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Lokal undervisningsplan for Social- og sundhedsassi-
stentuddannelsen 
 

Denne undervisningsplan er beskrevet og besluttet af skolen i samarbejde med det lokale ud-
dannelsesudvalg. Undervisningsplanen er skolens dokumentation for, hvordan vi har tilrette-
lagt din uddannelse. Undervisningsplanen er et nyttigt redskab til dig som elev. Her kan du 
blandt andet finde læringsmålene for de forskellige undervisningstemaer og beskrivelser af 
indholdet. Undervisningsplanen er også undervisernes redskab, når de i fællesskab skal plan-
lægge din undervisning. Man kan læse mere om samarbejdet med det lokale uddannelsesud-
valg, LUU på skolens hjemmeside. 

 

Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag   
Praksisnærhed   
Din uddannelse på Randers Social og Sundhedsskole tilrettelægges i en vekselvirkning mellem 
læring på skolen og læring i praktikken.  Vi vil skabe rammer for, at du kan overføre og an-
vende den teori, du lærer på skolen, til din praktik, og at du får mulighed for at arbejde på 
skolen, med det du lærer i din praktik. Undervisningen på skolen er praksisnær. Det betyder 
blandt andet, at du skal arbejde med cases fra det erhverv, du er ved at uddanne dig til, og du 
skal lære i situationer, der simulerer praksis. Det er vigtigt for os, at du kan se, hvordan de te-
orier, du lærer, kan anvendes. 

IT som læringsstøttende metode   
Undervisningen på skolen er i høj grad baseret på de læringsmuligheder, der ligger i at an-
vende digitale medier som en del af en varieret undervisning. Alle undervisningsmaterialer vil 
være tilgængelige på skolens elektroniske platform. Du kommer blandt andet til at samarbejde 
virtuelt med dine elevkammerater på studiezonen og kommer til at arbejde med film, billeder, 
quiz og spil på din mobil eller tablet. Vi tror på, at IT kan være motiverende og virke støttende 
for din læring   

Eleverne som producenter af viden   
Man siger, at ”det er den, der arbejder, der lærer noget”. Vi tror på, at du som elev lærer mest 
ved selv at være den aktive. Undervisningen er derfor tilrettelagt, så du får mulighed for selv, 
og i samarbejde med andre, at opsøge og bearbejde viden. Når du samarbejder med andre 
omkring opgaver, hvor I er afhængige af hinanden for at kunne løse opgaven, bliver I gode til 
at inspirere hinanden, videndele, kommunikere og løse problemer.   

Differentiering   
Vi ønsker, at du skal blive så dygtig som mulig. Undervisning er derfor tilrettelagt, så lærings-
metoderne er tilpasset dine læringsforudsætninger. Underviseren vil forklare tingene på for-
skellige måder og tilrettelægge opgaver, så du kan arbejde med stoffet på forskellige måder 
og i forskellige tempi.   

Du kan læse mere om skolens pædagogiske strategi på skolens hjemmeside.  
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Læringsmiljøet på skolen    
Læringsmiljøet består af tre områder: det fysiske miljø, det psykiske miljø og det æstetiske 
miljø. Alle områder har betydning for din trivsel på skolen, og det er vigtigt for os, at miljøet 
på skolen skaber rammer for, at du som elev kan indgå i såvel faglige som sociale fællesska-
ber. 

Motion og bevægelse styrker motivation, læring og sundhed. Bevægelse integreres derfor i un-
dervisningen.    

Din kontaktlærer og den personlige uddannelsesplan    
Du får tilknyttet en kontaktlærer i hele uddannelsesforløbet. Formålet med kontaktlærerord-
ningen er at understøtte din faglige og personlige udvikling. På social-og sundhedsassistentud-
dannelsen arbejder vi med P-grupper og din kontaktlærer vil deltage i møder i gruppen, desu-
den vil du ved samtale med din kontaktlære drøfte din læring med udgangspunkt i din person-
lige uddannelsesplan. Du kan finde materialet til din personlige uddannelsesplan på skolens 
hjemmeside. Ved afslutningen af hver skoleperiode udarbejdes der en skolevejledning. 
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EUX – Velfærd SSA  
Du er begyndte på social- og sundhedsassistent uddannelsen EUX, som er en del af EUX – Vel-
færd.  

Uddannelsen EUX Velfærd tager i alt 4 år og 7 måneder. EUX Velfærd på Rander Social – og 
Sundhedsskole er en kombineret erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse inden for ho-
vedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik.  

EUX Velfærd veksler mellem skoleundervisning og praktik i psykiatrien, ældreplejen, sygehuse 
og hjemmeplejen.  

Forløbet består af grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb til social- og sundhedsassi-
stent.  

Grundforløb 1 (20 uger på skolen i Randers) 
Grundforløb 1 er for dig, der har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for det seneste år. Her bliver 
du introduceret til vores uddannelser, så du bedre kan afklare, om du vil fortsætte på en vel-
færdsuddannelse på Randers Social- og Sundhedsskole. 

Grundforløb 2 (20 uger på skolen i Randers) 
Grundforløb 2 EUX er for dig, der har gennemført grundforløb 1, eller dig der har afsluttet 9. 
eller 10. klasse for mere end et år siden. Her bliver du introduceret til at arbejde med menne-
sker i alle livsfaser, samtidig med at du har enkelte gymnasiale fag. 

Hovedforløb (3 år og 7 måneder på skolen i Randers og i praktik) 
På hovedforløbet veksler du mellem skoleundervisning og praktik. Her udbygger du dine gym-
nasiale færdigheder, mens du afprøver dine velfærdsfærdigheder i praksis. 

Herefter er du både student og social- og sundhedsassistent. 
 
Hvad kan du bruge uddannelsen til? 
Med EUX Velfærd kan du arbejde som social- og sundhedsassistent direkte efter uddannelsen. 
Du kan også videreuddanne dig til for eksempel jordemoder, sygeplejerske, pædagog eller far-
makonom via kvote 1. Via kvote 2 kan du videreuddanne dig inden for eksempelvis idræt, psy-
kologi og folkesundhedsvidenskab. 

Uddannelsens indhold 
På EUX Velfærd har du en blanding af social- og sundhedsfaglige fag samt gymnasiale fag. Du 
kan se fagenes fordeling gennem uddannelsen herunder. 

 

Social- og sundhedsfaglige fag på uddannelsen  
GF1 + GF2 + Hovedforløb 
Fysiske og psykiske lidelser 
Sygepleje, forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og hygiejne 
Medicinering 
Kommunikation, motivation og vejledning 
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Gymnasiale fag 
Grundforløb 1 

Gymnasiale fag 
Grundforløb 2 

Gymnasiale fag  
Hovedforløb 

Dansk C Matematik C Dansk A 
Engelsk C Kemi C Engelsk B 
Samfundsfag C Fysik C Samfundsfag B 
  Matematik B 
  Kommunikation/IT C 
  Biologi C 
  Psykologi C 
  Kemi B 
  2 X valgfag (matematik A og 

idræt C) 
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Optag, kompetencevurdering og godskrivning  
 

For at blive optaget på social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX skal du have gennemført 
GF 2 SOSU EUX eller have en social- og sundhedshjælper-uddannelse. 

Desuden gælder følgende: 

For at blive optaget på social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX skal eleven have be-
stået følgende fag: 

• Dansk på C-niveau 
• Kemi på C-niveau 
• Fysik på C-niveau 
• Matematik på C-niveau 
• Grundlæggende førstehjælp 
• Elementær brandbekæmpelse 

 

For at blive optaget på social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX skal eleven have gen-
nemført følgende fag: 

• Samfundsfag C-niveau 
• Engelsk C-niveau 

 

Afkortning af uddannelsen er ikke mulig på social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX 
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Din personlige uddannelsesplan  
Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. 

Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og dine praktikvej-
ledere. 

Uddannelsesplanen er samtidig dit redskab til at: 
• Blive bevidst om egen læring 
• Blive bevidst om egne faglige og personlige kompetencer 
• Forberede egen udviklingsproces og arbejde metodisk med denne 
• Evaluere din egen udviklingsproces 

 

Du finder Din personlige uddannelsesplan på skolens hjemmeside. 

 
 

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser  
Prøvebestemmelserne for uddannelsen til social- og sundhedsassistent på Randers Social- og 
Sundhedsskole finder du på skolens hjemmeside.  
 
Her finder du også de generelle prøvebestemmelser.  
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Uddannelsens formål 
Uddannelsen til social- og sundhedsassistent har som overordnet formål, at eleverne gennem 
skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for kompetenceom-
rådet: 

Professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patien-
ter med grundlæggende behov i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det nære 
og det sammenhængende sundhedsvæsen. 

Studiekompetence svarende til HF 

Praktikuddannelsen 
Formål 
Ifølge uddannelsesordning for social og sundhedsuddannelserne 2017 er beskrevet: ”Praktik-
uddannelsen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et fag-
ligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver 
inden for området”.  

Elevens arbejde med praktikmålene skal samlet set bidrage til at nå uddannelsens kompeten-
cemål. 

 

Tilrettelæggelse  
Uddannelsen er en vekseluddannelse mellem skole og praktik, hvor skolevejledninger og prak-
tikerklæringer understøtter elevens læring og sammenhæng i sit uddannelsesforløb.  

Praktikuddannelsen i social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX har en varighed på ca. 98 
uger og er opdelt i, i alt,11 praktikperioder af kortere eller længere varighed;  
Der ligger praktik på hver af skoleperioderne 1-4. 
Der er placeret korte skoleperioder, mellem nogle af praktikperioderne.  
Derudover er der følgende praktik perioder:  
 

Praktik 
 

Varighed  

Praktik 1a ”Det nære sundhedsvæsen” 29,2 uger 
Praktik 1b ”Det nære sundhedsvæsen 8,4 uger 
Praktik 2 ”Psykiatrisk praktik i det nære sundhedsvæsen 20 uger 
Praktik 3a ”Det nære sundhedsvæsen” varer  13 uger 
Praktik 3b ”Somatisk praktik i det sammenhængende 
sundhedsvæsen” 

12 uger  

Praktik 3c ”Det nære sundhedsvæsen” varer 5 uger  
Praktik 4 ”Det nære sundhedsvæsen” 3 uger  
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Praktikuddannelsen tilrettelægges og vejledningen i tilknytning hertil, så den understøtter ele-
vens tilegnelse af målene for den praktiske og teoretiske undervisning i uddannelsesspecifikke 
fag, grundfag, valgfri uddannelsesspecifikke fag og valgfag samt gennem udførelse af og re-
fleksion over de daglige arbejdsopgaver i praktikuddannelsen.  

Det involverede praktiksted planlægger praktikuddannelsen i overensstemmelse med uddan-
nelsesordningen, den lokale undervisningsplan og ud fra de lokale muligheder.  

Det lokale uddannelsesudvalg har udarbejdet en pjece, som beskriver samarbejdet mellem 
elev, skole og praktik samt rammerne for tilrettelæggelsen af praktikuddannelsen. Pjecen be-
skriver også ansvarsfordelingen for elevens uddannelsesforløb mellem elev, skole, kontakt-læ-
rer, praktikvejleder og praktiksted.  

Se pjecen om praktikuddannelsen skolens hjemmeside.  

 

Standpunktsbedømmelse i praktikken  
Praktikmålene er slutmål for de samlede praktikperioder.  

Ved afslutningen af en praktikperiode på social- og sundhedsassistentuddannelsen afgiver 
praktikvirksomheden en praktikerklæring. Praktikerklæringen skal indeholde praktikstedets 
vurdering af, hvorvidt eleven har nået målene for praktikperioden. I praktikerklæringen anven-
des bedømmelsen ”godkendt/ikke godkendt.  

Eleven skal have opnået bedømmelsen ”godkendt” for hver af praktikperioderne.  

Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien:  

• Begynderniveau  
• Rutineret niveau  
• Avanceret niveau  

Begynderniveau    
Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt pro-
blemstilling eller udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning.   

På dette niveau lægges der vægt på personlige kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens 
fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og 
grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes evnen til selvstændig-
hed i opgaveløsning.   

Rutineret niveau    
Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en ruti-
nemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre.   

På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i 
mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. 
Yderligere lægges der vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.   
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Avanceret niveau   
Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet 
eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer – alene eller i samarbejde med andre – un-
der hensyn til opgavens art.   

På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og 
vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og pro-
blemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet.   

Præstationsstandarderne  

   Beskriver niveau i 
opgaveløsning   

Beskriver niveau i 
personlige kompe-
tencer   

Beskriver niveau i 
forhold til handling   

Begynder   Opgaven løses i kendt 
situation   
   
Kompliceret aktivitet 
løses under vejled-
ning   
   

Udvikler ansvarlighed   
   
Udvikler grundlag for 
fortsat læring   
   
Grundlægger selv-
stændighed i opgave-
løsning   

Beskrive, gengive og 
definere, genkende 
og huske   

Rutineret   Opgaven planlægges 
og gennemføres i ruti-
nemæssig eller kendt 
situation   
   
Løser et problem   
   
Selvstændigt sætte 
sig ind i mere kompli-
cerede problemstillin-
ger   

Viser fleksibilitet og 
omstillingsevne   
   
Løser opgaver alene og 
i samarbejde   

Demonstrere, for-
klare (med egne 
ord), give eksempler, 
sammenfatte, skelne 
væsentligt fra uvæ-
sentligt   

Avanceret   Problemer løses også 
i ikke-rutinesituatio-
ner   
   
Vurdere et problem   
   
Planlægger, løser og 
gennemfører sociale 
og faglige opgaver el-
ler aktiviteter   

Tager selvstændigt 
ansvar   
   
Løser problemer 
alene eller i samar-
bejde   
   
Viser initiativ   

Afprøve, afgøre, 
vælge, træffe valg, 
igangsætte, udvise 
initiativ, selvstændigt 
udføre   
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Praktik i udlandet  
Det er muligt at afvikle dele af praktikuddannelsen i udlandet. Praktikophold i udlandet tilrette-
lægges individuelt.  

 
Mål for praktikken 
Praktikmål Bidrager til 

kompetencemål 
1.Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlin-
ger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at ind-
samle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere sy-
gepleje til borgere/patienter med grundlæggende behov.  
 

1,2,4,6,11,13 

2. Eleven kan planlægge og iværksætte sundhedsfaglige handlinger 
på baggrund af faglige og kliniske vurderinger, herunder sundhedssty-
relsens screeningsværktøjer til tidlig opsporing samt lokale procedurer 
og retningslinjer 
 

1,4,11 

3. Eleven kan selvstændigt identificere og reagere på ændring i borge-
rens/ patientens sundhedstilstand. Ved uforudsete og komplekse pro-
blemstillinger kan eleven udføre sygeplejehandlinger indenfor eget 
kompetenceområde samt delegerede sygeplejehandlinger, herunder 
udføre palliativ pleje 
 

1,2,3,4 

4. Eleven kan ud fra en helhedsorienteret tilgang, der understøtter 
borgerens/patientens mestring af eget liv, selvstændigt og i samar-
bejde med borgeren/patienten og pårørende arbejde med rehabili-
tering og recovery.  
 

2,5,6 

5. Eleven kan selvstændigt og tværprofessionelt arbejde sundheds-
fremmende og ud fra et helhedssyn forebygge udvikling af livsstils-
sygdomme ved at vejlede og motivere borgeren/patienten til me-
string af eget liv.  
 

2,6,7 

6. Eleven kan ud fra en rehabiliterende tilgang selvstændigt plan-
lægge, udføre og evaluere omsorg, praktisk hjælp og personlig pleje 
til borgere med fysiske, psykiske og sociale behov 
 

2,5,11,12 

7. Eleven kan selvstændigt tilrettelægge og gennemføre fysiske, 
sociale, kulturelle og kreative aktiviteter, og informere og vejlede 
om aktivitetstilbud, herunder inddrage netværk og frivillige ud fra 
borgerens interesser og behov og understøtte borgere/patienter i at 
træffe egne valg.  
 

2,6,7 

8. Eleven kan selvstændigt forebygge smittespredning udfra natio-
nale og lokale retningslinjer og standarder for hygiejne, herunder 
særlige regimer og teknikker samt vejlede borgere, patienter, pårø-
rende, kollegaer og frivillige herom.  
 

5,10,11,13 
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9. Eleven kan selvstændigt efter praktikstedets retningslinjer og ef-
ter delegation ophælde og uddele medicin, observere virkning/bi-
virkninger, kontraindikationer samt dokumentere, informere og 
samarbejde med borger/patient i den medicinske behandling.  
 

1,2,4,10 

10. Eleven kan etablere relationer, der skaber samarbejde med bor-
gere/patienter, pårørende og frivillige, herunder kommunikere målret-
tet og anvende relevante kommunikationsformer 
 

5,6,7 

11. Eleven kan selvstændigt gennemføre pædagogiske aktiviteter 
og varetage vejledning af kollegaer. 
 

5,6,7,8,9 

12. Eleven kan kommunikere på en måde der, under hensyntagen til 
egen og andres sikkerhed, understøtter borgere og patienters integri-
tet og selvbestemmelse i forbindelse med konflikthåndtering og volds-
forebyggelse 
 

4,6,7,8,14 

13. Eleven kan selvstændigt kommunikere og dokumentere faglige 
handlinger i relevante dokumentationssystemer med henblik på at 
understøtte patientsikre overgange og kontinuitet i det samlede 
borger/patientforløb og øge den borger-/patientoplevede kvalitet.  
 

8,9,10,11 

14. Eleven kan selvstændigt koordinere og tilrettelægge eget og 
andres arbejde samt understøtte og indgå i teamsamarbejde om-
kring opgaveløsning med borgerens/patientens mål for øje.  
 

1,8,9 

15. Eleven kan koordinere og indgå i samarbejdet om en bor-
gers/patients behov for tværprofessionel og tværsektoriel indsats, 
herunder selvstændigt indlede, afslutte og dokumentere en social- 
og sundhedsfaglig ydelse i relation til modtagelse, indlæggelse, ud-
skrivning og hjemkomst.  
 

7,8,9,10,11 

16. Eleven kan selvstændigt udføre sygepleje med anvendelse af tek-
nologi og retningslinjer, der baserer sig på erfaringsbaseret viden og 
evidens samt støtte op om udviklingen af god praksis for kvalitetssik-
ring og patientsikkerhed i det tværprofessionelle samarbejde.  
 

2,8,11,12 

17.Eleven kan støtte op om udviklingen af god praksis for kvalitetssik-
ring og patientsikkerhed i det tværprofessionelle samarbejde. 
 

 

18. Eleven kan forholde sig kritisk til og understøtte udvikling af et  
godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, herun-der udføre forflytninger  
samt vurdere pladsforhold under overholdelse af arbejdsmiljøreglerne  
og anvendelse af velfærdsteknologi.   
 

12, 13, 14 

19. Eleven kan reflektere over og træffe kvalificerede valg i forhold til 
etiske og faglige dilemmaer, der følger arbejdet som professionel 
sundhedsperson, fx forhold som tavshedspligt, magtanvendelse, pati-
entrettigheder, omsorgspligt og hensyn til borgerens/patientens livs-
kvalitet. 
 

1, 2, 3, 4, 5  
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20. Eleven kan planlægge og redegøre for eget arbejde og kompeten-
ceområde som autoriseret sundhedsper-son i overensstemmelse med 
relevant lovgivning og andres kompetenceområder. 

1, 10, 12  
 

Skoleuddannelsen 
Social- og sundhedsassistentuddannelsen består af temaer med forskellig varighed. Din ar-
bejdstid vil svare til 37 timer pr. uge. Der er i gennemsnit 30 skemalagte lektioner pr. uge. 

 

Temaoversigt 1. skoleperiode 1a (varighed 20 uger) 
Læringsaktivitet  
 

Varighed 

Tema 1: Social- og sundhedsassistenten som fagperson incl. snusepraktik 
 

6 dage 
 

Tema 2: Søvn og hviles betydning for borgerens hverdagsliv 
 

4 dage 
 

Tema 3: Ernæringens betydning for borgerens hverdagsliv 
 

5 dage 
 

Tema 4: Samarbejde med borgeren i forbindelse med udskillelse af affalds- 
             stoffer. 

5 dage 
 

Tema 5: Mødet med borgeren og patienten. Opstart af EUX fag 9 dage 

Praktik 5 dage 

Tema 6a: Sundhedsfremme og rehabilitering i samarbejde med borgeren 
med demens og dennes pårørende samt EUX fag  
 

5 dage 
 

Tema 7: Mødet med den ældre borger i medicinsk behandling, inklusiv bio-
logi C 

15 dage  

EUX fag 23 dage 

Valgfrit uddannelsesspecifikt fag: Assistentens opgaver ved livets afslutning 5 dage 

EUX fag, inklusiv eksamen  10 dage  

Tema 8: Projekt: Assistenten som fagperson i det nære sundhedsvæsen, 
Inklusiv dokumentation 
 

5 dage 

Tema 6b: Sundhedsfremme og rehabilitering i samarbejde med borgeren 
med demens og dennes pårørende 

2 dage  

Ud i praktik  1 dag 

 

 

Temaoversigt 1. skoleperiode 1b (varighed 1 uge) 
Læringsaktivitet  
 

Varighed 

Tema 7b: Mødet med den ældre borger i medicinsk behandling 
 

5 dage  
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Temaoversigt 2. skoleperiode 2A (varighed 20 uger)  
2 ugers praktik  

9 ugers EUX – løbende fordelt i temaerne – varighed i temaet viser antal EUD dage.  

9 ugers EUD.  

Læringsaktivitet   
  

Varighed  

Tema 9a: Sundhedsfremme og rehabilitering i samarbejdet med borgeren     
              med demenssygdom og dennes netværk. 
 

4 dage  

Tema 8:  Mødet med borgeren/patienten med psykisk sygdom  22 dage  
  

Valgfrit uddannelsesspecifikt fag      
Ud i praktik 1b kommunal/praktik 2 psykiatri   

5 dage  

Tema 10a: Mødet med borgeren med multisygdom og misbrugsproblema-
tikker  

 

3 dage  
 

Tema 9b: Sundhedsfremme og rehabilitering i samarbejdet med borgeren     
              med demenssygdom og dennes netværk. 
Projekt: 

   Social- og sundhedsassistenten som fagperson i psykiatrien 
 

7 dage  

Tema 10b: Mødet med borgeren med multisygdom og misbrugsproblema-
tikker  

4 dage  

 
 

Temaoversigt 2. skoleperiode 2B (varighed 2 uger) 
Læringsaktivitet   
  

Varighed  

Tema 8b:  Mødet med borgeren/patienten med psykisk sygdom  2 dag 
  

Tema 9c: Sundhedsfremme og rehabilitering i samarbejdet med borgeren     
              med demenssygdom og dennes netværk. 
 

2 dage 

Tema 10c: Mødet med borgeren med multisygdom og misbrugsproblema-
tikker 

3 dage  

Farmakologieksamen  3 dage  
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Temaoversigt 3. skoleperiode (varighed 22 uger) 
Læringsaktivitet  
 

Varighed 

Følger  
 

Temaoversigt 4. skoleperiode  (varighed 19 uger) 
Læringsaktivitet  
 

Varighed 

Følger  
 

 

Varighed og niveau af de enkelte fag 
Timeantallet er angivet i uger. Fagene er spredt ud over den samlede uddannelse. 

Uddannelsesspecifikt fag 
Mødet med borgeren og patienten (avanceret) 
Det sammenhængende borger- og patientforløb (avanceret og ek-
spert) 
Kvalitet og udvikling (avanceret) 
Somatisk sygdom og sygepleje (avanceret og ekspert) 
Psykisk sygdom og sygepleje (avanceret) 
Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (avanceret og ek-
spert) 
Farmakologi og medicinhåndtering (avanceret) 
 

 
5 uger   (EUV 4 uger) 
3 uger 
 
3 uger 
7½ uge 
6½ uge 
6 uger 
 
3 uger 

Grundfag 
Dansk A-niveau 
Engelsk B-niveau 
Samfundsfag B-niveau 
Matematik B-niveau 
Kemi B-niveau 
Biologi C-niveau 
Psykologi C-niveau 
Kommunikation og IT C niveau 
 
Eksamensprojekt 
Større skriftlig opgave 
  

 
6,8 uger 
5,2 uger 
4,6 uger 
6,2 uger 
3,2 uger 
2,4 uger 
2 uger 
1,8 uger 
 
1 uge 
1 uge 

Valgfag 
Valgfag C/B-niveau 
Valgfag løft C/B til A niveau 

 
3 uger 
5 uger 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag (alle på avanceret niveau) 
1. skoleperiode udbydes:  

Social- og sundhedsassistentens opgaver i forhold til livets afslut-
ning 

 
2. skoleperiode udbydes: 

 
 
1 uge 
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Netværk og samskabelse med udsatte grupper 
Borgerens behov for akut socialpsykiatrisk indsats 
Smertelindring ved fysisk og /eller psykisk lidelse 
Social-og sundhedsassistentens rolle ved indlæggelse af borger 
med demens 
Borgeren med fysisk og/eller psykisk handicap 
Sygeplejefaglig fordybelse og faglig udvikling 
 

3. skoleperiode udbydes: 
Social og sundhedsassistenten som teamleder  
Arbejder videre med 2 ugers fag fra 2. skoleperiode 

  

2 uger 
1 uge 
2 uger 
1 uge 
 
2 uger 
2 uger 
 
 
1 uge 
 
1 uge 

  

Opgaver og projekter i grundfag 
Du vil på 4. skoleperiode skulle lave en større skriftlig opgave. 
På 4. skoleperiode udarbejdes et skriftligt eksamensprojekt i to eller tre fag. Der skal indgå 
mindst et fag på mindst B-niveau og et af de uddannelsesspecifikke fag i opgaven.  
 
Uddannelsesspecifikke fag 
Uddannelsesspecifikke fag er som udgangspunkt på avanceret niveau.  
 
Avanceret niveau  
På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og 
vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og pro-
blemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. 
 
Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet 
eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer - alene eller i samarbejde med andre - under 
hensyn til opgavens art. 
 
Ekspert niveau 
På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til målrettet at kunne planlægge, 
tilrettelægge, udføre og evaluere arbejdsprocesserne således, at kvaliteten i processen og re-
sultat sikres. Endvidere lægges vægt på, at eleven kan vurdere og begrunde behovet for for-
bedringer af arbejdsprocesser, samt at eleven kan kommunikere om sin faglighed i alle rele-
vante sammenhænge. 
 
Eleven kan løse komplekse arbejdsopgaver og kan argumentere for valgte løsninger af opstå-
ede problemer. Der lægges vægt på evnen til at kunne arbejde med overblik og deltage i ar-
bejdspladsens innovative processer.     BEK. nr. 1010 af 22/9/2014 
 
Talentspor 
Du kan ved uddannelsesaftalens indgåelse have aftalt at følge talentspor, hvilket betyder at du 
skal havde de tre fag: Det sammenhængende borger- og patientforløb, Somatisk sygdom og 
sygepleje samt Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering på ekspertniveau.  

Du kan også vælge at tage enkelte af de tre fag på ekspertniveau. Det skal besluttes inden fa-
get begynder. 
 
Vælger du at følge talentspor eller enkelte fag på ekspert niveau, stiller det større krav til din 
selvstændighed og arbejdsindsats, så du skal være motiveret for at yde en ekstra indsats i for-
hold til egen læring. 
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Undervisningen foregår sammen med eleverne, der har fagene på avanceret niveau, men læ-
ringsaktiviteterne planlægges med differentierede metoder og vejledning.  
 
Skoleundervisningen på talentniveau lægger op til, at eleven skal forfølge sin viden i praktik-
ken, hvilket vil fremgå af fagene på ekspertniveau. 

 
Valgfag og valgfri uddannelsesspecifikt fag  
Du skal have 2 valgfag (vælges inden for grundfagene) og 3 valgfri uddannelsesspecifikke fag 
gennem uddannelsen.  
Valgfag og de valgfri uddannelsesspecifikke fag skal bestås. 
 
Læringsstruktur 
Du skal gennemføre lærerstyret undervisning svarende til 26 klokketimer om ugen. 

Derudover er tillagt den elevtid, som du skal bruge på selvstændig opgaveløsning, forbere-
delse, refleksion og andet hjemmearbejde. I alt svarende til i gennemsnit 37 timer om ugen. 

Ved lærerstyret undervisning forstås: 

• Undervisning som er skemalagt 
• Undervisning som er tilrettelagt indholdsmæssigt af underviseren 
• Undervisning som er obligatorisk for eleven at deltage i 
• Undervisning hvor underviser er fysisk eller digitalt tilgængelig 
• Undervisning hvor underviseren er aktiv opsøgende i forhold til den enkelte elevs læring 
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Generelt om tilrettelæggelse af undervisningen på Social- og 
sundhedsassistentuddannelsen EUX 
Læringsforløbene vil indeholde problemorienterede, induktive og kollaborative undervisnings-
principper.  

Uddannelsen er delt op i temaer, og læringsaktiviteterne er tilrettelagt på tværs af flere fag, så 
du kan opleve en helhed, hvor fagene supplerer hinanden, og hvor teori understøtter problem-
løsning i praksis. Vi anvender cases og simulation for at gøre din læring praksisnær. 

Undervisningen på EUX tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret i tværfaglige te-
maer. Der lægges stor vægt på, at de gymnasiale grundfag tones af de uddannelsesspecifikke 
fag, således at du som elev oplever en tydelig sammenhæng mellem grundfagene og de ud-
dannelsesspecifikke fag på uddannelsen. Der vil derfor løbende gennem temaerne komme 
tværfaglige forløb. 

På alle skoleperioder undervises der i både uddannelsesspecifikke fag og gymnasiale grundfag. 

Der anvendes varierende og differentierede arbejdsformer og metoder, der kan styrke din mo-
tivation og understøtte din læring.  

Fagmål og kompetencemål er udvalgt, så de passer til de enkelte temaer. På VidenZonen, som 
er vores intranet, kan du læse de konkrete læringsmål, som beskriver, hvad du skal kunne.  

Digitale medier inddrages systematisk, hvor det er relevant, og hvor det understøtter din læ-
ring, videndeling og det kollaborative samarbejde i læringsaktiviteterne. Der inddrages forskel-
lige former for digitale medier i fremstillingen af elevprodukter, f.eks. lommefilm, Apps eller 
andet.  

Bevægelse og motion vil indgå som en naturlig del af den daglige undervisning og tilrettelæg-
ges, så det understøtter din læring. 

Som elev på EUX har du elevtid. Elevtid er tid, du skal bruge til at få lavet fx skriftlige opgaver 
og afleveringer uden for undervisningstiden. Mængden af elevtid bestemmes af skolen og den 
enkelte fagunderviser i forhold til specifikke opgavers omfang. 
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Læringsaktivitet: 1. skoleperiode 1a 
I denne skoleperiode skal du gøre dig klar til at arbejde i det nære sundhedsvæsen. 

Du skal arbejde med mødet med borger på plejecentre eller i ældreområdet. 

Du skal arbejde med: 

• Hvad det vil sige at være fagperson  
• Den grundlæggende sygepleje 
• Borgerens hverdagsliv 
• Rehabilitering og forebyggelse 
• Kommunikation og dokumentation 
• Farmakologi og medicinhåndtering 

Du skal dokumentere din læring på flere forskellige måder, ex. gennem portfolio, fremlæggel-
ser, dialog med elevkammerater og underviser, noter, refleksionsark og mindmaps. Fasthol-
delse af dine refleksioner sker i din elektroniske uddannelsesmappe. 

På baggrund af den løbende bedømmelse af din præstation i læringsaktiviteterne, din udvikling 
i forhold til læringsmålene og uddannelsens kompetencemål, vil dine faglærere afgive en del-
karakter i elevplan ved afslutningen af skoleperioden. 

I de gymnasiale fag vil du få en delkarakter og en standpunktskarakter på hver skoleperiode. 

Varighed  
1. skoleperiode varer 20 uger. Der er i gennemsnit 26 skemalagte klokketimer pr. uge. Møder 
med kontaktlærer vil kunne ligge ud over den skemalagte undervisning.  

Læringsmiljø og metode 
Læringsaktiviteterne vil indeholde problemorienterede, induktive og kollaborative undervis-
ningsprincipper. Læringsaktiviteterne er tilrettelagt på tværs af flere fag, så du kan opleve en 
helhed, hvor fagene supplerer hinanden, og hvor teori understøtter problemløsning i praksis. Vi 
anvender cases som eksempler på praksis. 

Fagmål og kompetencemål er udvalgt, så de passer til de enkelte temaer. Inden for hvert tema 
kan du læse de konkrete læringsmål, som beskriver, hvad du skal kunne, når temaet er slut. 

Læringsaktiviteterne tilrettelægges, så du tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer in-
den for det erhvervsfaglige område. 

Vi vil i undervisningen anvende varierende metoder herunder projekt- og case arbejde. I for-
bindelse med case arbejde vægter vi din evne til at kunne anvende teorien til at begrunde og 
vise dine handlinger. Du vil derfor skulle arbejde med situationsbeskrivelser, skills og simula-
tion. 
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                                                 Illustration af læringsmetode 

Feedback foregår løbende i læringsaktiviteterne. Der er fokus på både din aktuelle og fremti-
dige læring med det formål, at du selv og underviserne kan følge med i, hvor du fagligt er, og 
hvor dine muligheder er for udvikling.  

Du skal, ud over de skemalagte timer, arbejde selvstændigt eller i samarbejde med dine elev-
kammerater med eksempelvis: 

• Refleksioner og dokumentation i forhold til din egen kompetenceudvikling.  
• Læse tekster/se film som forberedelse til undervisningen. 
• Mindre skriftlige opgaver 
• Fordybelse i emner som forberedelse af en fremlæggelse. (f.eks. ved brug af interview, 

studiebesøg, IT, video) 
• Arbejde med personlige mål, som forberedelse til praktikken 

 

 

 

 

 

 

 

•
• Træne færdigheder
• Afprøvning af 

færdigheder ved skills

• Simulation
• førrefleksion
• gennemførelse
• efterrefleksion

• Anvendlese af den 
teoretiske viden

• Arbejde med den tilegnede 
viden

• Forskellige typer opgaver

• Forberedelse af 
læringsaktiviteten

• Tilegne sig det teoretiske 
stof

Selvevaluering, hvad 
ved jeg om emnet ?

Hvordan skal jeg 
forberede mig?

Arbejde med den 
teoretiske forståelse

Skills træninger
Arbejde med plejen 

af 
patienten/borgeren
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Temaoversigt 1. skoleperiode 1a (varighed 20 uger) 
Læringsaktivitet  
 

Varighed 

Tema 1: Social- og sundhedsassistenten som fagperson incl. snusepraktik 
 

6 dage 
 

Tema 2: Søvn og hviles betydning for borgerens hverdagsliv 
 

4 dage 
 

Tema 3: Ernæringens betydning for borgerens hverdagsliv 
 

5 dage 
 

Tema 4: Samarbejde med borgeren i forbindelse med udskillelse af affalds- 
             stoffer. 

5 dage 
 

Tema 5: Mødet med borgeren og patienten. Opstart af EUX fag 9 dage 

Praktik 5 dage 

Tema 6a: Sundhedsfremme og rehabilitering i samarbejde med borgeren 
med demens og dennes netværk samt EUX fag  
 

5 dage 
 

Tema 7: Mødet med den ældre borger i medicinsk behandling, inklusiv bio-
logi C 

15 dage  

EUX fag 23 dage 

Valgfrit uddannelsesspecifikt fag: Assistentens opgaver ved livets afslutning 5 dage 

EUX fag, inklusiv eksamen  10 dage  

Tema 8: Projekt: Assistenten som fagperson i det nære sundhedsvæsen, 
Inklusiv dokumentation 
 

5 dage 

Tema 6b: Sundhedsfremme og rehabilitering i samarbejde med borgeren 
med demens og dennes pårørende 

2 dage  

Ud i praktik  1 dag 
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Tema 1: Social- og sundhedsassistenten som fagperson 
Formålet med temaet 

• At du bliver introduceret til IT på uddannelsen og kan anvende dette. 
• At du opnår viden om assistentens virksomhedsområde og faglighed. 
• At du anvender din viden fra GF 2 til refleksioner over mødet med borgeren på pleje-

center. 
 
Mål og fag i tema 1 
Det sammenhængende borger- og patientforløb 
 
Kompetencemål  Fagmål – avanceret niveau:  
1,11 1. Eleven kan anvende viden om Serviceloven, Sundhedsloven og Psy-

kiatriloven til i det tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejde 
at arbejde under hensyn til patientsikkerheden 
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 
Fagmål – Ekspertniveau  
1. Eleven kan finde og anvende viden om Serviceloven, Sundhedslo-
ven 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, her-
under delegerede opgaver, i det tværprofessionelle samarbejde om-
kring det sammenhængende borger-/patientforløb. 

 

Somatisk sygdom og sygepleje  
 
Kompetencemål  Fagmål – avanceret niveau:  
2,4,5 4. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende syg-

domme til at forklare årsager, symptomer og behandlingsformer til 
selvstændigt at varetage sygepleje ud fra identificerede behov 

 

Fagmål – Ekspertniveau  
4. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende syg-
domme til at forklare og vurdere årsager, symptomer og behand-
lingsformer til selvstændigt at begrunde og varetage sygepleje ud 
fra identificerede behov.  

 

 
Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 
 
Kompetencemål Fagmål – avanceret niveau: 
2,5,7 og 8 
 

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 den-
nes netværk, herunder understøtte sammenhæng i borgerens/patien-
tens hverdagsliv. 
8. Eleven kan anvende viden om analyse, planlægning, udførelse og 
evaluering af sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter for en-
keltpersoner og grupper til at understøtte et meningsfuldt hverdagsliv 
for borgeren/patienten ud fra en rehabiliterende tilgang. 
Fagmål – Ekspertniveau 
1. Eleven kan anvende viden om sundhedsfremme, forebyggelse og 
rehabilitering til at begrunde og varetage social- og sundhedsassisten-
tens 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 den-
nes netværk, herunder identificere og understøtte sammenhæng i 
borgerens/patientens hverdagsliv 
8. Eleven kan anvende viden om analyse, planlægning, udførelse og 
evaluering af sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter for en-
keltpersoner og grupper til at begrunde og understøtte et menings-
fuldt hverdagsliv for borgeren/patienten ud fra en rehabiliterende til-
gang. 

 

Kvalitet og udvikling 
 
Kompetencemål  Fagmål – avanceret niveau:  
1 4. Eleven kan anvende viden om regler for tavshedspligt, vareta-

gelse af personfølsomme data, omsorgspligt, og dokumentation til 
at reflektere over social- og sundhedsassistentens pligter og ret-
tigheder som autoriseret sundhedsperson.  

 

 

Mødet med borgeren 
 
Kompetencemål  Fagmål – avanceret niveau:  
6 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 li-
geværdige relationer til at reflektere over etiske dilemmaer og 
handle empatisk i mødet med borgeren/patienten og de pårørende.  
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Indhold i temaet: 
• Livsformer, livsfaser og livshistorie 
• Ligeværdighed  
• Kommunikation                                                                                                               

Assistentens ansvar                                                                                                         
Borgerens hverdagsliv                                                                                                 
Sundhedsfremme                                                                                                                      
Assistentens ansvar, virksomhedsområde og faglighed                                                              
Casearbejde                                                                                                                               
Observation af behov og arbejde med forskellige sygeplejemæssige problemstillinger 

• Simulation 

Temaet afsluttes med, at du er en dag i din praktik. 

Formålet er, at du opnår indblik i assistentens arbejdsopgaver under snusepraktik på dit prak-
tiksted 

Efter temaet 
Du skal reflektere over dit læringsudbytte i forhold til temaets læringsmål. 
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Tema 2 Søvn og hviles betydning for hverdagslivet 
Formålet med temaet; Søvn og hvile 
• At du kan arbejde metodisk i forhold til borgeren med behov inden for søvn og hvile 
• At du forstå søvn og hviles betydning for borgerens hverdagsliv 
• At du kan anvende din viden om lejring, forflytning og arbejdsmiljø 
• At du opnår forståelse for at arbejde rehabiliterende 
• At du kan arbejde ud fra hygiejniske principper ved personlig hygiejne 
• At du får indsigt i, hvor man kan finde viden inden for dit arbejdsområde 
• At du kan kommunikere med borgeren ud fra aktiv lytning, udvise empati og indgå i pro-

fessionelle relationer 

Mål og fag i tema 2 
Somatisk sygdom og sygepleje 
 
Kompetencemål  Fagmål – avanceret niveau:  
 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, her-
under inddrage relevante samarbejdspartnere.  
3. Eleven kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen 
til målrettet at prioritere, tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sy-
gepleje med udgangspunkt i borgerens/patientens ressourcer samt fy-
siske, psykiske og sociale behov. 
8. Eleven kan anvende viden om principper for hygiejne til at arbejde 
med særlige regimer i forbindelse med infektionssygdomme og insti-
tutionsinfektioner samt til at vejlede borgeren/patienten, pårørende 
og kolleger i at overholde hygiejniske principper for at afbryde smitte-
veje.  
Fagmål – Ekspertniveau  
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, her-
under identificere og inddrage relevante samarbejdspartnere.  

 3. Eleven kan finde og anvende viden om principperne for sygepleje-
processen 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 infekti-
onssygdomme og institutionsinfektioner samt til at vejlede borge-
ren/patienten, pårørende og kolleger i at overholde hygiejniske prin-
cipper for at afbryde smitteveje.  
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Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 
 
Kompetencemål  Fagmål – avanceret niveau:  
12 og 14 10. Eleven kan anvende viden om funktionsevne, forflytning, lejring, 

mobilisering samt hjælpemidler og velfærdsteknologi til at tilrette-
lægge pleje- og omsorgsopgaver med fokus på borgerens/patientens 
mestringsevne.  
Fagmål – Ekspertniveau  
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 bor-
gerens/patientens mestringsevne.  

 

Kvalitet og udvikling 
 
Kompetencemål  Fagmål – avanceret niveau:  
12 og 14 7. Eleven kan med afsæt i viden baseret på erfaring og evidens an-

vende digitale redskaber til informationssøgning, databehandling, do-
kumentation og kommunikation til at sikre kvalitet og kontinuitet i de 
sundhedsfaglige ydelser. 
8. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi og innovative pro-
cesser 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 stresshånd-
tering, voldsforebyggelse og sikkerhed på arbejdspladsen. 

 

Mødet med borgeren 
 
Kompetencemål  Fagmål – avanceret niveau:  
6 2. Eleven kan anvende viden om forskellige former for målrettet kom-

munikation til at etablere en professionel relation i mødet med borge-
ren/patienten og de pårørende. 
6. Eleven kan anvende viden om kommunikation og betydning af lige-
værdige relationer til at reflektere over etiske dilemmaer og handle 
empatisk i mødet med borgeren/patienten og de pårørende. 

 
Indhold: 
• Aktiv lytning 
• Relationer 
• Empati 
• Sygeplejeteori 
• Sygeplejeprocessen 
• Personlig hygiejne 
• Hygiejniske principper 
• Behov: Søvn og hvile  
• Erfarings- og evidensbaseret viden 
• Velfærdsteknologi 
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• Arbejdsmiljø 
• Rehabiliterende tilgang 
• Forflytning og lejring 
• Simulation: ”Den sengeliggende borger” 

 
Efter temaet 
Du skal reflektere over dit læringsudbytte i forhold til temaets læringsmål. 
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Tema 3: Ernæringens betydning for borgerens hverdagsliv 
Formålet med temaet  
• At du kan arbejde metodisk i forhold til borgere med behov i forhold til ernæring 
• At du kan anvende viden om ernæringsscreening 
• At du anvender viden om motivationsfaktorer i forhold til en borger med problem- 
• stillinger inden for ernæring 
• At du kan anvende pps net og lokale instrukser vedr. ernæring 
• At du kan inddrage viden om måltidets betydning for hverdagslivet 

Mål og fag i tema 3 
Somatisk sygdom og sygepleje 
 
Kompetencemål  Fagmål – avanceret niveau:  
2, 4 og 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, her-
under inddrage relevante samarbejdspartnere. 
3. Eleven kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen 
til målrettet at prioritere, tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sy-
gepleje med udgangspunkt i borgerens/patientens ressourcer samt fy-
siske, 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, respira-
toriske problemer, obstipation, diarré, feber, konfusion, fejlmedicine-
ring 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 insti-
tutionsinfektioner samt til at vejlede borgeren/patienten, pårørende 
og kolleger i at overholde hygiejniske principper for at afbryde smitte-
veje. 
Fagmål – Ekspertniveau  
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, her-
under identificere og inddrage relevante samarbejdspartnere. 
3. Eleven kan finde og anvende viden om principperne for sygepleje-
processen 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 æn-
dringer der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, anæmi, øde-
mer, 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 infekti-
onssygdomme og institutionsinfektioner samt til at vejlede borge-
ren/patienten, pårørende og kolleger i at overholde hygiejniske prin-
cipper for at afbryde smitteveje.  
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Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 
 
Kompetencemål  Fagmål – avanceret niveau:  
2 og 5 3. Eleven kan anvende viden om rehabilitering i hverdagslivet til at 

indgå i et involverende samarbejde med borgeren/patienten og den-
nes netværk, herunder understøtte sammenhæng i borgerens/patien-
tens hverdagsliv. 
4. Eleven kan anvende viden om kliniske vurderinger og screenings-
værktøjer til at foretage relevante faglige vurderinger i den tværfag-
lige 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/pati-
enten om behovet for fysisk aktivitet og hensigtsmæssig ernæring. 
Fagmål – Ekspertniveau  
3. Eleven kan anvende viden om rehabilitering i hverdagslivet til at 
indgå i et involverende samarbejde med borgeren/patienten og den-
nes netværk, herunder identificere og understøtte sammen-hæng i 
borgerens/patientens hverdagsliv. 

 4. Eleven kan anvende viden om kliniske vurderinger og screenings-
værktøjer til at begrunde og foretage relevante faglige vurderinger i 
den tværfaglige forebyggende indsats i forhold til den enkelte bor-
gers/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. 

 

Mødet med borgeren 
 
Kompetencemål  Fagmål – avanceret niveau:  
6 2. Eleven kan anvende viden om forskellige former for målrettet kom-

munikation til at etablere en professionel relation i mødet med borge-
ren/patienten og de pårørende. 
7. Eleven kan anvende viden om mestringsstrategier og motivations-
faktorer til at understøtte borgerens/ patientens mestring af egen syg-
dom og rehabiliteringsproces. 

 

 

Det sammenhængende borger- og patientforløb 
 
Kompetencemål  Fagmål – avanceret niveau:  
1 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. 
Fagmål – Ekspertniveau  
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 tværsektori-
elle samarbejde. 
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Indhold: 
• Udveksling af data 
• Tavshedspligt 
• Dokumentation 
• Sygeplejeteori 
• Ernæring og måltidet 
• Observere ændringer 
• Hverdagsrehabilitering 
• Ernæringsscreening 
• Motivering af borgeren 
• Profylaksebegrebet 
• Mestring  
• Motivationsfaktorer 
• Kommunikation 

Efter temaet 
Du skal reflektere over dit læringsudbytte i forhold til temaets læringsmål. 
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Tema 4: Samarbejde med borgeren i forbindelse med udskil-
lelse af affaldsstoffer 
Formålet med dette tema 
• At du kan identificere problemstillinger i forbindelse med udskillelse af affaldsstoffer 
• At du kan arbejde efter hygiejniske principper 
• At du får kendskab til at arbejde efter Bjørks model og afprøver dette i forhold til borgeren 

med kateter 
• At du kan anvende viden om og foretage TOBS til at foretage observationer og reagere på 

ændringer 
• At du kan arbejde motiverende og vejlede borgeren i forhold til at spise, drikke, mobilise-

ring og toiletvaner 
• At du kan behandle data om borgeren i forhold til lovgivning 
• At du kan dokumentere den udførte pleje 

 
Mål og fag i tema 4 
Somatisk sygdom og sygepleje 
 
Kompetencemål  Fagmål – avanceret niveau:  
2, 4 og 13 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, respira-
toriske problemer, obstipation, diarré, feber, konfusion, fejlmedicine-
ring 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 insti-
tutionsinfektioner samt til at vejlede borgeren/patienten, pårørende 
og kolleger i at overholde hygiejniske principper for at afbryde smitte-
veje. 
Fagmål – Ekspertniveau  
5. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdom til at identificere og 
observere ændringer i borgerens/patientens sundhedstilstand, fx æn-
dringer der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, anæmi, øde-
mer, 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 infekti-
onssygdomme og institutionsinfektioner samt til at vejlede borge-
ren/patienten, pårørende og kolleger i at overholde hygiejniske prin-
cipper for at afbryde smitteveje. 

 
Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 
 
Kompetencemål  Fagmål – avanceret niveau:  
2 og 5 3. Eleven kan anvende viden om rehabilitering i hverdagslivet til at 

indgå i et involverende samarbejde med borgeren/patienten og den-
nes netværk, herunder understøtte sammenhæng i borgerens/patien-
tens hverdagsliv. 
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4. Eleven kan anvende viden om kliniske vurderinger og screenings-
værktøjer til at foretage relevante faglige vurderinger i den tværfag-
lige 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/pati-
enten om behovet for fysisk aktivitet og hensigtsmæssig ernæring. 
8. Eleven kan anvende viden om analyse, planlægning, udførelse og 
evaluering af sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter for en-
keltpersoner og grupper til at understøtte et meningsfuldt hverdagsliv 
for borgeren/patienten ud fra en rehabiliterende tilgang. 
Fagmål – Ekspertniveau  
3. Eleven kan anvende viden om rehabilitering i hverdagslivet til at 
indgå i et involverende samarbejde med borgeren/patienten og den-
nes netværk, herunder identificere og understøtte sammen-hæng i 
borgerens/patientens hverdagsliv. 

 
 
 
 

4. Eleven kan anvende viden om kliniske vurderinger og screenings-
værktøjer til at begrunde og foretage relevante faglige vurderinger i 
den tværfaglige forebyggende indsats i forhold til den enkelte bor-
gers/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. 

 8. Eleven kan anvende viden om analyse, planlægning, udførelse og 
evaluering af sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter for en-
keltpersoner og grupper til at begrunde og understøtte et menings-
fuldt hverdagsliv for borgeren/patienten ud fra en rehabiliterende til-
gang. 

 
 
 
Kvalitet og udvikling  
 
Kompetencemål  Fagmål – avanceret niveau:  
1 og 11 4. Eleven kan anvende viden om regler for tavshedspligt, varetagelse 

af personfølsomme data, omsorgspligt, og dokumentation til at reflek-
tere over social- og sundhedsassistentens pligter og rettigheder som 
autoriseret sundhedsperson. 

 

Mødet med borgeren 
 
Kompetencemål  Fagmål – avanceret niveau:  
6 2. Eleven kan anvende viden om forskellige former for målrettet kom-

munikation til at etablere en professionel relation i mødet med borge-
ren/patienten og de pårørende. 
7. Eleven kan anvende viden om mestringsstrategier og motivations-
faktorer til at understøtte borgerens/ patientens mestring af egen syg-
dom og rehabiliteringsproces. 
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Indhold: 
• Nyrerne 
• Udskillelser 
• Mave/tarmsystemet 
• Obstipation  
• Urinvejsinfektioner  
• Hygiejniske principper 
• Borgeren med kateter 
• TOBS 
• Bjørks model 
• Vejledning 
• Omsorgspligt 
• Dokumentation 
• Sundhedsfremme, profylaksebegrebet 
• Aktivitetsanalyse 
• Mobilisering 
• Kliniske vurderinger og screeningsværktøjer 
• Simulation ”Borgeren med kateter” 

Efter temaet 
Du skal reflektere over dit læringsudbytte i forhold til temaets læringsmål. 
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Tema 5: Mødet med borgeren og patienten 
Formålet med temaet: 

• At du kan forklare, hvordan forskellige kulturer og sundhedsopfattelsers kan få betyd-
ning for dit samarbejde med borgeren og kan anvende denne viden i din kommunika-
tion med borgeren.  

• At du viser, at du kan kommunikere så borgerens værdighed og integritet sikres. 
• At du kan reflektere over etiske dilemmaer i mødet med borgeren og de pårørende 

Mål og fag i tema 5 
Mødet med borgeren og patienten  
 
Kompetencemål  Fagmål – avanceret niveau:  
6 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 sundheds-
opfattelser til at møde borgeren/patienten og de pårørende med re-
spekt for værdighed og integritet.  
 

 

6. Eleven kan anvende viden om kommunikation og betydning af li-
geværdige relationer til at reflektere over etiske dilemmaer og 
handle empatisk i mødet med borgeren/patienten og de pårørende.  
 

 

 
Indhold: 

• Kulturer og sundhedsopfattelser 
• Værdighed og integritet 
• Kommunikation og refleksion over etiske dilemmaer 

Efter temaet 
Du skal reflektere over dit læringsudbytte i forhold til temaets læringsmål og dokumentere i 
din uddannelsesplan. 

Du vil få en delkarakter i faget efter dette tema. 
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Tema 6a: Sundhedsfremme og rehabilitering i samarbejde 
med borgeren med demens og dennes netværk   
 
Formålet med temaet  
• At du får større indsigt i pleje og omsorg for borgere med demens og kan anvende denne i 

dit møde med borgeren og de pårørende  
• At du får kendskab til de nationale mål i forhold til arbejdet med borgere med demens og 

kan arbejde kvalitetsbevidst og efter gældende regler.  
• At du kan indgå i professionelle relationer med borgere med demens og sikre, at dennes 

værdighed bevares.  
• At du kan anvende viden om socialpædagogiske metoder i praksis til at understøtte borge-

rens hverdagsliv.  

 
 
Psykiatrisk sygdom og sygepleje   
  
Kompetencemål   Fagmål – avanceret niveau:   
2 og 4  

  

1. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende psykiske 
sygdomme og deres symptomer herunder demenssygdomme, skizo- 
freni, affektive lidelser, angsttilstande, personlighedsforstyrrelser og 
dobbeltdiagnoser til selvstændigt at varetage sygepleje af borgere/pa-
tienter med psykisk sygdom.  
7. Eleven kan anvende viden om socialpsykologi og omgivelsernes be-
tydning 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 remini-
scens, sansestimulering, personcentreret omsorg og fysisk aktivitet til 
at understøtte et meningsfuldt hverdagsliv for borgeren/patienten.  

  
Indhold  
• Demens- sygdomslære  
• Sundhedspædagogik- herunder reminiscens, sansestimulering                                               
• Socialpsykologi                                                                                                                 
• Hverdagsliv                                                                                                                                    
  

Efter temaet  
Du skal reflektere over dit læringsudbytte i forhold til læringsmålene og dokumentere dette i 
din uddannelsesplan.  
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Tema 7: Mødet med den ældre borger i medicinsk behand-
ling 
Formålet med temaet 
• At du kan anvende viden om kredsløb, cirkulation og respiration til at observere borgeren 

og yde sygepleje i forbindelse med dehydrering, problemstillinger indenfor respiration og 
cirkulation. 

• At du kan anvende viden om den normale aldring til at forstå de udfordringer der kan være 
i forbindelse med medicinsk behandling. 

• At du kan forklare, hvordan lægemidler virker i kroppen og kan anvende denne viden til at 
reflektere over, hvilke observationer du som social- og sundhedsassistent skal kunne gøre i 
forhold til virkning og bivirkning.  

• At du forstår lovgivning og regler for medicinhåndtering og kan arbejde efter disse. 
• At du anvender din viden om hygiejne i forbindelse med medicinhåndtering. 
• At du får mulighed for at få genopfrisket din førstehjælp. 

  

Mål og fag i tema 6 
Somatisk sygdom og sygepleje  
 
Kompetencemål  Fagmål – avanceret niveau:  
2,4,5, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 syge-
plejefaglige handlinger.  

 

3. Eleven kan anvende viden om principperne for sygeplejeproces-
sen til målrettet at prioritere, tilrettelægge, udføre og evaluere kli-
nisk 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, fejl-
medicinering og immobilitet, og handle hensigtsmæssigt herpå.  

 

12. Generhvervelse af Førstehjælp på erhvervsuddannelserne efter 
Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.  

 

Fagmål – Ekspertniveau  
2. Eleven kan finde og anvende viden om kroppens anatomi og fysi-
ologi samt sammenhænge mellem organsystemerne til at forklare 
og forstå de enkelte organer og organsystemers betydning ved ud-
førelse af sygeplejefaglige handlinger.  

 

 3. Eleven kan finde og anvende viden om principperne for sygeple-
jeprocessen til målrettet at prioritere, tilrettelægge, udføre og eva-
luere 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, konfu-
sion, fejlmedicinering og immobilitet, og handle hensigtsmæssigt 
herpå.  
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 12. Generhvervelse af Førstehjælp på erhvervsuddannelserne efter 
Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.  

 

 

Farmakologi og medicinhåndtering 
 
Kompetencemål  Fagmål – avanceret niveau:  
1, 10,11 og 13 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, videre-
delegering, ledelsens ansvar og akkreditering. 

 

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

 

7. Eleven kan anvende viden om hygiejne og risikofaktorer ved me-
dicinhåndtering herunder arbejdsmiljøudvalgets opgave og arbejds-
miljøcertificering til at forebygge arbejdsskader i praksis. 
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Valgfrit uddannelsesspecifikt fag 
Varighed 
5 dage  

Sosu-assistentens opgaver i forhold til livets afslutning 
 
Kompetencemål  Fagmål – avanceret niveau:  
1, 2,3,4,5,7 og 11 1. Eleven kan anvende viden om social- og sundhedsassistentens 

kompetenceområde til at igangsætte terminal sygepleje, smertelin-
dring og behandling i samarbejde med tværfaglige samarbejdspart-
nere. 
2. Eleven kan anvende viden om gældende lovgivning og tilbud til bor-
geren/patienten i det terminale forløb til selvstændigt at vejlede bor-
geren/patienten og de pårørende inden for de givne rammer. 
3. Eleven kan anvende viden om tværprofessionelt samarbejde, her-
under palliative teams, visitation til hospice, kommunens sagsbehand-
lere, vågetjeneste, præst, bedemand og tilbud til efterladte til selv-
stændigt at medvirke til tværfaglige opgaver ved livets afslutning. 
4. Eleven kan anvende viden om tegn på livets afslutning, angst, sorg, 
eksistentiel krise og åndelig trøst til at varetage psykisk pleje og 
igangsætte den eksistentielle samtale med borgeren/patienten og de 
pårørende. 

 5. Eleven kan anvende viden om kulturforståelse, etik og den værdige 
død til at tage initiativ til praktisk og psykisk støtte til den døende og 
de pårørende/efterladte. 

 6. Eleven kan anvende viden om opgaver i forbindelse med dødsfald 
til selvstændigt at istandgøre afdøde under hensyntagen til borge-
rens/patientens kulturelle og religiøse ritualer. 

 

Indhold 
• Lovgivning og tilbud til borgere/patiententer i det palliative forløb 
• Hvordan samarbejdes der tværsektorielt i forhold til den palliative indsats? 
• Tegn på livets afslutning 
• Viden om, hvordan du istandgør en afdød 
• Angst, sorg og krisereaktioner 
• Psykisk pleje herunder eksistentielle samtaler 
• Kultur og etik, hvad vil det sige at få en værdig død 
• Palliativ sygepleje 
• Særlige udfordringer i den palliative omsorg; 

• smerter, uro, ernæring, væske, afføring, kvalme, respiration m.v. 
 

Assistentens kompetenceområde i forhold til det palliative forløb 

Bedømmelse 
Når faget afsluttes skal du gennem et skriftligt produkt og i dialog med vejleder kunne: 

Omsætte og anvende udvalgte teorier og metoder i relation til social- og sundhedsassistentens 
kompetence i forbindelse med livets afslutning 
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Forklare de væsentlige begrebet indenfor området og sætte dem i spil både samfundsfagligt og 
en sundhedsfagligt 

Vurderingen bestået/ikke bestået sker med udgangspunkt i fagets mål. 
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Tema 7: Projekt: Assistenten som fagperson i det nære 
sundhedsvæsen 
Formålet med dette tema er: 
• At du starter op på et projekt om assistenten som fagperson i det nære sundhedsvæsen 
• At du gennem projekt arbejder med de læringsmål der har været i spil i denne skoleperiode 

og have fokus på, hvordan du som fagperson kan arbejde målrettet hos borgere med 
grundlæggende behov inden for søvn, hvile, ernæring og udskillelse af affaldsstoffer. 

• At du forbereder dig på at skulle ud i din første praktik 

Spørgsmålet som du tager med i praktik: 

• Hvad kendetegner den gode social- og sundhedsassistent? 
• Find den gode fortælling om SSA som fagperson. 

Vi følge op, når du kommer tilbage fra praktik. 

Mål og fag i Tema 7 
Mødet med borgeren  
 
Kompetencemål  Fagmål – avanceret niveau:  
6 2. Eleven kan anvende viden om forskellige former for målrettet kom-

munikation til at etablere en professionel relation i mødet med borge-
ren/patienten og de pårørende. 
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 lige-
værdige 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 motivations-
faktorer til at understøtte borgerens/ patientens mestring af egen syg-
dom og rehabiliteringsproces. 

 
Det sammenhængende borger- og patientforløb 
 
Kompetencemål  Fagmål – avanceret niveau:  
11 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. 
Fagmål – Ekspertniveau  
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 tværsektori-
elle samarbejde. 

 
 
Kvalitet og udvikling  
 
Kompetencemål  Fagmål – avanceret niveau:  
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1 og 11 4. Eleven kan anvende viden om regler for tavshedspligt, varetagelse 
af personfølsomme data, omsorgspligt, og dokumentation til at reflek-
tere over social- og sundhedsassistentens pligter og rettigheder som 
autoriseret sundhedsperson. 

 7. Eleven kan med afsæt i viden baseret på erfaring og evidens an-
vende digitale redskaber til informationssøgning, databehandling, do-
kumentation og kommunikation til at sikre kvalitet og kontinuitet i de 
sundhedsfaglige ydelser. 

 

Somatisk sygdom og sygepleje 
 
Kompetencemål  Fagmål – avanceret niveau:  
2 og 4 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, her-
under 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, respira-
toriske problemer, obstipation, diarré, feber, konfusion, fejlmedicine-
ring og immobilitet, og handle hensigtsmæssigt herpå. 
Fagmål – Ekspertniveau  
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, her-
under identificere og inddrage relevante samarbejdspartnere. 
5. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdom til at identificere og 
observere ændringer i borgerens/patientens sundhedstilstand, fx æn-
dringer der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, anæmi, øde-
mer, respiratoriske problemer, obstipation, diarré, feber, konfusion, 
fejlmedicinering og immobilitet, og handle hensigtsmæssigt herpå. 

 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 
 
Kompetencemål  Fagmål – avanceret niveau:  
2, 5, 12 og 14 3. Eleven kan anvende viden om rehabilitering i hverdagslivet til at 

indgå i et involverende samarbejde med borgeren/patienten og den-
nes netværk, herunder understøtte sammenhæng i borgerens/patien-
tens hverdagsliv. 
4. Eleven kan anvende viden om kliniske vurderinger og screenings-
værktøjer til at foretage relevante faglige vurderinger i den tværfag-
lige 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/pati-
enten om behovet for fysisk aktivitet og hensigtsmæssig ernæring. 
10. Eleven kan anvende viden om funktionsevne, forflytning, lejring, 
mobilisering samt hjælpemidler og velfærdsteknologi til at tilrette-
lægge pleje- og omsorgsopgaver med fokus på borgerens/patientens 
mestringsevne. 
Fagmål – Ekspertniveau  
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3. Eleven kan anvende viden om rehabilitering i hverdagslivet til at 
indgå i et involverende samarbejde med borgeren/patienten og den-
nes netværk, herunder identificere og understøtte sammen-hæng i 
borgerens/patientens hverdagsliv. 

 4. Eleven kan anvende viden om kliniske vurderinger og screenings-
værktøjer til at begrunde og foretage relevante faglige vurderinger i 
den tværfaglige forebyggende indsats i forhold til den enkelte bor-
gers/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. 

 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 bor-
gerens/patientens mestringsevne. 
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Tema 6b: Sundhedsfremme og rehabilitering i samarbejde 
med borgeren med demens og dennes netværk   
 
Formålet med temaet  
• At du får større indsigt i pleje og omsorg for borgere med demens og kan anvende denne i 

dit møde med borgeren og de pårørende  
• At du får kendskab til de nationale mål i forhold til arbejdet med borgere med demens og 

kan arbejde kvalitetsbevidst og efter gældende regler.  
• At du kan indgå i professionelle relationer med borgere med demens og sikre, at dennes 

værdighed bevares.  
• At du kan anvende viden om socialpædagogiske metoder i praksis til at understøtte borge-

rens hverdagsliv.  

 

Psykiatrisk sygdom og sygepleje   
  
Kompetencemål   Fagmål – avanceret niveau:   
2 og 4  

  

1. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende psykiske 
sygdomme og deres symptomer herunder demenssygdomme, skizo- 
freni, affektive lidelser, angsttilstande, personlighedsforstyrrelser og 
dobbeltdiagnoser til selvstændigt at varetage sygepleje af borgere/pa-
tienter med psykisk sygdom.  
7. Eleven kan anvende viden om socialpsykologi og omgivelsernes be-
tydning 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 remini-
scens, sansestimulering, personcentreret omsorg og fysisk aktivitet til 
at understøtte et meningsfuldt hverdagsliv for borgeren/patienten.  

  
Indhold  
• Demens- sygdomslære  
• Sundhedspædagogik- herunder reminiscens, sansestimulering                                               
• Socialpsykologi                                                                                                                 
• Hverdagsliv                                                                                                                                    
 

 

Efter temaet  
Du skal reflektere over dit læringsudbytte i forhold til læringsmålene og dokumentere dette i 
din uddannelsesplan.  
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Ud i praktik  
Varighed 
1 dag  

Du skal, med afsæt i praktikmålene, arbejde med at sætte dig mål for din læring i den kom-
mende praktik, forberede din forventningssamtale og reflektere over, hvordan teorien fra sko-
leperioden kan overføres til praksis. 
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Læringsaktivitet: 1. skoleperiode 1b 
I denne skoleperiode skal du arbejde videre med faget farmakologi og medicinhåndtering.  
 
Du skal arbejde med: 

• Viden om lægemidlers virkning, bivirkninger, interaktioner og kontraindikationer 
• Hvordan man som social- og sundhedsassistent håndterer medicin.  

 
Varighed 
1b. skoleperiode varer 1 uge. Der er i gennemsnit 26 skemalagte klokketimer pr. uge.  

Læringsmiljø og metode 
Læringsaktiviteterne vil indeholde problemorienterede, induktive og kollaborative undervis-
ningsprincipper. Læringsaktiviteterne er tilrettelagt på tværs af flere fag, så du kan opleve en 
helhed, hvor fagene supplerer hinanden, og hvor teori understøtter problemløsning i praksis. Vi 
anvender cases som eksempler på praksis. 

Fagmål og kompetencemål er udvalgt så de passer til de enkelte temaet.  

Læringsaktiviteterne tilrettelægges så du tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer in-
den for det erhvervsfaglige område. 

Vi vil i undervisningen anvende varierende metoder herunder case arbejde. I forbindelse med 
case arbejde vægter vi din evne til at kunne anvende teorien til at begrunde og vise dine 
handlinger. Du vil derfor skulle arbejde med situationsbeskrivelser, skills og simulation. 

Digitale medier inddrages systematisk hvor det er relevant og understøtter din læring, viden-
deling og det kollaborative samarbejde i læringsaktiviteterne. 

Feedback foregår løbende i læringsaktiviteterne. Der er fokus på både din aktuelle og fremti-
dige læring med det formål, at du selv og underviserne kan følge med i, hvor du fagligt er og 
hvor dine muligheder er for udvikling. 

Du skal ud over de skemalagte timer arbejde selvstændigt eller i samarbejde med dine elev-
kammerater med eksempelvis: 

• Refleksioner og dokumentation i forhold til din egen kompetenceudvikling (logbog, no-
ter, mindmaps, portefolio) 

• Læse tekster som forberedelse til undervisningen 
• Mindre skriftlige opgaver 
• Fordybelse i emner som forberedelse af en fremlæggelse (f.eks. ved brug af interview, 

studiebesøg, IT, video) 
• Arbejde med personlige mål, som forberedelse til skoleperioden eller praktikken 
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Oversigt over 1. skoleperiodes læringsaktiviteter 1B 
Varighed: 5 dage  
 

Læringsaktivitet  
 

Varighed 

Tema 7b: Mødet med den ældre borger i medicinsk behandling 
 

5 dage  

 

 
Tema 7b: Mødet med den ældre borger i medicinsk behand-
ling  
 
Formålet med dette tema er: 

• At arbejde med lægemidler anvendt ved obstipation og ved Diabetessygdom.  
• Hvordan man underviser og vejleder borgeren i medicinsk behandling 
• At du anvender viden om urinveje og fordøjelsen til at planlægge sygepleje ved de mest 

almindelige lidelser i disse organsystemer. 
 

 
Farmakologi og medicinhåndtering  
 
Kompetencemål  Fagmål – avanceret niveau:  
1,6,10 og 11  3. Eleven kan anvende viden om anatomi og fysiologi til at forklare 

lægemidlers farmakokinetik, herunder absorption, distribution og eli-
mination og farmakodynamik. 
5. Eleven kan anvende viden om almen og speciel farmakologi, herun-
der psykofarmaka til at observere virkninger og bivirkninger samt for-
klare 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, red-
skaber og praksisformer, herunder vejledning, motivation og selvad-
ministration i samarbejdet med borgere, patienter og pårørende i pri-
mær 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 medi-
cinhåndtering herunder arbejdsmiljøudvalgets opgaver og arbejdsmil-
jøcertificering til forebygge arbejdsskaber i praksis  

 

Somatisk sygdom og sygepleje 
 
Kompetencemål  Fagmål – avanceret niveau:  
2 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, her-
under inddrage relevante samarbejdspartnere. 
2. Eleven kan anvende viden om kroppens anatomi og fysiologi samt 
sammenhænge mellem organ-systemerne til at forklare og forstå de 
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enkelte organer og organsystemers betydning ved udførelse af syge-
plejefaglige handlinger. 
3. Eleven kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen 
til målrettet at prioritere, tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sy-
gepleje med udgangspunkt i borgerens/patientens ressourcer samt fy-
siske, psykiske og sociale behov 
4.Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende syg-
domme 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, respira-
toriske problemer, obstipation, diarré, feber, konfusion, fejlmedicine-
ring og immobilitet, og handle hensigtsmæssigt herpå. 
Fagmål – Ekspertniveau  
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, her-
under identificere og inddrage relevante samarbejdspartnere. 
2. Eleven kan finde og anvende viden om kroppens anatomi og fysio-
logi 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 sygepleje-
processen til målrettet at prioriterer, 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 syg-
domme til at forklare og vurdere årsager, symptomer og behandlings-
former til selvstændigt at begrunde og varetage sygepleje ud fra iden-
tificerede behov 
5. Eleven kan anvende viden om somatisk sygdom til at identificere og 
observere ændringer i borgerens/patientens sundhedstilstand, fx æn-
dringer der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, anæmi, øde-
mer, respiratoriske problemer, obstipation, diarré, feber, konfusion, 
fejlmedicinering og immobilitet, og handle hensigtsmæssigt herpå. 

 

Indhold:  

• Urinveje og sygdomme, og sygepleje vedrørende disse. 
• Fordøjelse  
• Hormonsystemet 
• Laksantia  
• Insulin og antidiabetika  
• Medicinpædagogik    
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Læringsaktivitet: 2. skoleperiode  
Varighed 
2. skoleperiode varer 20 uger. Der er i gennemsnit 26 skemalagte klokketimer pr. uge.  

I denne skoleperiode skal du med 9 ugers EUX fag, disse er samfundsdag, matematik, en-
gelsk, biologi, kemi, dansk og psykologi, 9 ugers EUD fag samt 2 uger i praktik.  
 
I denne skoleperiode skal du gøre dig klar til at skulle i praktik på det psykiatriske område.  

Du skal i EUD fagende arbejde med: 
 

• Teori og metoder, der knytter sig til arbejdet i psykiatrien eller inden for demensområ-
det.   

• Du skal arbejde med de forskellige psykiske sygdomme og med, hvordan man som so-
cial- og sundhedsassistent kan udføre sygepleje, der retter sig mod borgerens/patien-
tens grundlæggende behov.  

• Du skal lære at foretage sygeplejefaglig observation, vurdering, planlægning og evalu-
ering.  

• Du skal lære at handle på forandringer i borgerens/patientens psykiske tilstand.  
• Der arbejdes med kompleksiteten, når borgere med psykisk sygdom også lider af for-

skellige livsstilssygdomme.  
• Du skal opnå kompetencer til at håndtere medicin både i forhold til somatiske og psy-

kiatriske borgere/patienter.  
• Du skal arbejde med, hvilke samarbejdspartnere du har i psykiatrien, og hvordan du 

som social- og sundhedsassistent kan være med til at sikre sammenhængende forløb 
og kvalitet i plejen.   

• Du skal arbejde med rehabilitering i det sammenhængende forløb.  
  

På baggrund af den løbende bedømmelse af din præstation i læringsaktiviteterne, din udvik-
ling i forhold til læringsmålene og uddannelsens kompetencemål, vil dine faglærere afgive del-
karakterer i de fag du har i denne periode.  

Faget psykisk sygdom og sygepleje samt farmakologi afsluttes med en standpunktskarakter.  

Læringsmiljø og metode 
Læringsaktiviteterne vil indeholde problemorienterede, induktive og kollaborative undervis-
ningsprincipper. Læringsaktiviteterne er tilrettelagt på tværs af flere fag, så du kan opleve en 
helhed, hvor fagene supplerer hinanden, og hvor teori understøtter problemløsning i praksis. Vi 
anvender cases som eksempler på praksis. 

Fagmål og kompetencemål er udvalgt så de passer til de enkelte temaet.  

Læringsaktiviteterne tilrettelægges så du tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer in-
den for det erhvervsfaglige område. 

Vi vil i undervisningen anvende varierende metoder herunder case arbejde. I forbindelse med 
case arbejde vægter vi din evne til at kunne anvende teorien til at begrunde og vise dine 
handlinger. Du vil derfor skulle arbejde med situationsbeskrivelser, skills og simulation. 
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Digitale medier inddrages systematisk hvor det er relevant og understøtter din læring, viden-
deling og det kollaborative samarbejde i læringsaktiviteterne. 

Feedback foregår løbende i læringsaktiviteterne. Der er fokus på både din aktuelle og fremti-
dige læring med det formål, at du selv og underviserne kan følge med i, hvor du fagligt er og 
hvor dine muligheder er for udvikling. 

Du skal ud over de skemalagte timer arbejde selvstændigt eller i samarbejde med dine elev-
kammerater med eksempelvis: 

• Refleksioner og dokumentation i forhold til din egen kompetenceudvikling (logbog, no-
ter, mindmaps, portefolio) 

• Læse tekster som forberedelse til undervisningen 
• Mindre skriftlige opgaver 
• Fordybelse i emner som forberedelse af en fremlæggelse (f.eks. ved brug af interview, 

studiebesøg, IT, video) 
• Arbejde med personlige mål, som forberedelse til skoleperioden eller praktikken 

 

Temaoversigt 2. skoleperiode 2A (varighed 20 uger)  
2 ugers praktik  

9 ugers EUX – løbende fordelt i temaerne – varighed i temaet viser antal EUD dage.  

9 ugers EUD.  

Læringsaktivitet   
  

Varighed  

Tema 9a: Sundhedsfremme og rehabilitering i samarbejdet med borgeren     
              med demenssygdom og dennes netværk. 
 

4 dage  

Tema 8:  Mødet med borgeren/patienten med psykisk sygdom  22 dage  
  

Valgfrit uddannelsesspecifikt fag      
Ud i praktik 1b kommunal/praktik 2 psykiatri   

5 dage  

Tema 10a: Mødet med borgeren med multisygdom og misbrugsproblema-
tikker  

 

3 dage  
 

Tema 9b: Sundhedsfremme og rehabilitering i samarbejdet med borgeren     
              med demenssygdom og dennes netværk. 
Projekt: 

   Social- og sundhedsassistenten som fagperson i psykiatrien 
 

7 dage  

Tema 10b: Mødet med borgeren med multisygdom og misbrugsproblema-
tikker  

4 dage  
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Tema 9a + 9b: Sundhedsfremme og rehabilitering i samar-
bejde med borgeren med demenssygdom og dennes netværk  
 
Formålet med temaet  
• At du arbejder videre med demens fra forrige skoleperiode  
• At du kan planlægge relevante aktiviteter for borgere inden for det psykiatriske område 
• At du får kendskab til velfærdsteknologiske løsninger og innovative processer i plejen og 

kan være med til at implementere dem i praksis.  
• At du får indsigt i hvilke samarbejdspartnere du har i psykiatrien og indenfor                                       

demensområdet og kan anvende denne viden til at skabe sammenhæng i borgerens hver-
dagsliv og arbejde sundhedsfremmende og rehabiliterende.  

• At du gennem et projekt får mulighed for fordybelse i en problemstilling inden for det psy-
kiatriske/demensområdet 

  
 
Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering  
  
Kompetencemål   Fagmål – avanceret niveau:   
5, 6 og 7  

  

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 livsstilsfakto-
rer til i et involverende samarbejde med borgeren/patienten og pårø-
rende at arbejde motiverende i forhold til borgerens/patientens for-
mulering 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 den-
nes netværk, herunder understøtte sammenhæng i borgerens/patien-
tens hverdagsliv. 
5. Eleven kan anvende viden om profylaksebegrebets betydning for 
sundhedstilstand og livskvalitet til at samarbejde med borgeren/pati-
enten om behovet for fysisk aktivitet og hensigtsmæssig ernæring. 

8. Eleven kan anvende viden om analyse, planlægning, udførelse og 
evaluering af sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter for en-
keltpersoner 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 organisa-
tioner og netværksgrupper til at udvælge og gennemføre menings-
fulde aktiviteter i samarbejde med borgeren/patienten. 
 
 
 
Fagmål – Ekspertniveau   
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1. Eleven kan anvende viden om sundhedsfremme, forebyggelse og 
rehabilitering til at begrunde og varetage social- og sundhedsassisten-
tens 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 livs-
stilsfaktorerne til i et involverende samarbejde med borgeren/patien-
ten og pårørende at arbejde motiverende i forhold til borgerens/pati-
entens 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 den-
nes netværk, herunder identificere og understøtte sammen-hæng 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. 
8. Eleven kan anvende viden om analyse, planlægning, udførelse og 
evaluering af sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter for en-
keltpersoner og grupper til at begrunde og understøtte et menings-
fuldt hverdagsliv for borgeren/patienten ud fra en rehabiliterende til-
gang. 
9. Eleven kan finde og anvende viden om kommunale tilbud, frivillige 
organisationer og netværksgrupper til at udvælge og gennemføre me-
ningsfulde aktiviteter i samarbejde med borgeren/patienten. 

  
Kvalitet og udvikling  
  
Kompetencemål   Fagmål – avanceret niveau:   
1, 8, 12 og14 8. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi og innovative pro-

cesser 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 stresshånd-
tering, voldsforebyggelse og sikkerhed på arbejdspladsen.  

  
 
 
Farmakologi og medicinhåndtering   
  
Kompetencemål   Fagmål – avanceret niveau:   
1, 2 og 10 3. Eleven kan anvende viden om anatomi og fysiologi til at forklare læ-

gemidlers farmakokinetik, herunder absorption, distribution og elimi-
nation og farmakodynamik.  
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5. Eleven kan anvende viden om almen og speciel farmakologi, herun-
der psykofarmaka til at observere virkninger og bivirkninger samt for-
klare 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, red-
skaber og praksisformer, herunder vejledning, motivation og selvadmi-
nistration 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.  

 

 

Indhold  
• Mestring og sundhedssyn  
• Aktivitetsanalyse  
• Socialpsykologi      
• Nuzo og Flow                                                                                                           
• Hverdagsliv                                                                                                                                    
• Velfærdsteknologi og innovation                                                                                                                                           
• Rådgivning, vejledning og instruktion                                                                                           
• Analgetika og antireumatika                                                             

Projekt: 
Mødet med borgeren i psykiatrien/på demensområdet og det tværprofessionelle samarbejde i 
forhold til sundhedsfremme og rehabilitering.   

Inddragelse af innovation og velfærdsteknologi.                                                                            
Arbejdsmiljø, stresshåndtering, voldsforebyggelse og sikkerhed på arbejdspladsen.  

Efter temaet  
Du skal reflektere over dit læringsudbytte i forhold til læringsmålene og dokumentere dette i 
din uddannelsesplan.  
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Tema 8: Mødet med borgeren/patienten med psykisk syg-
dom  
 

Formålet med temaet   
• At du på baggrund af din viden om de forskellige psykiatriske sygdomme kan planlægge 

og udføre sygepleje til borgeren/patienten med psykisk sygdom.   
• At du kan anvende forskellige metodiske tilgange i arbejdet som kontaktperson, herunder 

sygeplejeteori, jeg-støtte, kognitiv tilgang og miljøterapi.  
• At du kan anvende viden om relationer og interaktioner mellem mennesker til at indgå i 

professionelle relationer med borgeren/patienten.  
• At du kan anvende viden om og bidrage til psykoedukation i dine professionelle relationer 

med borgere og pårørende.  
• At du kan anvende din viden om lovgivning inden for psykiatriområdet, og at du kender 

psykiatriområdets organisering.  
• At du får viden om lægemidler inden for de mest almindelige hovedgrupper og kan an-

vende denne viden i forbindelse med håndtering af medicin til borgeren med psykisk og 
fysisk sygdom.  

  

Mål og fag tema 8  

Psykisk sygdom og sygepleje   
  
Kompetencemål   Fagmål – avanceret niveau:   
2, 4, 6 og 7  1. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende psykiske 

sygdomme og deres symptomer, herunder demenssygdomme, skizo- 
freni, affektive lidelser, angsttilstande, personlighedsforstyrrelser og 
dobbeltdiagnoser til selvstændigt at varetage sygepleje af borgere/pa-
tienter med psykisk sygdom.  
2. Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori, metode og vur-
dering, herunder jeg-støttende sygepleje, kognitiv tilgang og miljøte-
rapi til at arbejde som kontaktperson og understøtte borgerens/pati-
entens 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/pati-
enten med psykisk sygdom, pårørende og andre samarbejdspartnere, 
herunder i forhold til psykoedukation.  
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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7. Eleven kan anvende viden om socialpsykologi og omgivelsernes be-
tydning 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 remini-
scens, sansestimulering, personcentreret omsorg og fysisk aktivitet til 
at understøtte et meningsfuldt hverdagsliv for borgeren/patienten. 

  
 

  
Mødet med borgeren/ patienten  
  
Kompetencemål   Fagmål – avanceret niveau:   
6 2. Eleven kan anvende viden om forskellige former for målrettet kom-

munikation til at etablere en professionel relation i mødet med borge-
ren/patienten og de pårørende.  
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 lige-
værdige relationer til at reflektere over etiske dilemmaer og handle 
empatisk i mødet med borgeren/patienten og de pårørende.  

  
Farmakologi og medicinhåndtering   
  
Kompetencemål   Fagmål – avanceret niveau:   
1, 6, 10 og 11  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. Eleven kan anvende viden om lovgivning, instrukser, vejledninger 
og lokale procedurer til at forklare social- og sundhedsassistentens an-
svar og kompetenceområde til selvstændigt at kunne varetage medi-
cinhåndtering i gældende praksis, herunder delegering, videredelege-
ring, ledelsens ansvar og akkreditering.  
2. Eleven kan anvende viden om kvalitetssikring og utilsigtede hæn-
delser (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 em-
bedslægetilsyn.  
3. Eleven kan anvende viden om anatomi og fysiologi til at forklare læ-
gemidlers farmakokinetik, herunder absorption, distribution og elimi-
nation og farmakodynamik.  
  
4. Eleven kan anvende beregninger af medicin for at fremme patient-
sikkerheden og forebygge fejl ved medicinhåndtering.  
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5. Eleven kan anvende viden om almen og speciel farmakologi, herun-
der psykofarmaka til at observere virkninger og bivirkninger samt for-
klare 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, red-
skaber og praksisformer, herunder vejledning, motivation og selvadmi-
nistration 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.  

  

  
Det sammenhængende borger- og patientforløb  
  
Kompetencemål   Fagmål – avanceret niveau:   
1  1. Eleven kan anvende viden om Serviceloven, Sundhedsloven og Psy-

kiatriloven til i det tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejde 
at arbejde under hensyn til patientsikkerhed.  
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. 
Fagmål – Ekspertniveau   
1. Eleven kan finde og anvende viden om Serviceloven, Sundhedslo-
ven og Psykiatriloven til i det tværsektorielle og tværprofessionelle 
samarbejde at arbejde under hensyn til patientsikkerhed.  

 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 arbejds-
opgaver. 

  
Somatisk sygdom og sygepleje  
  
Kompetencemål   Fagmål – avanceret niveau:   
2 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 syge-
plejefaglige handlinger.  
3. Eleven kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen 
til målrettet at prioritere, tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sy-
gepleje med udgangspunkt i borgerens/patientens ressourcer samt fy-
siske, psykiske og sociale behov. 
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4. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende syg-
domme 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, respira-
toriske problemer, obstipation, diarré, feber, konfusion, fejlmedicine-
ring 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. 

Fagmål – Ekspertniveau   
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 fysio-
logi 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 sygepleje-
processen til målrettet at prioriterer, 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 syg-
domme til at forklare og vurdere årsager, symptomer og behandlings-
former til selvstændigt at begrunde og varetage sygepleje ud fra iden-
tificerede 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, konfu-
sion, 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. 

  
Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering  
  
Kompetencemål   Fagmål – avanceret niveau:   
 8. Eleven kan anvende viden om analyse, planlægning, udførelse og 

evaluering af sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter for en-
keltpersoner og grupper til at understøtte et meningsfuldt hverdagsliv 
for borgeren/patienten ud fra en rehabiliterende tilgang.  
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Fagmål – Ekspertniveau   
8. Eleven kan anvende viden om analyse, planlægning, udførelse og 
evaluering af sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter for en-
keltpersoner og grupper til at begrunde og understøtte et meningsfuldt 
hverdagsliv for borgeren/patienten ud fra en rehabiliterende tilgang.  

  
Kvalitet og udvikling  
  
Kompetencemål   Fagmål – avanceret niveau:   
1  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 ar-
bejdsopgaver ud fra de visiterede ydelser.  
9. Eleven kan anvende viden om fysisk og psykisk arbejdsmiljø til at 
medvirke til kvalitetsudvikling af arbejdsmiljøet, herunder stresshånd-
tering, voldsforebyggelse og sikkerhed på arbejdspladsen. 

  
  

Indhold  
• Mestring 
• Nervesystemet                                                                                 
• Psykofarmakologi 
• Psykiatrisk sygdomslære og sygeplejeteori, metode og vurdering, observation jeg-støtte, 

kognitiv tilgang miljøterapi 
• Recovery 
• Mellemmenneskelige relationer og psykoedukation 
• Målrettet kommunikation 
• Livsformer og sundhed                                                               
• Selvmedicinering og kompliance                                                                                       
• ICF- fagets begreber og metoder  
• Dokumentation og handleplaner 
• Voldspolitik og kriseberedskab                                                                  
• SSA som fagperson i psykiatrien 
 
Efter temaet  
Du skal reflektere over dit læringsudbytte i forhold til læringsmålene og dokumentere dette i 
din uddannelsesplan.  
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Valgfrit uddannelsesspecifikt fag  
 
Varighed  
1 uge  

Du har en uge på denne skoleperiode og en uge igen i næste skoleperiode.  

Vær opmærksom på at hvis du vælger et to-ugers fag, så skal du gøre det færdigt på næste 
skoleperiode, hvilket giver rigtig god mening, da du så kan koble teori og praksis:  

Du kan vælge mellem følgende valgfri uddannelsesspecifikke fag:  
• Borgerens behov for akut socialpsykiatrisk indsats (1 uge)  
• Sosu-ass. rolle v/indlæggelse af borger m/demens (1 uge)  
• Smertelindring ved fysisk og/eller psykisk lidelse (2 uger)  
• Netværk og samskabelse med udsatte grupper (2 uger)  
• Borgeren med fysisk og/eller psykisk handicap (2 uger)  
• Sygeplejefaglig fordybelse og faglig udvikling (2 uger) 

 

Ud i praktik  
Varighed  
1/2 dag  

Du skal, med afsæt i praktikmålene, arbejde med at sætte dig mål for din læring i den kom-
mende praktik, forberede din forventningssamtale og reflektere over, hvordan teorien fra sko-
leperioden kan overføres til praksis.  
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Tema 10a + 10b: Mødet med borgeren med multisygdom og 
misbrugsproblematikker  
Formålet med temaet   
• At du kan anvende metoder til at planlægge instruktion, vejledning og rådgivning 
• At du kan anvende den motiverende samtale i relation til livsstilssygdomme 
• At du kan identificere risikomedicin og ved hvordan du forebygger UTH 
• At du afslutter faget farmakologi og psykiatrisk sygdom og sygepleje med standpunktsbe-

dømmelse 
 
Mål og fag i Tema 10  
Psykiatrisk sygdom og sygepleje   
  
Kompetencemål   Fagmål – avanceret niveau:   
3  1. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende psykiske 

sygdomme og deres symptomer herunder demenssygdomme, skizo-
freni, affektive lidelser, angsttilstande, personlighedsforstyrrelser og 
dobbeltdiagnoser til selvstændigt at varetage sygepleje af borgere/pa-
tienter med psykisk sygdom.  
 

 2. Eleven kan anvende viden om sygeplejefaglig teori, metode og vur-
dering, herunder jeg-støttende sygepleje, kognitiv tilgang og miljøte-
rapi til at arbejde som kontaktperson og understøtte borgerens/pati-
entens 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/pati-
enten med psykisk sygdom, pårørende og andre samarbejdspartnere, 
herunder i forhold til psykoedukation. 
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 behand-
lingsforløb, herunder dobbeltdiagnoser, multisygdomme og misbrugs-
problematikker til at indgå i helhedsorienteret tilrettelæggelse af 
tværfaglige og tværprofessionelle pleje- og behandlingsforløb. 
7. Eleven kan anvende viden om socialpsykologi og omgivelsernes be-
tydning 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 remini-
scens, sansestimulering, personcentreret omsorg og fysisk aktivitet til 
at understøtte et meningsfuldt hverdagsliv for borgeren/patienten. 
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Farmakologi og medicinhåndtering   
  
Kompetencemål   Fagmål – avanceret niveau:   
1, 2 og 10 

  

  

1. Eleven kan anvende viden om lovgivning, instrukser, vejledninger 
og lokale procedurer til at forklare social- og sundhedsassistentens an-
svar og kompetenceområde til selvstændigt at kunne varetage medi-
cinhåndtering i gældende praksis, herunder delegering, videredelege-
ring, ledelsens ansvar og akkreditering. 
2. Eleven kan anvende viden om kvalitetssikring og utilsigtede hæn-
delser (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 em-
bedslægetilsyn. 
3. Eleven kan anvende viden om anatomi og fysiologi til at forklare læ-
gemidlers farmakokinetik, herunder absorption, distribution og elimi-
nation og farmakodynamik. 

4. Eleven kan anvende beregninger af medicin for at fremme patient-
sikkerheden og forebygge fejl ved medicinhåndtering. 
5. Eleven kan anvende viden om almen og speciel farmakologi, herun-
der psykofarmaka til at observere virkninger og bivirkninger samt for-
klare 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, red-
skaber og praksisformer, herunder vejledning, motivation og selvadmi-
nistration 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. 

 

Mødet med borgeren/patienten   
  
Kompetencemål   Fagmål – avanceret niveau:   
6 1. Eleven kan anvende viden om rådgivning, vejledning og instruktion 

til selvstændigt at etablere relationer og skabe samarbejde med bor-
geren/patienten om forløbet. 

7. Eleven kan anvende viden om mestringsstrategier og motivations-
faktorer til at understøtte borgerens/ patientens mestring af egen syg-
dom og rehabiliteringsproces. 

 
Indhold  
  
• Den didaktiske relationsmodel                                                                                                                                
• Rådgivning, vejledning og instruktion 
• Motiverende samtale 
• Risikomedicin  
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Efter temaet  
Du skal reflektere over dit læringsudbytte i forhold til læringsmålene og dokumentere dette i 
din uddannelsesplan.  

Du vil blive standpunktsbedømt i fagene: Psykisk sygdom og sygepleje og Farmakologi, øvrige 
fag vil du få en delkarakter i.  
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Læringsaktivitet: 2. skoleperiode 2B 
Varighed 
2. skoleperiode 2B varer 2 uger. Der er i gennemsnit 26 skemalagte klokketimer pr. uge.  

I denne skoleperiode skal du havde 2 uges EUD fag.   
 
Du skal arbejde med: 
 

• Voldspolitik og kriseberedskab  
• Vold og tvang  
• Magtanvendelse  
• Dobbeltdiagnoser og misbrug 
• Fysiske aktiviteter i psykiatrien  
• Multisygdomme  
• Generhvervelse af førstehjælp  
• Repetition af farmakologi   
• Farmakologieksamen  

 
På baggrund af den løbende bedømmelse af din præstation i læringsaktiviteterne, din udvik-
ling i forhold til læringsmålene og uddannelsens kompetencemål, vil dine faglærere afgive del-
karakterer i de fag du har i denne periode.  

Faget psykisk sygdom og sygepleje samt farmakologi afsluttes med en standpunktskarakter.  

Læringsmiljø og metode 
Læringsaktiviteterne vil indeholde problemorienterede, induktive og kollaborative undervis-
ningsprincipper. Læringsaktiviteterne er tilrettelagt på tværs af flere fag, så du kan opleve en 
helhed, hvor fagene supplerer hinanden, og hvor teori understøtter problemløsning i praksis. Vi 
anvender cases som eksempler på praksis. 

Fagmål og kompetencemål er udvalgt så de passer til de enkelte temaet.  

Læringsaktiviteterne tilrettelægges så du tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer in-
den for det erhvervsfaglige område. 

Vi vil i undervisningen anvende varierende metoder herunder case arbejde. I forbindelse med 
case arbejde vægter vi din evne til at kunne anvende teorien til at begrunde og vise dine 
handlinger. Du vil derfor skulle arbejde med situationsbeskrivelser, skills og simulation. 

Digitale medier inddrages systematisk hvor det er relevant og understøtter din læring, viden-
deling og det kollaborative samarbejde i læringsaktiviteterne. 

Feedback foregår løbende i læringsaktiviteterne. Der er fokus på både din aktuelle og fremti-
dige læring med det formål, at du selv og underviserne kan følge med i, hvor du fagligt er og 
hvor dine muligheder er for udvikling. 

Du skal ud over de skemalagte timer arbejde selvstændigt eller i samarbejde med dine elev-
kammerater med eksempelvis: 
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• Refleksioner og dokumentation i forhold til din egen kompetenceudvikling (logbog, no-
ter, mindmaps, portefolio) 

• Læse tekster som forberedelse til undervisningen 
• Mindre skriftlige opgaver 
• Fordybelse i emner som forberedelse af en fremlæggelse (f.eks. ved brug af interview, 

studiebesøg, IT, video) 
• Arbejde med personlige mål, som forberedelse til skoleperioden eller praktikken 

 

Temaoversigt 2. skoleperiode 2B (varighed 2 uger)  
  

Læringsaktivitet   
  

Varighed  

Tema 8b:  Mødet med borgeren/patienten med psykisk sygdom  2 dag 
  

Tema 9c: Sundhedsfremme og rehabilitering i samarbejdet med borgeren     
              med demenssygdom og dennes netværk. 
 

2 dage 

Tema 10c: Mødet med borgeren med multisygdom og misbrugsproble-ma-
tikker 

3 dage  

Farmakologieksamen  3 dage  

 
 

Tema 8b: Mødet med borgeren/patienten med psykisk syg-
dom 
Formålet med temaet   
• At du kan anvende viden om lovgivning og regler i forhold til magt og tvang i psykiatrien 

 

Mål og fag tema 8b  
  
Det sammenhængende borger- og patientforløb  
  
Kompetencemål   Fagmål – avanceret niveau:   
1  1. Eleven kan anvende viden om Serviceloven, Sundhedsloven og Psy-

kiatriloven til i det tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejde 
at arbejde under hensyn til patientsikkerhed.  
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. 
Fagmål – Ekspertniveau   
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1. Eleven kan finde og anvende viden om Serviceloven, Sundhedslo-
ven og Psykiatriloven til i det tværsektorielle og tværprofessionelle 
samarbejde at arbejde under hensyn til patientsikkerhed.  

 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 arbejds-
opgaver. 

  
  
Kvalitet og udvikling  
  
Kompetencemål   Fagmål – avanceret niveau:   
1,8,12 og 14  2. Eleven kan anvende viden om nationale mål for kvalitetssikring til 

at reflektere over social- og sundhedsassistentens pligter og rettighe-
der som autoriseret sundhedsperson.  
9. Eleven kan anvende viden om fysisk og psykisk arbejdsmiljø til at 
medvirke til kvalitetsudvikling af arbejdsmiljøet, herunder stresshånd-
tering, voldsforebyggelse og sikkerhed på arbejdspladsen.  

 
Det sammenhængende borger- og patientforløb   
  

Kompetencemål   Fagmål – avanceret niveau:   
1,7,8 og 9 1. Eleven kan anvende viden om Serviceloven, Sundhedsloven og 

Psykiatriloven til i det tværsektorielle og tværprofessionelle samar-
bejde at arbejde under hensyn til patientsikkerhed.  
6. Eleven kan anvende viden om betydningen af kulturforståelser, 
værdier og samarbejdsformer til at etablere og varetage tværsektori-
elle og tværprofessionelle samarbejder.  
Fagmål – Ekspertniveau   
1. Eleven kan finde og anvende viden om Serviceloven, Sundhedslo-
ven og Psykiatriloven til i det tværsektorielle og tværprofessionelle 
samarbejde at arbejde under hensyn til patientsikkerhed.  
6. Eleven kan anvende viden om betydningen af kulturforståelser, 
værdier og samarbejdsformer til at etablere, begrunde og varetage 
tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejder.  

   
Indhold  
• Magtanvendelse og lovgivning  
• Voldspolitik og kriseberedskab  
• Tvang i psykiatrien 
• Magtanvendelse  
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Efter temaet  
Du skal reflektere over dit læringsudbytte i forhold til læringsmålene og dokumentere dette i 
din uddannelsesplan.  

  

Tema 9c: Sundhedsfremme og rehabilitering i samarbejde 
med borgeren med demenssygdom og dennes netværk  
 
Formålet med temaet  
• Du kan anvende viden om rehabilitering i hverdagslivet og kunne planlægge målrettede 

aktiviteter for borgere i psykatrien  

  
Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering  
  
Kompetencemål   Fagmål – avanceret niveau:   
5,6 og 7  2. Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogik og livsstilsfakto-

rer til i et involverende samarbejde med borgeren/patienten og pårø-
rende at arbejde motiverende i forhold til borgerens/patientens for-
mulering 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 den-
nes netværk, herunder understøtte sammenhæng i borgerens/patien-
tens hverdagsliv. 
5. Eleven kan anvende viden om profylaksebegrebets betydning for 
sundhedstilstand og livskvalitet til at samarbejde med borgeren/pati-
enten om behovet for fysisk aktivitet og hensigtsmæssig ernæring. 

8. Eleven kan anvende viden om analyse, planlægning, udførelse og 
evaluering af sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter for en-
keltpersoner 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 organisa-
tioner og netværksgrupper til at udvælge og gennemføre menings-
fulde aktiviteter i samarbejde med borgeren/patienten. 

Fagmål – Ekspertniveau   
2. Eleven kan finde og anvende viden om sundhedspædagogik og livs-
stilsfaktorerne til i et involverende samarbejde med borgeren/patien-
ten og pårørende at arbejde motiverende i forhold til borgerens/pati-
entens formulering af forventninger og mål for hverdagslivet.  
3. Eleven kan anvende viden om rehabilitering i hverdagslivet til at 
indgå i et involverende samar-bejde med borgeren/patienten og den-
nes netværk, herunder identificere og understøtte sammen-hæng i 
borgerens/patientens hverdagsliv. 
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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 hensigts-mæs-
sig ernæring. 
8. Eleven kan anvende viden om analyse, planlægning, udførelse og 
evaluering af sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter for en-
keltpersoner og grupper til at begrunde og understøtte et menings-
fuldt hverdagsliv for borgeren/patienten ud fra en rehabiliterende til-
gang. 
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. 

  
  
Indhold  
• Fysiske aktiviteter i psykiatrien  

 
Efter temaet  
Du skal reflektere over dit læringsudbytte i forhold til læringsmålene og dokumentere dette i 
din uddannelsesplan.  

 

Tema 10c: Mødet med borgeren med multisygdom og mis-
brugsproblematikker  
Formålet med temaet   
• At du kan anvende viden om dobbeltdiagnoser og misbrug til at indgå i komplekse syge-

pleje og behandlingsforløb  
• At du kan indgå i helhedsorienteret pleje- og behandlingsforløb  
• At du får kompetence til at udføre førstehjælp 
 
Mål og fag i Tema 10c  
Psykiatrisk sygdom og sygepleje   
  
Kompetencemål   Fagmål – avanceret niveau:   
3 6. Eleven kan anvende viden om komplekse sygepleje- og behand-

lingsforløb, herunder dobbeltdiagnoser, multisygdomme og misbrugs-
problematikker til at indgå i helhedsorienteret tilrettelæggelse af 
tværfaglige og tværprofessionelle pleje- og behandlingsforløb. 

  
 
 
Somatisk sygdom og sygepleje   
  
Kompetencemål   Fagmål – avanceret niveau:   



 

69 
 

2, 3, 4 og 11  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.  
12. Generhvervelse af Førstehjælp på erhvervsuddannelserne efter 
Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016. 

Fagmål – Ekspertniveau   
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. 
12. Generhvervelse af Førstehjælp på erhvervsuddannelserne efter 
Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016. 

  
 
  
 

Farmakologi og medicinhåndtering   
  
Kompetencemål   Fagmål – avanceret niveau:   
1, 2 og 10 

  

  

1. Eleven kan anvende viden om lovgivning, instrukser, vejledninger 
og lokale procedurer til at forklare social- og sundhedsassistentens an-
svar og kompetenceområde til selvstændigt at kunne varetage medi-
cinhåndtering i gældende praksis, herunder delegering, videredelege-
ring, ledelsens ansvar og akkreditering. 
2. Eleven kan anvende viden om kvalitetssikring og utilsigtede hæn-
delser (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 em-
bedslægetilsyn. 
3. Eleven kan anvende viden om anatomi og fysiologi til at forklare læ-
gemidlers farmakokinetik, herunder absorption, distribution og elimi-
nation og farmakodynamik. 

4. Eleven kan anvende beregninger af medicin for at fremme patient-
sikkerheden og forebygge fejl ved medicinhåndtering. 
5. Eleven kan anvende viden om almen og speciel farmakologi, herun-
der psykofarmaka til at observere virkninger og bivirkninger samt for-
klare 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, red-
skaber og praksisformer, herunder vejledning, motivation og selvadmi-
nistration 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. 

 
 



 

70 
 

Indhold  
• Dobbeltdiagnoser                                                                                                               
• Misbrug                                                                                                                                         
• Multisygdom                                                                                                                                                                                                                                                     
• Førstehjælp genopfriskning 

 

Efter temaet  
Du skal reflektere over dit læringsudbytte i forhold til læringsmålene og dokumentere dette i 
din uddannelsesplan.  

 

Farmakologieksamen   
Dag 1: Repetition af faget  

Dag 2: Eleverne trækker case til eksamen og forbereder sig denne dag, uden mulighed for 
vejledning   

Dag 3: Eleverne går til eksamen.  

Prøvebestemmelserne kan læses på studiezonen og på skolens hjemmeside.  

 
 

 

 


