofreni, affektive lidelser, angsttilstande, personlighedsforstyrrelser og 

dobbeltdiagnoser til selvstændigt at varetage sygepleje af borgere/patienter med psykisk sygdom.  

2. Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori, metode og vurdering, herunder jeg-støttende 

sygepleje, kognitiv tilgang og miljøterapi til at arbejde som kontaktperson og understøtte 

borgerens/patientens rehabiliteringsproces og recovery.  

3. Eleven kan anvende viden om mellemmenneskelige relationer og interaktioner samt målrettet 

kommunikation til at etablere, fastholde og afslutte professionelle relationer i samarbejdet med 

borgeren/patienten med psykisk sygdom, pårørende og andre samarbejdspartnere, herunder i forhold til 

psykoeducation.  

4. Eleven kan anvende viden om mestringsstrategier og den enkeltes psykosociale forudsætninger og 

udviklingsmuligheder til selvstændigt at indgå i et involverende samarbejde med borgeren/patienten om et 

forløb.  

5. Eleven kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til målrettet at prioritere, 

tilrettelægge, udføre og evaluere psykiatrisk sygepleje med udgangspunkt i borgerens/patientens 

ressourcer og behov.  

6. Eleven kan anvende viden om komplekse sygepleje- og behandlingsforløb, herunder dobbeltdiagnoser, 

multisygdomme og misbrugsproblematikker til at indgå i helhedsorienteret tilrettelæggelse af tværfaglige 

og tværprofessionelle pleje- og behandlingsforløb.  

7. Eleven kan anvende viden om socialpsykologi og omgivelsernes betydning for borgere med psykisk 

sygdom, herunder demens, til at kunne bevare respekt og værdighed for den enkelte borger/patient samt 

forebygge udadreagerende adfærd og magtanvendelse.  
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8. Eleven kan anvende viden om socialpædagogisk praksis, fx reminiscens, 

sansestimulering, personcentreret omsorg og fysisk aktivitet til at understøtte et meningsfuldt hverdagsliv 

for borgeren/patienten. 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (avanceret) 
1. Eleven kan anvende viden om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering til at varetage social- og 

sundhedsassistentens opgaver i den tværprofessionelle og tværsektorielle indsats med udgangspunkt i 

borgerens/patientens ønsker og behov.  

2. Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogik og livstilsfaktorer til i et involverende samarbejde 

med borgeren/patienten og pårørende at arbejde motiverende i forhold til borgerens/patientens 

formulering af forventninger og mål for hverdagslivet.  

3. Eleven kan anvende viden om rehabilitering i hverdagslivet til at indgå i et involverende samarbejde med 

borgeren/patienten og dennes netværk, herunder understøtte sammenhæng i borgerens/patientens 

hverdagsliv.  

4. Eleven kan anvende viden om kliniske vurderinger og screeningsværktøjer til at foretage relevante faglige 

vurderinger i den tværfaglige forebyggende indsats i forhold til den enkelte borgers/patients 

sundhedstilstand.  

5. Eleven kan anvende viden om profylaksebegrebets betydning for sundhedstilstand og livskvalitet til at 

samarbejde med borgeren/patienten om behovet for fysisk aktivitet og hensigtsmæssig ernæring.  

6. Eleven kan anvende viden om funktionsevne og funktionsevnescreening til at udvælge, tilrettelægge og 

gennemføre aktiviteter, der understøtter borgerens/patientens mestring og livskvalitet.  

7. Eleven kan anvende viden om trænings- og handleplaner til at indgå i et tværfagligt samarbejde, der 

understøtter den samlede rehabiliteringsproces af borgeren/patienten.  

8. Eleven kan anvende viden om analyse, planlægning, udførelse og evaluering af sociale, fysiske, kulturelle 

og kreative aktiviteter for enkeltpersoner og grupper til at understøtte et meningsfuldt hverdagsliv for 

borgeren/patienten ud fra en rehabiliterende tilgang.  

9. Eleven kan anvende viden om kommunale tilbud, frivillige organisationer og netværksgrupper til at 

udvælge og gennemføre meningsfulde aktiviteter i samarbejde med borgeren/patienten.  

10. Eleven kan anvende viden om funktionsevne, forflytning, lejring, mobilisering samt hjælpemidler og 

velfærdsteknologi til at tilrettelægge pleje- og omsorgsopgaver med fokus på borgerens/patientens 

mestringsevne. 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (ekspert) 
1. Eleven kan anvende viden om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering til at begrunde og 

varetage social- og sundhedsassistentens opgaver i den tværprofessionelle og tværsektorielle indsats med 

udgangspunkt i borgerens/patientens ønsker og behov.  

2. Eleven kan finde og anvende viden om sundhedspædagogik og livstilsfaktorerne til i et involverende 

samarbejde med borgeren/patienten og pårørende at arbejde motiverende i forhold til 

borgerens/patientens formulering af forventninger og mål for hverdagslivet.  
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3. Eleven kan anvende viden om rehabilitering i hverdagslivet til at indgå i et 

involverende samarbejde med borgeren/patienten og dennes netværk, herunder identificere og 

understøtte sammenhæng i borgerens/patientens hverdagsliv.  

4. Eleven kan anvende viden om kliniske vurderinger og screeningsværktøjer til at begrunde og foretage 

relevante faglige vurderinger i den tværfaglige forebyggende indsats i forhold til den enkelte 

borgers/patients sundhedstilstand.  

5. Eleven kan anvende viden om profylaksebegrebets betydning for sundhedstilstand og livskvalitet til at 

begrunde og samarbejde med borgeren/patienten om behovet for fysisk aktivitet og hensigtsmæssig 

ernæring.  

6. Eleven kan anvende viden om funktionsevne og funktionsevnescreening til at udvælge, tilrettelægge, 

gennemføre og vurdere aktiviteter, der understøtter borgerens/patientens mestring og livskvalitet.  

7. Eleven kan finde og anvende viden om trænings- og handleplaner til at indgå i et tværfagligt samarbejde, 

der understøtter den samlede rehabiliteringsproces af borgeren/patienten.  

8. Eleven kan anvende viden om analyse, planlægning, udførelse og evaluering af sociale, fysiske, kulturelle 

og kreative aktiviteter for enkeltpersoner og grupper til at begrunde og understøtte et meningsfuldt 

hverdagsliv for borgeren/patienten ud fra en rehabiliterende tilgang.  

9. Eleven kan finde og anvende viden om kommunale tilbud, frivillige organisationer og netværksgrupper til 

at udvælge og gennemføre meningsfulde aktiviteter i samarbejde med borgeren/patienten.  

10. Eleven kan anvende viden om funktionsevne, forflytning, lejring, mobilisering samt hjælpemidler og 

velfærdsteknologi til at begrunde, vurdere og tilrettelægge pleje- og omsorgsopgaver med fokus på 

borgerens/patientens mestringsevne. 

Farmakologi og medicinhåndtering (avanceret) 
1. Eleven kan anvende viden om lovgivning, instrukser, vejledninger og lokale procedurer til at forklare 

social- og sundhedsassistentens ansvar og kompetenceområde til selvstændigt at kunne varetage 

medicinhåndtering i gældende praksis, herunder delegering, videredelegering, ledelsens ansvar og 

akkreditering.  

2. Eleven kan anvende viden om kvalitetssikring og utilsigtede hændelser (UTH) til selvstændigt og i det 

tværfaglige samarbejde at kunne fremme patientsikkerheden og forebygge fejl ved medicinhåndtering i 

praksis, herunder dokumentere, indrapportere samt følge op på embedslægetilsyn.  

3. Eleven kan anvende viden om anatomi og fysiologi til at forklare lægemidlers farmakokinetik, herunder 

absorption, distribution og elimination og farmakodynamik.  

4. Eleven kan anvende beregninger af medicin for at fremme patientsikkerheden og forebygge fejl ved 

medicinhåndtering.  

5. Eleven kan anvende viden om almen og speciel farmakologi, herunder psykofarmaka til at observere 

virkninger og bivirkninger samt forklare kontraindikationer, interaktioner og dispenseringsformer inden for 

de mest almindelige hovedgrupper, herunder hvilken betydning det har for observationen af borgere og 

patienter.  

6. Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogiske metoder, redskaber og praksisformer, herunder 

vejledning, motivation, og selvadministration i samarbejdet med borgere, patienter og pårørende i primær 
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og sekundær sektor, herunder samarbejde med almen praksis til at øge 

kvaliteten og patientsikkerheden ved medicinhåndtering.  

7. Eleven kan anvende viden om hygiejne og risikofaktorer ved medicinhåndtering herunder 

arbejdsmiljøudvalgets opgave og arbejdsmiljøcertificering til at forebygge arbejdsskader i praksis. 

4.14 Valgfri uddannelsesspecifikke fag 
Varighed: 2 uger 

4.14.1 Smertelindring ved fysisk og/eller psykisk lidelse 
Beskrivelse: 

Du kommer til at arbejde med farmakologisk og nonfarmakologisk smertebehandling i det palliative forløb, 

samt mennesker med kroniske smerter. Du kommer til at arbejde med forskellige former for redskaber til 

at screene smerter hos borgeren. Og du kommer til at arbejde med lovgivning og tværprofessionelt arbejde 

hos borgeren. 

Emner: 

• Farmakologisk smertelindring 

• Nonfarmakologisk smertelindring 

• Smerteteorier 

• Palliativ indsats 

• Kommunikation 

• Lovgivning 

• Tværprofessionelt samarbejde 

 

Mål: 
1. Eleven kan anvende viden om nonfarmakologisk smertebehandling til at prioritere, tilrettelægge, udføre 

og evaluere palliativ pleje og rehabilitering til borgere/patienter, herunder psykisk smertebehandling samt 

mestring af akutte og kroniske smerter. 

2. Eleven kan anvende viden om farmakologisk smertebehandling, herunder analgetika, antipsykotika, 

antiepileptika og antidepressiva til borgere/patienter i et palliativt forløb til at observere virkning, 

bivirkning, interaktioner og kontraindikationer og forebygge komplikationer. 

3. Eleven kan anvende viden om WHO´s smertetrappe, relevante smerteteorier og metoder til at indsamle 

data om borgerens/patientens selvvurderede smerteintensitet og tage initiativ til smertelindrende 

behandling i den palliative indsats. 

4. Eleven kan anvende viden om fysisk, psykisk, social og åndelig smerte samt gældende lovgivning og 

instrukser til at indgå i det tværprofessionelle samarbejde om smertelindring. 

5. Eleven kan anvende viden om den tidlige, sene og terminale fase af det palliative forløb til at prioritere, 

tilrettelægge, udføre og evaluere smertelindrende sygepleje til borgeren/patienten. 

6. Eleven kan anvende viden om smerteudtryk til at vælge en målrettet kommunikation og sygepleje i 

samarbejdet med borgeren/patienten og pårørende i det palliative forløb. 

7. Eleven kan anvende viden om netværk og tilbud i patientforeninger til borgeren/patienten i palliative 

forløb og deres pårørende 
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4.15 Valgfag 

Varighed 10 dage 

4.15.1 Innovation og entreprenørskab 
Varighed: 5 dage  

 

Beskrivelse: 
I dette valgfag kommer eleven til at arbejde med sig selv og de redskaber, som bl.a. nytænkning, kreativitet 

og problemløsning, er. Elevens eget engagement er helt centralt og nødvendigt. Elevens samarbejdsevner 

vil derfor blive sat i spil og udfordret. Derfor vil elevens fremtidige arbejdsliv blive en del af valgfaget 

Emner: 

• Team og netværk 

• Kompetencer kultur 

• Kreative processer 

• Brainstorming 

• Kultur 

 

Mål: 

• Eleven tilegner sig redskaber til at tænke kreativt 

• Eleven fremmer sine kompetencer til at være igangsættende, tænke og handle på praksisnære 

problemstillinger 

• Eleven opnår styrkede samarbejdskompetencer 

• Eleven fremmer evnen ti at nytænke og handle inden for egen profession 

4.15.2 Tværfagligt samarbejde om den medicinske patient: 
Varighed: 5 dage 

 

Beskrivelse:   

Eleven skal med udgangspunkt i den ældre medicinske patient arbejde med den tværfaglige og 

tværprofessionelle tilgang. 

Eleven skal kunne forklare og anvende i forhold til nedenstående emner. 

Emner:  

• Normal aldring 

• Konsekvenser af ændringer i patientens almene tilstand, fysisk, psykisk, socialt 

• Anvendelse af redskaber til systematiske observationer 

• Tværfaglige kompetencer 



 
  

 
27-10-2021 Side 89 af 92 

 

• Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde 

• Pædagogiske tilgange 

 

Mål: 
1. Eleven kan forklare, hvad der kendetegner den ældre medicinske patient ud fra Sundhedsstyrelsens 

definition 

2. Eleven kan anvende viden om den ældre medicinske patient til at forklare mulige konsekvenser af 

ændringer i den ældre medicinske patients almene tilstand 

3. Eleven kan anvende viden om hvordan somatiske sygdomme, smerter og psykiske påvirkninger påvirker 

den ældre medicinske patient og kan forklare, hvordan redskaber til systematisk observation anvendes 

4. Eleven kan anvende viden om hvordan egne og andre faggruppers kompetencer kan anvendes i et 

tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i forhold til den ældre medicinske patient og kan forklare, 

hvordan egen og fælles indsats kan dokumenteres og evalueres 

5. Eleven kan anvende viden om forskellige pædagogiske tilgange til at kunne fremme egenomsorg og 

forebygge ensomhed og isolation som konsekvens af ændret social status 

6. Eleven kan anvende viden om forskellige typer af teknologiske løsninger til at vejlede og instruere den 

ældre medicinske patient, pårørende og kollegaer i at anvende dem. 

 

4.15.3 Faglig Fordybelse 
Varighed: 5 dage 

Beskrivelse:   
Eleven skal arbejde med sundhedsfaglig fordybelse i et selvvalgt emne. Den sidste dag fremlægger eleven i 

en worshop. 

Emner:  

• Udvikling af kompetencer til at søge ny viden og forholde sig kritisk hertil 

• Refleksion ud fra ny viden som understøtter kvalitet og patientsikkerhed 

• Refleksion over etiske dilemmaer og vurderinger                 

Mål: 

1. Eleven kan søge og tilegne sig ny viden og forholde sig kritisk hertil 

2. Eleven kan reflektere over ny viden og anvende den i praksisnære problemstillinger 

3. Eleven kan anvende ny viden til understøtte kvalitet og patientsikkerhed, samt reflektere over etiske 

dilemmaer og vurderinger 

Læringsaktivitet 5. Social- og sundhedsassistentens kompetenceområde. 
Varighed: 3 uger  
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Beskrivelse: 
Formålet med 5. skoleperiode er at gøre dig klar til arbejdet som social og sundhedsassistent i et tværfagligt 
og tværsektorielt sundhedssystem samt at afslutte din uddannelse. 

Læringsaktiviteten indeholder uddannelsens kompetencemål. 

Læringsaktiviteten er sammensat af følgende læringselementer:  

• Afsluttende projekt. 

• Afsluttende prøve 
    

Bedømmelse: 
I denne læringsaktivitet bedømmes du ud fra kompetencemålene for social- og 

sundhedsassistentuddannelsen.  

 

Læringslæringselementer: 

5.1 Afsluttende projekt: 
Varighed: 10 dage 

Beskrivelse: 
Introduktion til læringselementet. 

Du skal arbejde med kompetencemålene i det afsluttende projekt og mundtligt og skriftligt demonstrere dine 
erhvervsfaglige kompetencer. 

Der udleveres en projektvejledning. 

Projektet kan udarbejdes individuelt eller i grupper på max. 3 personer. 

Projektet danner grundlag for den afsluttende prøve, der kan aflægges individuelt eller i grupper på max 3 
personer.  

 

Emner: 
 

• Projektarbejde. 

• Social- og sundhedsassistentens kompetenceområde. 

• Fremlæggelse. 
 

5.2 Afsluttende prøve:  
Varighed: 5 dage 

Beskrivelse: 
I dette læringselementet skal du forberede dig og gå til den afsluttende prøve. Ved den afsluttende prøve 
skal du demonstrere dine erhvervsfaglige kompetencer. Du vil blive vurderet ud fra kompetencemålene for 
social- og sundhedsassistentuddannelsen.  

Tidsplan for afsluttende prøve: 

• Første dag i den 3. uge af 5. skoleperiode vil du blive introduceret og vejledt til den 
afsluttende prøve.  
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• Efterfølgende 2 dage er der eksamensforberedelse. 

• Fjerde dag afholdes den afsluttende prøve. 

• Femte dag afslutning.   

 

Prøvens grundlag: 

Prøven er mundtlig og tager udgangspunkt i det projekt, som eleven/eleverne har udarbejdet i første og 
anden uge af 5. skoleperiode. Prøverne tilrettelægges som individuelle prøver eller gruppeprøver med 
højest tre personer i hver gruppe. Præstationen bedømmes individuelt. Karakteren gives individuelt. 

I vurderingen lægges vægt på: 

• Elevens evne til at inddrage relevante praksiserfaringer 
• Elevens evne til at inddrage relevante teoretiske forklaringer og viden 
• Elevens evne til at argumentere fagligt. 
• Elevens evne til at reflektere over faglig praksis 

 

Prøvens afholdelse: 

1)  Du har 5 minutter til et mundtligt oplæg, der skal lægge op til den efterfølgende samtale. 
  

Under dit oplæg afbrydes du ikke, ud over evt. enkelte afklarende spørgsmål. 
  

2) På baggrund af dit oplæg føres en samtale på 15 min. mellem dig, eksaminator og censor. 
Samtalen skal omhandle problemstillinger, der har en logisk forbindelse til dit 
oplæg samt til kompetencemålene for social- og sundhedsassistent 
uddannelsen.  
 

Tidsforbrug ved prøven 
Der er afsat 30 minutter til hver eksaminand:  

• 5 minutter til elevens oplæg  

• 15 minutter til samtale 

• 10 minutter til votering og tilbagemelding. 
 

Ved gruppeprøve er tidsfordelingen den samme for den enkelte eksaminand. 

Prøven er offentlig. Voteringen er lukket. Eventuelle kommende eksaminatorer må overvære hele 
prøveforløbet inklusiv votering. 

Hvis eksaminanden eksamineres på baggrund af et gruppefremstillet produkt, må de øvrige medlemmer af 
gruppen ikke være til stede i eksamenslokalet, før de selv er blevet eksamineret.  
 
Bedømmelse 
Der foretages en individuel vurdering af den mundtlige præstation efter 7-trinsskalaen. Bedømmelsen sker 
ud fra social- og sundhedsassistentuddannelsens kompetencemål. 

Du skal mindst opnå karakteren 02 for at bestå. 

Kompetencemål for social- og sundhedsassistentuddannelsen: 

1. Eleven kan selvstændigt udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de 

etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som autoriseret sundhedsperson. Eleven kan i et 
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tværprofessionelt samarbejde arbejde i overensstemmelse med de fastlagte 

kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau og procedurer for patientsikkerhed. 

2. Eleven kan begrunde og selvstændigt tilrettelægge, udføre og evaluere sygepleje, der retter sig imod 

borgere og patienters grundlæggende behov ud fra en metodisk og rehabiliterende tilgang. 

3. Eleven kan indgå i komplekse behandlingsforløb i borgerens eget hjem, herunder varetage palliativ pleje. 

4. Eleven kan på baggrund af en sygeplejefaglig vurdering handle på forandringer i borgerens og patientens 

fysiske og psykiske symptomer, herunder anvende værktøjer til tidlig opsporing. 

5) Eleven kan selvstændigt arbejde med borger- og patientrettet forebyggelse, sundhedsfremme og 

rehabilitering i forhold til de hyppigst forekommende fysiske og psykiske sygdomme og 

funktionsnedsættelser. 

6) Eleven kan skabe et involverende samarbejde med borgere, patienter og pårørende, herunder vejlede og 

motivere gennem målrettet kommunikation. 

7) Eleven kan selvstændigt og i et tværprofessionelt samarbejde tilrettelægge, gennemføre og evaluere 

sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og grupper i et rehabiliterende 

perspektiv. 

8) Eleven kan selvstændigt indgå i en tværprofessionel og tværsektoriel indsats med henblik på at 

koordinere og sikre et sammenhængende patient- og borgerforløb. 

9) Eleven kan varetage koordinering samt indgå i ledelse af teamsamarbejde omkring sygepleje og patient/ 

borgerforløb, i relation til arbejdets organisering. 

10) Eleven kan selvstændigt varetage medicindispensering og medicinadministration i henhold til gældende 

lovgivning og arbejdspladsens kliniske retningslinjer og procedurer. 

11) Eleven kan selvstændigt dokumentere den udførte sygepleje og videregive faglige informationer 

skriftligt og mundtligt. 

12) Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi samt tage initiativ til implementering af ny 

viden og teknologi. 

13) Eleven kan selvstændigt anvende principper for hygiejne og afbrydelse af smitteveje, herunder rene 

rutiner, sterilteknikker og isolation samt vejlede borgere, patienter, pårørende, kolleger og frivillige herom. 

14) Eleven kan med udgangspunkt i borgerens eller patientens ressourcer og hjælpemidler selvstændigt 

tilrettelægge sit eget og andres arbejde efter ergonomiske principper, arbejdspladsens arbejdsmiljøregler 

og sikkerhedsforanstaltninger. 

 

 

 

 


