
  
 

Praktikerklæring 
 

for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent 
 

Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. 
 

 

Praktikområde (sæt kryds) Somatisk sygehus  Psykiatri  Primærkommunal 

Praktikperioden er elevens 1. 2. Evt. 3.   

 

 

Navn:  CPR-nr.:  Hold nr. 

Har i perioden til været i praktik hos: 

Praktikstedets/afdelingens navn: 

Adresse: 

 

 
Standpunktsbedømmelse 

Eleven har gennemført den praktiske del af social- og sundhedsuddannelsen, jf. mål for praktikperioden i 
elevens personlige uddannelsesplan. 

Praktikken er godkendt: Nej Ja 

Evt. bilag til praktikerklæring vedlagt: Ja  Nej 

Her noteres kort praktikstedets vurdering af elevens eventuelle behov med hensyn til efterfølgende 
skoleperiode og praktikperiode. Det oplyses, hvis eleven har været i praktik i udlandet. 
 
 
 
 
 
(Underskrift praktikansvarlig)     (Underskrift praktikvejleder) 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: Navn:  Dato:   Navn: 
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Vejledning til standpunktsbedømmelse: 

Praktikstedet foretager ved afslutningen af elevens praktikperioder en standpunktsbedømmelse i forhold til 

de samlede mål for praktikuddannelsen og de personlige kompetencer, jf. gældende uddannelsesordning 

for social‐ og sundhedsuddannelsen.  

Alle praktikmål skal, jf. gældende undervisningsplan for social‐ og sundhedsassistentuddannelsen, vurderes 

i forhold til:  

 Praktik 1: begynderniveau  
 Praktik 2: rutineret niveau  
 Praktik 3: avanceret niveau  

Standpunktsbedømmelsen skal udtrykke det niveau, som eleven har opnået i arbejdet med de samlede 

praktikmål i praktikperioden, herunder hvor langt eleven er kommet i udviklingen af de faglige og 

personlige kompetencer.  

Til brug for at fastlægge elevens standpunkt i forhold til de samlede praktikmål skal vedlagte skema 

anvendes.  

Alle praktikmål er ligeværdige.  

Såfremt elevens praktik ikke godkendes skal der laves en skriftlig begrundelse med udgangspunkt i de 

samlede praktikmål. Denne skriftlige begrundelse tilsendes social‐ og sundhedsskolen og eleven.  

Eleven får en kopi af standpunktsbedømmelsen til indsættelse i elevens personlige uddannelsesplan.  

Skemaet skal anvendes af både praktiksted og elev som forberedelse til det møde, hvor eleven får 

overbragt praktikstedets standpunktsbedømmelse.  

Praktikstedet skal i forlængelse af standpunktsvurderingen indgå i en dialog med eleven om, samt sikre at 

eleven får udformet nye faglige og personlige læringsmål for den kommende skoleperiode, jf. gældende 

undervisningsplan for social‐ og sundhedsassistentuddannelsen ved Randers Social‐ og Sundhedsskole.  

Eleven indsætter de personlige og faglige læringsmål i den personlige uddannelsesplan.  

Den originale standpunktsbedømmelse afleverer eleven i administrationen på skolen.  

Bilag til praktikerklæring, social‐ og sundhedsuddannelsen trin 2  

Bilagets formål er at synliggøre for elev og praktiksted, hvor langt eleven er nået i forholdt til de enkelte 

praktikmål. Bilagene vedlægges praktikerklæringen efter hver praktikperiode for at understøtte elevens 

læring, samt dialogen mellem eleven, praktikstederne og skolen.  

I bilagene er anvendt den samme præstationsstandard, som ligger til grund for bedømmelsen af 

skolefagene: ”begynder”, ”rutineret” og ”avanceret”. Avanceret niveau svarer til de krav, som stilles til en 

færdiguddannet i sidste praktikperiode og øger ikke niveauet i praktikmålene. 



  
 

 

Elevens navn:   CPR-nr.: 

 

Mål for praktikuddannelsen  Begynder  Rutineret  Avanceret  Bemærkninger 

1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i 
overensstemmelse med relevante love inden for social 
service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens 
værdier. 

       

2. Eleven kan selvstændigt identificere behov og begrunde behov 
for og udføre grundlæggende sygepleje til borgere/patienter ud 
fra en metodisk tilgang indeholdende dataindsamling, 
planlægning, handling, evaluering og dokumentation. 

       

3. Eleven kan reflektere over etiske dilemmaer, der følger 
arbejdet som professionel sundhedsperson, og varetage 
opgaver i relation til patientrettigheder samt procedurer 
for patientsikkerhed herunder indberetning af utilsigtede 
hændelser jf. Sundhedsstyrelsens gældende vejledning. 
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4. Eleven kan dokumentere og videregive relevante informationer 
og observationer vedrørende tildelte borgere/patienter til 
plejepersonale og andre faggrupper, herunder fagpersoner i 
andre sektorer, og dermed medvirke til at sikre sammenhæng 
og helhed i borgerens/patientens forløb. 

       

5. Eleven kan identificere komplekse problemstillinger hos 
borgeren/patienten og reagere hensigtsmæssigt på ændringer i 
borgerens/patientens psykiske, fysiske og sociale tilstand og 
samspillet mellem disse faktorer. 

       

6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i 
overensstemmelse med social‐ og sundhedsassistentens 
kompetenceområde. 

       

7. Eleven kan som led behandlingen og med udgangspunkt i 
borgerens/patientens behov anvende relevant 
kommunikationsform herunder lytte, anerkende, støtte, 
vejlede og følge op. 

       



Side 5 af 7 
Uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen, version 4 af 1. august 2015 

8. Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse til 
borger/patient herunder gennemføre samtaler i relation til 
modtagelse, udskrivning og hjemkomst. 

       

9. Eleven kan arbejde rehabiliterende, sundhedsfremmende og 
forebyggende ud fra refleksioner over borgens/patientens 
autonomi og mestringsstrategier samt vejlede 
borgeren/patienten i sundhedsfaglige spørgsmål, der 
understøtter egenomsorgsevnen, livsstil og livskvalitet. 

       

10. Eleven kan indgå aktivt i borgeres/patienters 
genoptræningsforløb efter vejledning fra relevante 
fagpersoner. 

       

11. Eleven kan aktivt indgå i og motivere borgere/patienter til at 
deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som fx recovery 
eller rehabilitering, samt vejlede og informere om relvante 
tilbud inden for rehabilitering, sygepleje og service‐ og 
botilbud. 
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12. Eleven kan efter praktikstedets retninglinjer og efter delegation 
selvstændigt ophælde og uddele medicin samt observere 
virkninger/bivirkninger, informere om medicinen, dokumentere 
og medvirke til, at borgere/patienter samarbejder omkring 
medicinindtag. 

       

13. Eleven kan anvende generelle principper for hygiejne herunder 
særlige regimer og teknikker, fx steril teknik i forbindelse med 
sårpleje og kateter‐anlæggelse, samt vejlede 
borgere/patienter, pårørende og kolleger herom. 

       

14. Eleven kan forholde sig kritisk til egne og andres 
arbejdsstillinger og arbejdsstedets indretning i forhold til 
forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder samt 
kan følge gældende ergonomiske principper og 
sikkerhedsforanstaltninger både i forhold til 
borgerne/patienterne og sig selv 

       

15. Eleven kan tilrettelægge og følge op på både egne og andres 
arbejdsprocesser i forhold til såvel administrative som 
sygeplejefaglige opgaver omkring den enkelte borger. 
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16. Eleven kan identificere behov for velfærdsteknologiske 
hjælpemidler i borgens hjem herunder anvende og vejlede i 
brugen samt tage højde for eventuelle dilemmaer forbundet 
heremd. 

       

  

Eleven har følgende særlige behov i den efterfølgende skoleundervisning og de kommende praktikperioder: (Udfyldes kun, hvis eleven har særlige 

behov) 

 

 

Underskrift (praktikvejleder)       Underskrift (Elev) 
 
 

 

Dato:   Dato: 

 

Navn:   Navn: 

 

Institution: 
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