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Lokal undervisningsplan for Trin 2, Social- og sund-

hedsassistent  
 

Denne uddannelsesplan 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 kun 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.  

http://sosuranders.dk/om-skolen/skolens-profil/organisation/lokalt-uddannelsesudvalg-luu/
http://sosuranders.dk/om-skolen/skolens-profil/organisation/lokalt-uddannelsesudvalg-luu/
http://sosuranders.dk/om-skolen/skolens-profil/paedagogisk-grundlag-og-strategi/
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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.    

Som en del af undervisningstiden på skolen tilbydes du en række læringsstøttende aktiviteter 

som fx studiecafé, IT cafe, motion og håndtering af prøvesangst. Det er primært skolens elev-

supportere, der tilrettelægger disse aktiviteter. Teamet af elevsupportere arbejder tæt sam-

men med skolens undervisere om at sikre et godt læringsmiljø på skolen. Du kan læse meget 

mere om elevsupport på StudieZonen   

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 Trin 2 arbejder vi med P-grup-

per og din kontaktlærer vil deltage i møder i gruppen, desuden vil du ved samtale med din 

kontaktlære drøfte din læring med udgangspunkt i din personlige uddannelsesplan. Du kan 

finde materialet til din personlige uddannelsesplan på skolens hjemmeside. 

  

http://sosuranders.dk/elevomraade/uddannelsesplaner/
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Optag, kompetencevurdering og godskrivning  
 

For at blive optaget på Trin 2, skal du have gennemført Trin 1. Skolens uddannelsesvejledere 

laver en realkompetencevurdering, når du har fået besked om optagelse. 

 Hvis du er under 25 år varer uddannelsen 20 måneder. 

 Hvis du er over 25 år varer uddannelsen 19 måneder. 

Kompetencevurderingen vil afklare, om din uddannelse kan afkortes yderligere. 

Kriterier for godskrivning 

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, 

stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser 

Elever, der har minimum 2 års relevant erhvervserfaring, kan få godskrevet grundforløbet og 

praktikuddannelsen på trin 1. 

  

Det er et krav, at ansøger kan dokumentere erhvervserfaring fra begge nedenstående ar-

bejdsområder: 

- hjemmeplejen 

- plejecentre 

  

Det er et krav, at ansøger kan dokumentere erfaring med følgende jobfunktioner: 

- Skal have erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt 

- Skal have væsentlig arbejdserfaring med pleje- og omsorgsopgaver 

- Skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i team 

- Skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i faglig sparring. 

  

Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste 4 år før ud-

dannelsens start. 

  

Elever, der har minimum 2 års relevant erhvervserfaring, kan få godskrevet praktikuddannel-

sen på trin 2. 

  

Det er et krav, at ansøger ud over kravene til erhvervserfaring for trin 1 kan dokumentere er-

hvervserfaring af mindst ½ års varighed fra hvert af de tre nedenstående arbejdsområder: 

- Det primærkommunale område 

- Det somatiske område 

- Det psykiatriske område 

  

Det er et krav, at ansøger ud over kravene til erhvervserfaring for trin 1 kan dokumentere er-

faring med følgende jobfunktioner: 

- Skal have erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt 

- Skal have arbejdserfaring med selvstændigt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, 

grundlæggende sygepleje, afbrydelse af smitteveje, dokumentation af sygepleje, rehabilite-

rende indsatser samt anvendelse af velfærdsteknologi 

  

Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste 4 år før ud-

dannelsens start 
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Din personlige uddannelsesplan  
Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. 

Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig og din kontaktlærer. 

 

Uddannelsesplanen skal indeholde oplysninger om: 

 Hvilket uddannelsesforløb, du planlægger at gennemføre 

 Dine personlige mål med uddannelsen 

 Grundfagsniveau 

 Realkompetencevurdering og eventuelle fritagelser for undervisning 

 Referat af kontaktlærersamtaler 

 

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. 

 

  

http://sosuranders.dk/elevomraade/uddannelsesplaner/
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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.   

http://sosuranders.dk/elevomraade/proever/
http://sosuranders.dk/elevomraade/proever/
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Uddannelsens opbygning 
Trin 2 er en vekseluddannelse, hvilket betyder, at du har 4 skoleperioder og 3 praktikperioder, 

hvis du følger et EUD/EUV 3 forløb og et EUV 2 forløb. EVU 1 er uden praktik. 

Ordinært 

forløb 

EUD/EUV 3 

Skole 

16 

uger 

Somatisk 

praktik 

Skole  

7 uger 

Psykia-

trisk 

praktik 

Skole  

7 uger  

 

Primær 

praktik 

Skole  

2 uger 

Standardise-

ret hoved-

forløb for 

voksne 

EUV 2 

Skole 

16 

uger 

 

Somatisk 

praktik 

Skole  

7 uger  

Psykia-

trisk 

praktik 

Skole 

3 uger 

Primær 

praktik 

Skole  

2 uger 

Voksne med 

godskrivning 

for praktik 

EUV 1 

Skole 

16 

uger 

Skole  

7 uger 

Skole  

3 uger 

Skole  

2 uger 
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Praktikuddannelsen 
 

Formål 
Ifølge uddannelsesordning for social og sundhedsuddannelserne 2015 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  
Praktikuddannelsen på trin 2 består 3 praktikperioder i helholdsvis somatik, psykiatri og pri-

mærkommunalpraktik. Uddannelsen er en vekseluddannelse mellem skole og praktik, hvor 

skolevejledninger og praktikerklæringer understøtter elevens læring og sammenhæng i sit ud-

dannelsesforløb. 

Praktikuddannelsen tilrettelægges og vejledningen i tilknytning hertil, så den understøtter ele-

vens tilegnelse af målene for den praktiske og teoretiske undervisning i områdefag, grundfag, 

valgfri specialefag og valgfag samt gennem udførelse af og refleksion over de daglige arbejds-

opgaver 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 i 2012 udarbejdet en pjece, som beskriver samarbejdet mel-

lem elev, skole og praktik samt rammerne for tilrettelæggelsen af praktikuddannelsen. Pjecen 

beskriver også ansvarsfordelingen for elevens uddannelsesforløb mellem elev, skole, kontakt-

lærer, praktikvejleder og praktiksted.  

Læs pjecen om praktikuddannelsen på skolens hjemmeside. 

Standpunktsbedømmelse i praktikken  
Praktikmålene er slutmål for de samlede praktikperioder. Dog skal hver praktikperiode bestås 

hver for sig.  

Ved afslutningen af en praktikperiode på trin 2 afgiver praktikvirksomheden en praktikerklæ-

ring. Praktikerklæringen skal indeholde praktikstedets vurdering af, hvorvidt eleven har nået 

målene for praktikperioden. I praktikerklæringen anvendes bedømmelsen ”godkendt/ikke god-

kendt.  

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

Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien:  

• Begynderniveau  

• Rutineret niveau  

• Avanceret niveau  

http://sosuranders.dk/praktikvejledning/for-sosu-elever/praktikuddannelsen/


 

11 

 

Praktik i udlandet  
Det er muligt at afvikle dele af praktikuddannelsen i udlandet. Praktikophold i udlandet tilrette-

lægges individuelt.  

Praktik og talentspor 
Skoleundervisningen på talentniveau lægger op til, at eleven skal forfølge sin viden i den efter-

følgende praktik, hvilket vil fremgå af fagene på ekspertniveau. 

Mål for praktikken 
Praktikmål Bidrager til kompetencemål 
1 

Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i 

overensstemmelse med relevante love inden for social 

service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens 

værdier 

13 

2 

Eleven kan selvstændigt identificere behov og begrunde 

behov for og udføre grundlæggende sygepleje til bor-

gere/patienter ud fra en metodisk tilgang indeholdende 

dataindsamling, planlægning, handling, evaluering og 

dokumentation. 

16, 19 og 20 

3 

Eleven kan reflekter over de etiske dilemmaer, der føl-

ger arbejdet som professionel sundhedsperson, og vare-

tage opgaver i relation til patientrettigheder samt proce-

durer for patientsikkerhed herunder indberetning af util-

sigtede hændelser jf. sundhedsstyrelsen s gældende 

vejledning. 

13 

4 

Eleven kan dokumenter og videregive relevante infor-

mationer og observationer vedrørende tildelte bor-

gere/patienter til plejepersonale og andre faggrupper, 

herunder fagpersoner i andre sektorer, og dermed med-

virke til at sikre sammenhæng og helhed i borge-

rens/patientens forløb. 

13, 14 og 19 

5 

Eleven kan identificere komplekse problemstillinger hos 

borgeren/patienten og reagere hensigtsmæssigt på æn-

dringer i borgerens/patientens psykiske, fysiske eller so-

ciale tilstand og samspillet mellem disse faktorer. 

16 

6 

Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, 

som er i overensstemmelse med social-og sundhedsas-

sistentens kompetenceområde. 

19 

7 

Eleven kan som led i behandlingen og med udgangs-

punkt i borgerens/patientens behov anvende relevant 

kommunikationsform herunder lytte, anerkende, støtte, 

vejlede og følge op. 

20 

8 14 og 16 
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Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse 

til en borger/patient herunder gennemføre samtaler i re-

lation til modtagelse, udskrivning og hjemkomst. 

9 

Eleven kan arbejde rehabiliterende, sundhedsfrem-

mende og forebyggende ud fra refleksioner over borge-

rens/patientens autonomi og mestringsstrategier samt 

vejlede borgeren/patienten i sundhedsfaglige spørgs-

mål, der understøtter egenomsorgsevnen, livsstil og 

livskvalitet. 

15 

10 

Eleven kan indgå aktivt i borgeres/patienters genoptræ-

ningsforløb efter vejledning fra relevante fagpersoner. 

14, 15 og 21 

11 

Eleven kan aktivt indgå i og motivere borgere/patienter 

til at deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som 

fx recovery eller rehabilitering, samt vejlede og infor-

mere om relevante tilbud inden for rehabilitering, syge-

pleje og service- og botilbud. 

14, 15 og 21 

12 

Eleven kan efter praktikstedets retningslinjer og efter 

delegation selvstændigt ophælde og uddele medicinen 

samt observere virkning/bivirkninger, informere om me-

dicinen, dokumenter og medvirke til, at borgere/paten-

ter samarbejder omkring medicinindtag. 

17 

13 

Eleven kan anvende generelle principper for hygiejne 

herunder særlige regimer og teknikker, fx steril teknik i 

forbindelse med sårpleje og kateter-anlæggelse, samt 

vejlede borgere/patienter, pårørende og kolleger herom. 

16 og 18 

14 

Eleven kan forholde sig kritisk til egne og andres ar-

bejdsstillinger og arbejdsstedets indretning i forhold til 

forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder 

samt kan følge gældende ergonomiske principper og 

sikkerhedsforanstaltninger både i forhold til bor-

gerne/patienterne og sig selv. 

13 og 24 

15 

Eleven kan tilrettelægge og følge op på både egne og 

andres arbejdsprocesser i forhold til såvel administrative 

som sygeplejefaglige opgaver omkring den enkelte bor-

ger. 

22 

16 

Eleven kan identificere behov for velfærdsteknologiske 

hjælpemidler i borgerens hjem herunder anvende og 

vejlede i brugen samt tage højde for eventuelle dilem-

maer forbundet hermed. 

23 
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Skoleuddannelsen 
Social- og sundhedsassistentuddannelsens skoleperioder er bygget op omkring temaer med 

forskellig varighed. 

Temaoversigt 1. skoleperiode (16 uger) 
Læringsaktivitet  

 

Varighed 

 

Tema 1: Introduktion til uddannelsen og at være fagperson 

 

 

8 dage 

 

Tema 2: Social- og sundhedsassistenten og den medicinske patient 

 

 

34 dage 

 

Tema 3: Social- og sundhedsassistenten og den kirurgiske patient 

 

 

13 dage 

 

Tema 4: Social- og sundhedsassistenten i det sammenhængende forløb  

 

  

7 dage 

 

Tema 5: Projekt 1 Assistenten som fagperson på somatisk hospital 

                

 

7 dage 

 

Engelsk eller godskrivning 

 

 

5 dage 

              

Skolevejledning 

 

 

1 dag 

               

Ud i praktik og Valgfag  

 

 

5 dage 

 

Temaoversigt 2. skoleperiode (7 uger) 
Læringsaktivitet  

 

Varighed 

 

Tema 6: At være fagperson i psykiatrien 

 

 

5 dage 

 

Tema 7: Social- og sundhedsassistenten og borgere/patienter med 

             psykisk sygdom 

 

13 dage 

 

Tema 8: Social- og sundhedsassistenten i det sammenhængende  

 

 

5 dage og 4 

lektioner 

 

Tema 9: Social- og sundhedsassistenten og de naturfaglige metoder 

              

 

3 dage og 2 

lektioner 

             

Engelsk 

 

 

3 dage 

               



 

14 

 

Valgfrit specialefag 1 og ud i praktik 

 

5 dage 

 

Temaoversigt 3. skoleperiode (7 uger)   

EUD/EUV3 
Læringsaktivitet  

 

Varighed 

 

Tema 10: At være fagperson i det nære sundhedsvæsen 

 

 

2 dage 

 

Tema 11: Social- og sundhedsassistenten og den geriatriske borger/    

               borgere med handicap 

 

 

6 dage 

 

Tema 12: Social- og sundhedsassistenten i det sammenhængende 

               forløb 

 

 

9 dage 

 

Tema 13: Projekt 2 Assistenten som fagperson i det nære sundhedsvæsen 

 

 

7 dage 

             

Prøve i farmakologi 

 

 

2 dage 

               

Valgfrit specialefag 2 og ud i praktik 

 

 

5 dage 

               

Prøve i grundfag eller uddannelsesspecifikt fag 

 

 

4 dage 

 

Temaoversigt 3. skoleperiode (3 uger)  

Afkortet forløb EUV 1/EUV 2 
Læringsaktivitet  

 

Varighed 

 

Tema 10: At være fagperson i det nære sundhedsvæsen 

 

 

1 dage 

 

Tema 11: Social- og sundhedsassistenten og den geriatriske borger/    

               borgere med handicap 

 

 

4 dage 

 

Tema 12: Projekt 2 Assistenten som fagperson i det nære sundhedsvæsen 

 

 

5 dage 

               

Prøve i farmakologi 

 

 

2 dag 

              

Prøve i grundfag eller uddannelsesspecifikt fag 

 

3 dage 
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Temaoversigt 4. skoleperiode (2 uger)  
Læringsaktivitet  

 

Varighed 

                

 Tema 14: Afsluttende projekt 

 

 

8 dage 

                 

 Prøve 

 

 

1 dag 

                 

 Afslutning 

 

 

1 dag 

 

Undervisningen består af uddannelsesspecifikke fag, valgfag, grundfag og valgfri specialefag. 

 Grundfagene er almene og grundlæggende i forhold til uddannelsens faglige kompetencer  

 De uddannelsesspecifikke fag er centrale for udviklingen af dine erhvervsfaglige kompeten-

cer 

 Valgfag og valgfri specialefag bidrager til udviklingen af dine faglige og personlige kompe-
tencer 

 

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

Uddannelsesspecifikt fag 

 

Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 

 

Sundhedspædagogik og kommunikation 

 

Forebyggelse og rehabilitering 

 

Sygepleje   

 

Somatisk sygdomslære 

 

Farmakologi 

 

Psykiatrisk sygdomslære 

 

 

3 uger 

 

3 uger 

 

3 uger 

 

5 uger 

 

3 uger 

 

2 uger 

 

2 uger 

 

Grundfag 

Naturfag D- og C-niveau 

 

Dansk C-niveau  

 

Engelsk D-niveau 

  

 

 

4 uger 

 

2 uger 

 

2 uger 
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Valgfag 

Skills 

Frivillighed 

Innovation 

 

1 uge 

Valgfri specialefag 

2. skoleperiode udbydes: 

Velfærdsteknologi 

Rehabilitering 

Ledelse og organisation 

Tværfagligt samarbejde om den medicinske patient 1 

Tværfagligt samarbejde om den medicinske patient 2 (ek-

spertniveau) 

 

3. skoleperiode udbydes: 

Palliation 2 

Den opererede borger 

Demens 2  

 

 

 

1 uge 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 uge 

  

Grundfag 

Du skal have naturfag og dansk på C-niveau. Engelsk på D-niveau har videreuddannelses per-

spektiv. Engelsk kan fravælges. Du vil få vejledning i forbindelse med dit valg. 

I vejledningen indgår, hvilke overvejelser du har i forhold til videreuddannelse. 

 

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. 

 

Talentspor 

Du kan ved uddannelsesaftalens indgåelse have aftalt at følge talentspor, hvor de 3 stjerne-

markerede fag på ekspertniveau skal vælges. Du kan også vælge at tage enkelte af de tre fag 

på ekspertniveau. 

 

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. 

 

Undervisningen foregår sammen med eleverne, der har fagene på avanceret niveau, men læ-

ringsaktiviteterne planlægges med differentierede metoder og vejledning.  
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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 

 

Valgfag og valgfri specialefag  

Du skal have 1 valgfag og 2 valgfri specialefag gennem uddannelsen. Hvis du er EUD 1/EUD 2 

med afkortet forløb, skal du kun have 1 valgfrit specialefag. 

 

Valgfag skal gennemføres, og de valgfri specialefag skal bestås. 

 

Påbygning 

Hvis du har påbygning i din uddannelsesaftale, skal du vælge yderligere 2 valgfri specialefag, 

som du arbejder med på de dage, hvor øvrige elever har dansk. 

 

Læringsstruktur 

Du skal gennemføre lærerstyret undervisning svarende til 26 klokketimer om ugen. 

Derudover er tillagt den tid, som du skal bruge på selvstændig opgaveløsning, forberedelse, 

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 

Trin 2 
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 som eksempler på praksis. 

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, 

når temaet er slut. 

Læringsaktiviteterne tilrettelægges, så du tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer in-

den for det erhvervsfaglige område. Du vil arbejde med skills og simulation i de mono- og 

tværfaglige forløb. 

Digitale medier inddrages systematisk, hvor det er relevant, og hvor det understøtter din læ-

ring, videndeling og det kollaborative samarbejde i læringsaktiviteterne.  

Der inddrages forskellige 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. 

Generelle mål og indhold for temaerne 

Uddannelsens mål er delt op i fagmål og kompetencemål. Du skal se målene som en helhed, 

der beskriver niveauet for din uddannelse. 

Læringsmålene som du bliver præsenteret for i undervisningen, fortæller, hvad vi forventer, du 

har lært, når temaet er afsluttet. 

Indholdet beskriver, hvad du skal arbejde med for at opnå den viden, de færdigheder og kom-

petencer der skal til for at nå læringsmålene. 
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Læringsaktivitet: 1. skoleperiode 
I denne skoleperiode skal du gøre dig klar til at arbejde i det somatiske område. 

Du skal arbejde med mødet med patienter, der er indlagt på en somatisk afdeling. 

Du skal arbejde med et teoretisk udgangspunkt for at kunne deltage i den helhedsorienterede 

indsats til pateinter med de hyppigst forekommende somatiske lidelser. 

Du skal arbejde med: 

 Mødet mellem social- og sundhedsassistenten og patienten 

 De mest almindeligt forekommende sygdomme 

 Den grundlæggende sygepleje 

 Hvordan du kan indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde 

 Rehabilitering og forebyggelse 

Du skal dokumentere din kompetenceudvikling på flere forskellige måder ex. gennem portfolio, 

fremlæggelser, dialog med elevkammerater og underviser, noter, refleksionsark og mindmaps. 

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. 

Varighed  

1.skoleperiode varer 16 uger. Din arbejdstid vil svare til 37 timer pr. uge. Der er i gennemsnit 

30 skemalagte lektioner pr. uge. Møder i din p-gruppe/kontaktlærer vil ligge ud over undervis-

ningen. 

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 

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 

 

Oversigt over 1. skoleperiodes læringsaktiviteter 
Læringsaktivitet  

 

Varighed 

 

Tema 1: Introduktion til uddannelsen og at være fagperson 

 

 

8 dage 

 

Tema 2: Social- og sundhedsassistenten og den medicinske patient 

 

  

34 dage 

•

•Træne færdigheder

•Afprøvning af 
færdigheder ved skills

•Simulation

•førrefleksion

•gennemførelse

•efterrefleksion

•Anvendlese af den 
teoretiske viden

•Arbejde med den 
tilegnede viden

•Vandhuller

•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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Tema 3: Social- og sundhedsassistenten og den kirurgiske patient 

 

 

13 dage 

 

Tema 4: Social- og sundhedsassistenten i det sammenhængende forløb  

 

 

7 dage 

 

Tema 5: Projekt 1 Assistenten som fagperson på somatisk hospital 

                

 

7 dage 

 

Engelsk eller godskrivning 

 

 

5 dage 

 

Skolevejledning 

 

 

1 dag 

               

Ud i praktik og Valgfag  

 

 

5 dage 

 

Tema 1: Introduktion til uddannelsen og at være fagperson 
Varighed 8 dage 

Formålet med temaet 

 Du skal introduceres til uddannelsens opbygning, elevplan, videnzonen, skolen, under-

viserne og dine klassekammerater og undervisningen her på skolen. 

 Du skal blive bevidst om læsestrategier og studieteknik, progression fra Trin 1 til Trin 2.   

 Du skal blive i stand til at deltage aktivt i teamsamarbejdet i klassen.  

 Du skal blive klar til at anvende IT-værktøjer som læringsredskaber. 

 Du skal lære at anvende de etiske og lovmæssige regler, der gælder for dig som social- 

og sundhedsassistent som autoriseret sundhedsperson.  

 Du skal stifte bekendtskab med hospitalspatienter/cases, du skal arbejde med gennem 

1. skoleperiode. Hvad vil det sige at være fagperson i somatikken? 

 Du skal få et indblik i nogle af de begreber der arbejdes med i forhold til social- og 

sundhedsassistentens arbejdsfelt. 

 

Mål og fag i tema 1 

Tema/læ-

ringsaktivi-

tet 

Kompe-

tence-

mål 

Uddannelses-

specifikke og 

grundfag 

Fagmål 

Tema 1 

Intro til ud-

dannelsen og 

at være fag-

person 

13, 15 

og  

16 

Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

Avanceret 

1  

Eleven kan anvende viden om Serviceloven, 

Sundhedsloven og lovgivning inden for psyki-

atrien i sin udøvelse af faget samt til at for-

klare rammen for social- og sundhedsassisten-

tens opgaver 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

1  

Eleven kan anvende viden om Serviceloven, 

Sundhedsloven og lovgivning inden for psyki-

atrien til at forklare rammen for social- og 
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Ekspert 

sundhedsassistentens opgaver og til at kunne 

anvende viden om lovgivningen i sin udøvelse 

af faget 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Avanceret 

2 

Eleven kan anvende viden om autorisation og 

delegering til at kunne tage selvstændigt an-

svar for social- og sundhedsassistentens opga-

ver i praksis 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Ekspert 

2 

Eleven kan anvende viden om autorisation og 

delegering til at kunne tage selvstændigt an-

svar for og begrunde social- og sundhedsassi-

stentens opgaver i praksis 

  Forebyggelse 

og rehabilite-

ring 

Avanceret 

8 

Eleven kan anvende viden om borgeres/pati-

enters ressourcer, ergonomiske principper og 

gældende arbejdsmiljøregler til at kunne tilret-

telægge eget og andres arbejde under hen-

syntagen dertil 

  Forebyggelse 

og rehabilite-

ring 

Ekspert 

8 

Eleven kan anvende viden om borgeres/pati-

enters ressourcer, ergonomiske principper og 

gældende arbejdsmiljøregler til at kunne be-

grunde og vurdere eget og andres arbejde un-

der hensyntagen dertil 

  Sundhedspæ-

dagogik og 

kommunikation 

1 

Eleven kan anvende viden om befolkningens 

sundhed herunder forskellige livsformer, livs-

faser og sundhedsopfattelser til at kunne for-

klare, hvad der har betydning for fremme 

heraf 

  Sygepleje 

Avanceret 

1 

Eleven kan anvende viden om forskellige sy-

geplejeteorier til at forklare hensigten med sy-

gepleje- og omsorgsydelser 

  Sygepleje 

Ekspert 

1 

Eleven kan anvende viden om forskellige sy-

geplejeteorier til at begrunde og vurdere hen-

sigten med sygepleje- og omsorgsydelser 

  Naturfag 3 

Du kan forklare og vurdere samspillet mellem 

teori og eksperimentelt arbejde og opnå en 

selvstændig og undersøgende handlemåde i 

forbindelse hermed. 

  Naturfag  4 

Du selvstændigt kan planlægge, gennemføre 

og vurdere eksperimentelt arbejde med an-

vendelse af laboratorie udstyr eller andet rele-

vant udstyr 

  Naturfag 9 
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Du kan perspektivere resultater i forhold til er-

hvervsfaglige og/eller samfundsmæssige pro-

blemstillinger 

  Dansk Alle mål 

 

Se Bilag 1 

 

Indhold 

Intro 

 Introduktion til elevplan, VidenZonen, uddannelse, skema og kontaktlærer 

 Introduktion til klassen som arbejdsplads, samarbejde og p-grupper 

 Introduktion til skolens elevsupport herunder læsestrategier og studieteknik 

Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 

 Introduktion til cases 

 Autorisation, delegering og etiske og lovmæssige regler, klager og indberetninger 

Sundhedspædagogik 

 Befolkningens sundhed, livsformer og livsfaser samt sundhedsfremme 

Forebyggelse og rehabilitering 

 Arbejdsmiljø og ergonomi 

Sygepleje 

 Introduktion til sygepleje 

Naturfag 

 Organiske og uorganiske stoffers opbygning og egenskaber 

 Eksperimentelt arbejde 

Dansk 

 Social- og sundhedsassistenten som fagperson, herunder assistenten i medierne 

 Analyse, fortolkning og perspektivering af tekster, tv-indslag m.m. 

 Introduktion til begrebet multimodalitet 

 

Efter temaet 

Du vil deltage i en fælles mundtlig evaluering af temaet i klassen og du skal reflektere over dit 

læringsudbytte i forhold til temaets læringsmål. 

 

Tema 2: Social- og sundhedsassistenten og den medicinske 

patient 
Varighed 34 dage 
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Formålet med temaet  

 Du skal anvende viden om sygeplejeteorier til at begrunde, planlægge og evaluere 

grundlæggende sygeplejehandlinger i samarbejde med patienten, for eksempel i forhold 

til ernæring og energigivende næringsstoffer, åndedrætsbesvær, kredsløbslidelser og 

diabetes 

 Du skal anvende viden om kroppens opbygning og funktion til at forklare og reflektere 

over sammenhængen mellem de enkelte organsystemer, deres funktion samt medicin 

optagelse, fordeling og udskillelse 

 Du skal arbejde med målrettet kommunikation i samarbejdet med patienten og kolleger 

 Du skal arbejde forebyggende og rehabiliterende og kan være med til at vurdere pati-

enters funktionsevne i forhold til daglig livsførelse herunder ernæringsvurdering 

 Du skal anvende fagsprog skriftligt og mundtligt 

 Du opnår viden om dokumentation, så du kan sikre patientrettigheder, kvalitet og kon-

tinuitet i den grundlæggende sygepleje 

 Du opnår viden om lovgivning og kvalitetssikring 

Der vil blive arbejdet med faglige problemstillinger inden for: 

Ernæring/udskillelse, kommunikation/viden og udvikling samt respiration og cirkulation. 

 

Mål og fag i tema 2 

Tema/læ-

ringsaktivi-

tet 

Kompe-

tence-

mål 

Uddannelses-

specifikke og 

grundfag 

Fagmål 

2: Social- og 

sundhedsassi-

stenten og 

den medicin-

ske patient 

 

13, 15, 

16,17 og 

19 

 

Forebyggelse 

og rehabilite-

ring 

Avanceret 

1 

Eleven kan anvende viden om forskellen på og 

hensigten med henholdsvis forebyggelse og 

rehabilitering til at kunne varetage social-og 

sundhedsassistentens rolle i den tværprofessi-

onelle og tværsektorielle forebyggende og re-

habiliterende indsats 

  Forebyggelse 

og rehabilite-

ring 

Ekspert 

1 

Eleven kan anvende viden om forskellen på og 

hensigten med henholdsvis forebyggelse og 

rehabilitering til at kunne begrunde og vurdere 

social-og sundhedsassistentens rolle i den 

tværprofessionelle og tværsektorielle forebyg-

gende og rehabiliterende indsats 

  Forebyggelse 

og rehabilite-

ring 

Avanceret 

3 

Eleven kan anvende viden om aktivitetsana-

lyse til at kunne vurdere borgerens/patientens 

fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i 

forhold til daglig livsførelse og hvilke krav akti-

viteter stiller til den person, der skal udføre 

dem 
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  Forebyggelse 

og rehabilite-

ring 

Ekspert 

3 

Eleven kan anvende viden om aktivitetsana-

lyse til at kunne vurdere og begrunde borge-

rens/patientens fysiske, psykiske og sociale 

funktionsevne i forhold til daglig livsførelse og 

hvilke krav aktiviteter stiller til den person, 

der skal udføre dem 

  Forebyggelse 

og rehabilite-

ring 

Avanceret 

5 

Eleven kan anvende viden om sygdomsfore-

byggende tiltag til at kunne vejlede bor-

gere/patienter om forebyggelse af immobilitet, 

faldtendens og ernæringstilstand 

  Forebyggelse 

og rehabilite-

ring 

Ekspert 

5 

Eleven kan anvende viden om sygdomsfore-

byggende tiltag til målrettet at kunne vejlede 

borgere/patienter om ernæringstilstand 

samt forebyggelse af immobilitet og faldten-

dens   

 
 
 
 

 Sygepleje 

avanceret 

1 

Eleven kan anvende viden om forskellige sy-

geplejeteorier til at forklare hensigten med sy-

gepleje- og omsorgsydelser 

  Sygepleje 

Ekspert 

1 

Eleven kan anvende viden om forskellige sy-

geplejeteorier til at begrunde og vurdere hen-

sigten med sygepleje- og omsorgsydelser 

  Sygepleje 

avanceret 

2 

Eleven kan anvende viden om sygdomslære 

og sygeplejefaglige problemområder til at ob-

servere ændringer i borgeres/patienters sund-

hedstilstand og til at identificere og begrunde 

behov for sygepleje 

  Sygepleje  

Ekspert 

2 

Eleven kan anvende viden om sygdomslære 

og sygeplejefaglige problemområder til mål-

rettet at observere ændringer i borgeres/pati-

enters sundhedstilstand og til at identificere 

og begrunde behov for sygepleje 

  Sygepleje 

avanceret 

3 

Eleven kan anvende viden om principperne for 

sygeplejeprocessen til at kunne prioritere, til-

rettelægge, udføre og evaluere klinisk syge-

pleje med udgangspunkt i borgeres/patienters 

ressourcer og behov 

  Sygepleje  

Ekspert 

3 

Eleven kan anvende viden om principperne for 

sygeplejeprocessen til målrettet at kunne prio-

ritere, tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk 

sygepleje med udgangspunkt i borgeres/pati-

enters ressourcer og behov 
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  Sygepleje 

avanceret 

10 

Eleven kan reflektere over forskellen på erfa-

ringsbaseret og evidensbaseret viden og kan 

forklare, hvordan faglig vejledning og reflek-

sion kan indgå som redskab idet daglige ar-

bejde 

  Sygepleje  

Ekspert 

10 

Eleven kan reflektere over forskellen på erfa-

ringsbaseret og evidensbaseret viden og kan 

begrunde og vurdere, hvordan faglig vejled-

ning og refleksion kan indgå som redskab idet 

daglige arbejde 

  Somatisk syg-

domslære 

2 

Eleven kan anvende viden om de hyppigst fo-

rekommende sygdomme herunder kronisk 

obstruktiv lungelidelse, hjerte-karsyg-

domme, diabetes mellitus, cancer, gigtsyg-

domme, apopleksi, frakturer, pneumoni, kro-

nisk bronkitis, allergi, lidelser i mave-tarmsy-

stemet samt nyre-og urinvejslidelser til at for-

klare årsager, symptomer samt pleje- og be-

handlingsformer 

  Somatisk syg-

domslære 

6 

Eleven kan anvende fagsprog, skriftligt og 

mundtligt, ved beskrivelse af kroppens ana-

tomi og fysiologi og de hyppigst forekom-

mende sygdomme 

  Farmakologi 3 

Eleven kan anvende viden om anatomi og fysi-

ologi til at forklare lægemidlers farmakokine-

tik, herunder absorption, distribution og elimi-

nation og farmakodynamik 

  Farmakologi 1 

Eleven kan anvende viden om lovgivning, in-

strukser, vejledninger og lokale procedurer til 

at forklare social- og sundhedsassistentens 

ansvar og kompetenceområde til at selvstæn-

digt at kunne varetage medicinhåndtering i 

gældende praksis, herunder delegering, vide-

redelegering, ledelsens ansvar og akkredite-

ring 

  Farmakologi 4 

Eleven kan anvende beregninger af medicin 

for at fremme patientsikkerheden og fore-

bygge fejl ved medicinhåndtering 

  Farmakologi 5 

Eleven kan anvende viden om almen og spe-

ciel farmakologi, herunder psykofarmaka til at 

observere virkninger og bivirkninger samt for-

klare kontraindikationer, interaktioner og di-

spenseringsformer inden for de mest alminde-

lige hovedgrupper, herunder hvilken betydning 

det har for observation af borgere og patienter 
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  Sundhedspæ-

dagogik og 

kommunikation 

5 

Eleven kan anvende viden om forskellige for-

mer for målrettet kommunikation herunder 

matching, aktiv lytning, spørgeteknikker og 

gensvarsmodeller 
  Sundhedspæ-

dagogik og 

kommunikation 

3 

Eleven kan anvende viden om rådgivning, 

vejledning og instruktion, der bygger på vi-

den om motivationsfaktorer, mestrings-

strategier og den enkeltes psykosociale for-

udsætninger og udviklingsmuligheder til at 

kunne inddrage borgere/patienter og pårø-

rende i egen sundhedsfremmende, sygdoms-

forebyggende og rehabiliterende forløb 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Avanceret 

1  

Eleven kan anvende viden om Serviceloven, 

Sundhedsloven og lovgivning inden for psyki-

atrien i sin udøvelse af faget samt tal at for-

klare rammen for social- og sundhedsassisten-

tens opgaver 
  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Ekspert 

 

1  

Eleven kan anvende viden om Serviceloven, 

Sundhedsloven og lovgivning inden for psyki-

atrien til at forklare rammen for social- og 

sundhedsassistentens opgaver og til at kunne 

anvende viden om lovgivningen i sin udøvelse 

af faget 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Avanceret 

5 

Eleven kan anvende viden om principperne for 

kvalitetssikring til at forklare social- og sund-

hedsassistentens rolle i forbindelse med at 

sikre kvaliteten i serviceydelser og sundheds-

ydelser og i forhold til arbejdsmiljø certifice-

ring og akkreditering 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion  

 

Ekspert 

5 

Eleven kan anvende viden om principperne for 

kvalitetssikring til at vurdere og begrunde so-

cial- og sundhedsassistentens rolle i forbin-

delse med at sikre kvaliteten i serviceydelser 

og sundhedsydelser og i forhold til arbejds-

miljø certificering og akkreditering 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Avanceret 

6 

Eleven kan anvende viden om dokumentatio-

nens betydning til at kunne sikre kontinuitet i 

sygeplejen, i rehabilitering, sikre patientret-

tigheder og udvikle kvaliteten af service og 

sundhedsydelser i en tværprofessionel og 

tværsektoriel sammenhæng 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Ekspert 

6 

Eleven kan anvende viden om dokumentatio-

nens betydning til at kunne begrunde og vur-

dere kontinuitet i sygeplejen, i rehabilitering, 

sikre patientrettigheder og udvikle kvaliteten 
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af service og sundhedsydelser i en tværprofes-

sionel og tværsektoriel sammenhæng 

  Naturfag 1 

Kan anvende naturfaglige modeller og på ud-

valgte områder selv opstille og vurdere så-

danne modeller 

  Naturfag 2 

Kan anvende matematik som et redskab til at 

danne modeller, der kan beskrive naturviden-

skabelige fænomener og problemstillinger 

  Naturfag 3 

Kan forstå samspillet mellem teori og eksperi-

mentelt arbejde og opnå en selvstændig og 

undersøgende adfærd i forbindelse hermed 

  Naturfag 4 

Kan planlægge, gennemføre og vurdere ek-

sperimentelt arbejde med anvendelse af labo-

ratorieudstyr eller andet relevant udstyr 

  Naturfag 5 

Kan omgås kemikalier og udstyr på forsvarlig 

måde i forbindelse med eksperimentelt ar-

bejde og begrunde handlemåde i forhold her-

til, herunder vurdere sikkerhed og risikomo-

menter 

  Dansk Alle mål se side 86/87 

 

Indhold 

Sygepleje 

 Sygeplejeteori 

 Sygeplejefaglige problemområder i relation til cases 

 Observation af ændringer i sundhedstilstand 

 Sygeplejeprocessen/ sygeplejefaglige optegnelser 

 Evidensbaseret og erfaringsbaseret viden 

Somatisk sygdomslære  

 Anatomi og fysiologi 

o Åndedrættet, kredsløbet, fordøjelsessystemet, nyrer og urinveje, hormonsyste-

met 

 Hyppigst forekommende sygdomme og funktionsnedsættelser i relation til ovenstående 

 Skriftligt og mundtligt fagsprog 

Farmakologi 

 Lægemidlers farmakokinetik og farmakodynamik 

 Almen og speciel farmakologi i relation til lidelser i åndedrættet, kredsløbet, nyrer og 

urinveje, hormonsystem og fordøjelsen 

 Lovgivning vedr. medicinadministration og medicinhåndtering 

Forebyggelse og rehabilitering 
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 Rehabilitering og forebyggelse 

 Ernæringsscreening 

 Funktionsevne 

 Aktivitetsanalyse 

Sundhedspædagogik og kommunikation 

 Målrettet kommunikation 

 Motivationsfaktorer, mestringsstrategier 

 Instruktion, vejledning og rådgivning  

 Didaktik 

Naturfag 

 Energigivende næringsstoffer  

 Cellens stofskifte 

 Væsker og tryk 

 Syrer og baser 

 Faglige beregninger 

 Lægemiddelregning og halveringstider 

Dansk 

 Den medicinske patient 

 Analyse, fortolkning og perspektivering af nonfiktive tekster, tv-indslag og billeder 

 Tekstproduktion 

 Træning i refleksion 

Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 

 Selvbestemmelsesretten 

 Informeret samtykke 

 Aktindsigt 

 Tavshedspligt 

 Intro til e-dok 

 Dokumentation i forhold til patientrettigheder 

 DDKM og akkreditering 

 UTH 

 Arbejdsmiljøcertificering 

Efter temaet 

Du vil deltage i en fælles mundtlig evaluering af temaet i klassen og du skal reflektere over dit 

læringsudbytte i forhold til temaets læringsmål. 

 

Tema 3: Social- og sundhedsassistenten og den kirurgiske 

patient 
Varighed 13 dage 
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Formålet med temaet  

 Du skal arbejde med immunsystemet, infektionssygdomme og institutionsinfektioner 

samt forebyggelse og behandling af disse 

 Du skal arbejde med hvordan man tilrettelægger plejen for en operationspatient og 

vide, hvilke observationer der er i den præ, per og postoperative fase 

 Du skal anvende sterile teknikker i forhold til sårpleje, drop og kateter 

 Du skal arbejde med forebyggelse af komplikationer til immobilisation 

 Du skal arbejde med nervesystemet og apopleksi  

 Du skal arbejde med at planlægge målrettede aktiviteter herunder sansestimulering 

 

Der vil blive arbejdet med faglige problemstillinger inden for: 

Hygiejne/infektion og aktivitet/sanser og sansestimulation 

 

Mål og fag i tema 3 

Tema/læ-

ringsaktivi-

tet 

Kompe-

tence-

mål 

Uddannelses-

specifikke og 

grundfag 

Fagmål 

3: Social- og 

sundhedsassi-

stenten og 

den kirurgiske 

patient 

 

13, 15, 

16,17, 

18,19, 

20 og 24 

 

Sygepleje 

 

Avanceret 

5 

Eleven kan anvende viden om sterile teknikker 

og rene procedurer til at kunne foretage sår-, 

drop- og kateterpleje 

  Sygepleje 

 

Ekspert 

5 

Eleven kan anvende viden om sterile teknikker 

og rene procedurer til at kunne begrunde og 

vurdere sår-, drop- og kateterpleje 

  Sygepleje 2 

Eleven kan anvende viden om sygdomslære 

og sygeplejefaglige problemområder til at ob-

servere ændringer i borgeres/patienters sund-

hedstilstand og til at identificere og begrunde 

behov for sygepleje 

  Sygepleje 

 

Ekspert 

2 

Eleven kan anvende viden om sygdomslære 

og sygeplejefaglige problemområder til mål-

rettet at observere ændringer i borgeres/pati-

enters sundhedstilstand og til at identificere 

og begrunde behov for sygepleje 

  Somatisk syg-

domslære 

1 

Eleven kan anvende viden om kroppens ana-

tomi og fysiologi og sammenhænge mellem de 

enkelte organsystemer til at forklare de en-

kelte organers betydning for kroppens funk-

tion 

  Somatisk syg-

domslære 

2 

Eleven kan anvende viden om de hyppigst fo-

rekommende sygdomme herunder kronisk ob-
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struktiv lungelidelse, hjerte-karsygdomme, di-

abetes mellitus, cancer, gigtsygdomme, apo-

pleksi, frakturer, pneumoni, kronisk bronki-

tis, allergi, lidelser i mave-tarmsystemet 

samt nyre-og urinvejslidelser til at forklare år-

sager, symptomer samt pleje- og behandlings-

former 

  Somatisk syg-

domslære 

4 

Eleven kan anvende viden om præ-, per- og 

postoperativ fase til at kunne forberede pati-

enter til operation og kunne observere patien-

ten i den postoperative fase 

  Somatisk syg-

domslære 

5 

Eleven kan anvende viden om principper for 

hygiejne til at arbejde med særlige regimer i 

forbindelse med infektionssygdomme og insti-

tutionsinfektioner og kan forklare, hvordan 

borgere/patienter, pårørende, kolleger og fri-

villige kan vejledes til at overholde disse prin-

cipper 

  Somatisk syg-

domslære 

6 

Eleven kan anvende fagsprog, skriftligt og 

mundtligt, ved beskrivelse af kroppens ana-

tomi og fysiologi og de hyppigst forekom-

mende sygdomme 

  Farmakologi 1 

Eleven kan anvende viden om lovgivning, in-

strukser, vejledninger og lokale procedurer til 

at forklare social- og sundhedsassistentens 

ansvar og kompetenceområde til at selvstæn-

digt at kunne varetage medicinhåndtering i 

gældende praksis, herunder delegering, vide-

redelegering, ledelsens ansvar og akkredite-

ring 

  Farmakologi 4 

Eleven kan anvende beregninger af medicin 

for at fremme patientsikkerheden og fore-

bygge fejl ved medicinhåndtering 

  Farmakologi 5 

Eleven kan anvende viden om almen og spe-

ciel farmakologi, herunder psykofarmaka til at 

observere virkninger og bivirkninger samt for-

klare kontraindikationer, interaktioner og di-

spenseringsformer inden for de mest alminde-

lige hovedgrupper, herunder hvilken betydning 

det har for observation af borgere og patienter 

  Farmakologi 7 

Eleven kan anvende viden om hygiejne og risi-

kofaktorer ved medicinhåndtering herunder 

arbejdsmiljøudvalgets opgave og arbejdsmiljø-

certificering til at forebygge arbejdsskader i 

praksis 

  Naturfag 2 
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Kan anvende matematik som et redskab til at 

danne modeller, der kan beskrive naturviden-

skabelige fænomener og problemstillinger 

  Naturfag 3 

Kan forstå samspillet mellem teori og eksperi-

mentelt arbejde og opnå en selvstændig og 

undersøgende adfærd i forbindelse hermed 

  Naturfag 6 

Kan forholde sig kritisk til naturfaglige og er-

hvervsfaglige problemstillinger som de kom-

mer til udtryk i medierne, herunder identifi-

cere de naturvidenskabelige og matematiske 

elementer if fremstilling og argumentation 

  Naturfag 9 

Du kan perspektivere resultater i forhold til er-

hvervsfaglige og/eller samfundsmæssige pro-

blemstillinger 

 
 

 Forebyggelse 

og rehabilite-

ring 

 

Avanceret 

3 

Eleven kan anvende viden om aktivitetsana-

lyse til at kunne vurdere borgerens/patienters 

fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i 

forhold til daglig livsførelse og hvilke krav akti-

viteter stiller til den person, der skal udføre 

dem 

  Forebyggelse 

og rehabilite-

ring 

 

Ekspert 

3 

Eleven kan anvende viden om aktivitetsana-

lyse til at kunne vurdere og begrunde borge-

rens/patienters fysiske, psykiske og sociale 

funktionsevne i forhold til daglig livsførelse og 

hvilke krav aktiviteter stiller til den person, 

der skal udføre dem 

  Forebyggelse 

og rehabilite-

ring 

 

Avanceret 

4 

Eleven kan anvende viden om planlægning, 

udførelse og evaluering af målrettede aktivite-

ter herunder sansestimulering på baggrund af 

en analyse af borgeres/patienters forudsæt-

ninger, til at kunne fremme at borgerne/pati-

enterne bevarer eller styrker deres fysiske, 

psykiske og sociale funktionsevne 

  Forebyggelse 

og rehabilite-

ring 

 

Ekspert 

4 

Eleven kan anvende viden om planlægning, 

udførelse og evaluering af målrettede aktivite-

ter herunder sansestimulering på baggrund af 

en målrettet analyse af borgeres/patienters 

forudsætninger, til at kunne fremme at bor-

gerne/patienterne bevarer eller styrker deres 

fysiske, psykiske og sociale funktionsevne 

  Forebyggelse 

og rehabilite-

ring 

 

Avanceret 

5 

Eleven kan anvende viden om sygdomsfore-

byggende tiltag til at kunne vejlede bor-

gere/patienter om forebyggelse af immobili-

tet, faldtendens og ernæringstilstand 
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  Forebyggelse 

og rehabilite-

ring 

 

Ekspert 

5 

Eleven kan anvende viden om sygdomsfore-

byggende tiltag til målrettet at kunne vejlede 

borgere/patienter om ernæringstilstand samt 

forebyggelse af immobilitet og faldtendens 

 

Indhold 

Sygepleje 

 Aseptik 

 Kateterpleje, injektionsteknik og sterile handsker 

Somatisk sygdomslære  

 Anatomi og fysiologi 

o Immunsystemet 

o Knogler, led og muskler 

o Nervesystemet 

 Hyppigst forekommende sygdomme og funktionsnedsættelser i relation til ovenstående 

 Principper for hygiejne og særlige regimer 

 Præ-, per- og postoperativt forløb 

 Skriftligt og mundtligt fagsprog 

Farmakologi 

 Hygiejne og risikofaktorer ved medicinhåndtering 

 Arbejdsmiljø i forbindelse med lægemidler 

 Specifik farmakologi i forhold til operationspatienten 

o Trombolyse behandling 

o Antibiotika 

o Analgetica 

o Spasmolytica 

Naturfag 

 Lægemiddelregning  

 Temperatur 

 Mikroorganismer og bakteriel vækst 

 Epidemier, deres udbredelse herunder beskyttelse og forebyggelse 

 Nerveimpuls 

Forebyggelse og rehabilitering 

 Immobilisation og forebyggelse af fald 

 Sanser og sansestimulation 

 

Efter temaet 

Du vil deltage i en fælles mundtlig evaluering af temaet i klassen, og du skal reflektere over dit 

læringsudbytte i forhold til temaets læringsmål. 
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Tema 4: Social- og sundhedsassistenten i det sammenhæn-

gende forløb 
Varighed 7 dage 

Formålet med dette tema 

 Du skal medvirke i at tilrettelægge ”det gode patientforløb”, derfor skal du arbejde med 

metoder til planlægning, dokumentation og evaluering som lever op til sygeplejefaglige 

optegnelser og de vedtagne kvalitets-standarder. Herunder utilsigtede hændelser og 

akkreditering. 

 Du skal arbejde med at tilrettelægge patientforløb, hvor du samarbejder med kommu-

nale og regionale institutioner.  

 Du skal arbejde med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 

 Du skal anvende viden om velfærdsteknologi og hjælpemidler 

 

 

Mål og fag i tema 4 

Tema/læ-

ringsaktivi-

tet 

Kompe-

tence-

mål 

Uddannelses-

specifikke og 

grundfag 

Fagmål 

4: Social- og 

sundhedsassi-

stenten i det 

sammenhæn-

gende forløb 

 

13,14, 

15, 16, 

19, 21, 

23 og 24 

 

Sygepleje 

 

Avanceret 

2 

Eleven kan anvende viden om sygdomslære og 

sygeplejefaglige problemområder til at obser-

vere ændringer i borgeres/patienters sundheds-

tilstand og til at identificere og begrunde behov 

for sygepleje 

  Sygepleje 

 

Ekspert 

2 

Eleven kan anvende viden om sygdomslære og 

sygeplejefaglige problemområder til målrettet 

at observere ændringer i borgeres/patienters 

sundhedstilstand og til at identificere og be-

grunde behov for sygepleje 

  Sygepleje 

 

Avanceret 

4 

Eleven kan anvende viden om kronisk sygdoms 

betydning for borgere/patienter til planlægning, 

udførelse og evaluering af omsorg og sygepleje 

  Sygepleje 

 

Ekspert 

4 

Eleven kan anvende viden om kronisk sygdoms 

betydning for borgere/patienter til målrettet 

planlægning, udførelse og evaluering af omsorg 

og sygepleje 

  Sygepleje 

 

Avanceret 

9 

Eleven behersker et mundtligt og skriftligt fag-

sprog, som er dækkende for social- og sund-

hedsassistentens kompetenceområde, og kan 

forklare anvendelse af sygeplejefaglige opteg-

nelser til at skabe kontinuitet og sammenhæng 

i et borger-/patientforløb 

  Sygepleje 

 

Ekspert 

9 
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Eleven behersker et mundtligt og skriftligt fag-

sprog, som er dækkende for social- og sund-

hedsassistentens kompetenceområde, og kan 

begrunde og vurdere anvendelse af sygepleje-

faglige optegnelser til at skabe kontinuitet og 

sammenhæng i et borger-/patientforløb 

  Naturfag 2 

Kan anvende matematik som et redskab til at 

danne modeller der kan beskrive natur viden-

skabelige fænomener og problemstillinger 

  Naturfag 9 

Kan perspektivere resultater i forhold til er-

hvervsfaglige og/eller samfundsmæssige pro-

blemstillinger 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Avanceret 

6 

Eleven kan anvende viden om dokumentatio-

nens betydning til at kunne sikre kontinuitet i 

sygeplejen, i rehabilitering, sikre patientret-

tigheder og udvikle kvaliteten af service og 

sundhedsydelser i en tværprofessionel og tvær-

sektoriel sammenhæng 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Ekspert 

 

6 

Eleven kan anvende viden om dokumentatio-

nens betydning til at kunne begrunde og vur-

dere kontinuitet i sygeplejen, i rehabilitering, 

sikre patientrettigheder og udvikle kvaliteten af 

service og sundhedsydelser i en tværprofessio-

nel og tværsektoriel sammenhæng 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Avanceret 

7 

Eleven kan anvende viden om opgavefordelin-

gen inden for sundhedssektoren, herunder em-

bedslægens og almen praksis rolle til at kunne 

tilrettelægge og evaluerer sammenhængende 

borger/patient forløb 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Ekspert 

 

7 

Eleven kan anvende viden om opgavefordelin-

gen inden for sundhedssektoren, herunder em-

bedslægens og almen praksis rolle til at kunne 

tilrettelægge, begrunde og evaluerer sammen-

hængende borger/patient forløb 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Avanceret 

11 

Eleven kan anvende viden om velfærdstekno-

logi og innovation i forhold til social- og sund-

hedsassistentens rolle 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Ekspert 

11 

Eleven kan anvende viden om velfærdstekno-

logi og innovation til at kunne vurdere og be-

grunde anvendelsen på social- og sundhedsas-

sistentens arbejdsområde 



 

36 

 

  Sundhedspæ-

dagogik og 

kommunikation 

2 

Eleven kan anvende viden om sundhedspæda-

gogik til at kunne støtte borgere/patienter i læ-

reprocesser, der fremmer egenomsorg og moti-

verer til at leve sundt 

  Forebyggelse 

og rehabilite-

ring 

 

Avanceret 

7 

Eleven kan anvende viden om hjælpemidler og 

velfærdsteknologi til at kunne implementere og 

anvende sådanne i samarbejde med bor-

gere/patienter og kolleger 

  Forebyggelse 

og rehabilite-

ring 

 

Ekspert 

7 

Eleven kan anvende viden om hjælpemidler og 

velfærdsteknologi til at kunne begrunde og vur-

dere implementering og anvendelse af sådanne 

i samarbejde med borgere/patienter og kolleger 

  Dansk alle mål 

 

Indhold 

Sygepleje 

 Sygepleje til patienten med komplekse problemstillinger 

 Den ældre medicinske patient 

o Gerontologi  

o Olympiadesyndromet 

 Dokumentation 

 

Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 

 

 Sundhedsaftaler Region Midtjylland, det somatiske område 

 Opgaver og ansvar i det regionale og det nære sundhedsvæsen 

 Dokumentation 

 Velfærdsteknologi og innovation 

 

Sundhedspædagogik og kommunikation 

 Læreprocesser 

 Sundhedspædagogik 

Forebyggelse og rehabilitering 

 Velfærdsteknologi og hjælpemidler 

Dansk 

 Det sammenhængende patientforløb 

 Analyse, fortolkning og perspektivering af nonfiktive tekster og billeder. 

Efter temaet 

Dansk afsluttes her med en delkarakter. 

Du vil deltage i en fælles mundtlig evaluering af temaet i klassen, og du skal reflektere over dit 

læringsudbytte i forhold til temaets læringsmål. 
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Tema 5: Projekt 1  

Social- og sundhedsassistenten som fagperson på somatisk 

hospital 
Varighed 7 dage 

I dette tema arbejder du med et problemorienteret projekt, som tager udgangspunkt i en af de 

hyppigst forekommende sygdomme og plejen heraf på somatisk hospital. 

Den udvalgte problemstilling vil tage udgangspunkt i social- og sundhedsassistentens arbejds-

opgaver i forhold til sundhedsfremme, forebyggelse eller rehabilitering til en patient med den 

valgte problemstilling 

Du skal inddrage den læring, du har fået fra de forudgående temaer i denne skoleperiode, til at 

belyse den udvalgte problemstilling i projektet. Alle læringsmål er i spil. 

Naturfag bidrager til opnåelse af læringsmål i somatisk sygdomslære. 

Dansk indgår i projektet i forhold til kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. 

Hvis du er elev på ekspertniveau, skal du 1 dag ud på dit kommende praktikplads for at søge 

viden om din problemstilling, for derefter at vende tilbage på skolen og arbejde med projektet 

i de resterende dage. Den konklusion, du fremkommer med, skal kvalificeres yderligere i for-

bindelse med praktikperioden, og projektet afsluttes med, at du laver en perspektivering og 

fremlægger dit projekts konklusion/perspektivering i praksis.  

Mål og fag i Tema 5 

Tema/læ-

ringsaktivi-

tet 

Kompe-

tence-

mål 

Uddannelses-

specifikke og 

grundfag 

Fagmål 

5: Social- og 

sundhedsassi-

stenten som 

fagperson på 

somatisk hos-

pital 

 

13,14, 

15, 16, 

19, 21, 

23 og 24 

 

Sygepleje 1, 2, 3, 4, 5, 9 og 10 

 

  Somatisk syg-

domslære 

1, 2, 4, 5 og 6 

 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

1, 2, 3, 5, 6, 7 og 11 

  Sundhedspæ-

dagogik og 

kommunikation 

1, 2, 3 og 5 

 

  Forebyggelse 

og rehabilite-

ring 

1, 3, 4, 5, 7 og 8 

 

  Farmakologi 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 
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Efter temaet 

Du vil deltage i en fælles mundtlig evaluering af temaet i klassen, og du skal reflektere over dit 

læringsudbytte i forhold til skoleperiodens læringsmål. 

Du skal, med afsæt i praktikmålene, arbejde med at sætte dig mål for din læring i den kom-

mende praktik, og reflektere over hvordan teorien fra 1. skoleperiode kan overføres til praksis. 

Engelsk  
Du skal have engelsk i slutningen af 1. skoleperiode. 

I faget engelsk arbejder du især med emner, der vedrører social- og sundhedsassistentens ar-

bejdsområde, og som har været i spil i skoleperiodens temaer. Mere almene emner berøres 

også. 

 Du skal arbejde med relevante fagudtryk, så du bliver i stand til at kommunikere 

mundtligt og skriftligt på engelsk om din uddannelse og kommende erhverv 
 Du skal arbejde med forskellige tekster, billeder, film, sange og videoklip fra nettet 
 Du skal arbejde med kommunikative og grammatiske øvelser 
 Du skal arbejde med normer og værdier i engelsktalende lande. 

 Du vil arbejde med emner som er relevante for skoleperioden inden for områderne: 

 Kommunikation 

 Kommunikationsstrategier 

 Sprog og sprogtilegnelse  

 Kultur og samfundsforhold 

 Har du godskrivning for engelsk, skal du arbejde med faglig fordybelse eller et valgfag. 

Mål for faget engelsk i 1. skoleperiode 

Tema/læ-

ringsaktivi-

tet 

Kompe-

tence-

mål 

Uddannelses-

specifikke og 

grundfag 

Fagmål 

 Engelsk 

 
Videre-

uddan-

nelses-

perspek-

tiv 

Engelsk 1.Kommunikation 

  Engelsk 2. Forstå indholdet af talt fremmedsprog om 

alsidige emner, 

  Engelsk 3. forstå indholdet af skrevne fremmedsprog-

lige tekster om alsidige emner, 

  Engelsk 4. udtrykke sig mundtligt med præcision i et 

sammenhængende sprog med alsidigt ordfor-

råd inden for varierede emner, 

  Engelsk 5. redegøre mundtligt for indholdet af de væ-

sentlige informationer i forskellige teksttyper, 

  Engelsk 6. redegøre for, forklare og uddybe et forbe-

redt stofområde, 
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  Engelsk 7. deltage aktivt i samtaler og diskutere alsi-

dige emner, 

  Engelsk 8. udtrykke sig skriftligt med præcision og i et 

sammenhængende sprog tilpasset alsidige 

emner og kontekster, 

  Engelsk 9. anvende, bearbejde og kommentere viden 

og informationer skriftligt inden for alsidige 

emner, tekster og situationer og 

  Engelsk 10. anvende multimodale medier, dvs. ord, 

billeder, film, animation og lyd til at kommuni-

kere mundtligt med sikkerhed. 

  Engelsk 11.Kommunikationsstrategier 

  Engelsk 12.Vælge og anvende lytte- og læsestrategier 

hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situa-

tion og formål, 

  Engelsk 13. vælge hensigtsmæssige kommunikations-

strategier, herunder bruge omskrivninger, 

overbegreber og synonymer, 

  Engelsk 14. vælge skrivestrategier efter skriveformål, 

herunder anvende viden om skriveprocessens 

faser, 

  Engelsk 15. anvende fagets hjælpemidler hensigts-

mæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, 

grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kil-

desøgning og tekstproduktion 

  Engelsk 16. anvende informationer og kilder selvstæn-

digt og kritisk. 

  Engelsk 17. Sprogbrug Sprogtilegnelse 

  Engelsk 18. Anvende et præcist og alsidigt ordforråd 

inden for relevante emner, 

  Engelsk 19. udtale fremmedsproget klart, tydeligt og 

præcist med et alsidigt ordforråd inden for va-

rierede emner og kontekster, 

  Engelsk 20. tale og skrive fremmedsproget så gram-

matiske regler med betydning for hensigts-

mæssig og effektiv kommunikation følges med 

en høj grad af korrekt sprogbrug 

  Engelsk 21. anvende væsentlige regler for opbygning 

af tekster med sans for struktur og sammen-

hæng inden for relevante genrer, tekster og 

medier i erhverv, uddannelse og samfund 

samt almene og personlige forhold. 

  Engelsk 22. Kultur- og samfundsforhold 

  Engelsk 23. Opnå, anvende og redegøre for viden om 

adfærd, normer og værdier hos brugere af 

fremmedsproget i erhverv, samfund og i per-

sonlige og almene sammenhænge 

  Engelsk 24. drage sammenligninger og redegøre for 

forskelle mellem egen kultur og andres kultur 

  Engelsk 25. anvende viden om erhverv, kultur og sam-

fund i kontakten med mennesker, der bruger 

fremmedsproget som modersmål eller som in-

ternationalt kommunikationsmiddel 
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Valgfag 
Du kan vælge at arbejde med et af følgende valgfag:  

 Skills 

 Frivillighed 

 Innovation 

Du får besked i elevplan, når du skal vælge. 

Du finder beskrivelse og mål for fagene på StudieZonen. 

 

  



 

41 

 

Læringsaktivitet: 2. skoleperiode 

 
I denne skoleperiode skal du gøre dig klar til at arbejde inden for det psykiatriske område. Det 

psykiatriske område består af hospitalspsykiatrien, distrikts – og socialpsykiatrien. 

 

Du vil møde mennesker med forskellige sindslidelser. 

 

Du vil på skoleperioden tilegne dig et teoretisk udgangspunkt for at kunne deltage i behand-

ling, pleje og rehabilitering af mennesket med en sindslidelse.  

 

Du skal arbejde med: 

 Mødet mellem social- og sundhedsassistenten og borgere/patienter med en sindslidelse 

 De mest almindeligt forekommende sindslidelser  

 Psykofarmaka 

 Forudsætninger for at etablere relationer og den målrettede kommunikation 

 Hvordan du kan indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde 

 Rehabilitering og forebyggelse 

 Lovgivning inden for psykiatrien 

Du skal dokumentere din kompetenceudvikling på flere forskellige måder ex. gennem portfolio, 

fremlæggelser, dialog med elevkammerater og underviser, noter, refleksionsark og mindmaps. 

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. 

Naturfag afsluttes med en standpunktskarakter i denne skoleperiode. 

Somatisk sygdomslære bedømmes ikke på denne skoleperiode. 

 

Varighed 

2. skoleperiode varer 7 uger. Din arbejdstid vil svare til 37 timer pr. uge. Der er i gennemsnit 

30 skemalagte lektioner pr. uge. Møder i din p-gruppe/kontaktlærer vil ligge ud over undervis-

ningen. 

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 
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vise dine handlinger. Du vil derfor skulle arbejde med situationsbeskrivelser, skills og simula-

tion. 

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 

 

Oversigt over 2. skoleperiodes læringsaktiviteter  
Læringsaktivitet  

 

Varighed 

 

Tema 6: At være fagperson i psykiatrien 

 

 

5 dage 

 

Tema 7: Social- og sundhedsassistenten og borgere/patienter med 

             psykisk sygdom 

 

 

13 dage 

 

Tema 8: Social- og sundhedsassistenten i det sammenhængende  

             forløb 

 

 

5 dage og 4 

lektioner 

 

Tema 9: Social- og sundhedsassistenten og de naturfaglige metoder 

 

 

3 dage og 2 

lektioner 

               

Engelsk 

 

 

3 dage 

              

Valgfrit specialefag 1 og Ud i praktik 

 

 

5 dage 

 
 

Tema 6: At være fagperson i psykiatrien 
Varighed 5 dage 
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Formålet med temaet 

 Du skal få indblik i hvordan det psykiatriske system er opbygget 

 Du skal arbejde med det at være kontaktperson i psykiatrien 

 Du skal få viden om de grundsyn der dominerer inden for psykiatrien og deres betyd-

ning for den støtte og behandling som tilbydes menneske med sindslidelser 

 Du skal arbejde med, hvordan du inden for psykiatrien skaber relationer og du skal ar-

bejde med, hvordan man som kontaktperson med afsæt i forskellige metoder kan tilret-

telægge målrettet støtte og behandling  

 Du skal arbejde med forståelse af såvel egne som andres reaktioner i det relationelle 

arbejde 

 Du skal arbejde med, hvordan gældende lovgivning og lokale politikker, herunder 

voldspolitik, danner rammer for mødet med den sindslidende 

 

 

Mål og fag i tema 6 

Tema/læ-

ringsaktivi-

tet 

Kompe-

tence-

mål 

Uddannelses-

specifikke og 

grundfag 

Fagmål 

6: Ind fra 

praktik og at 

være fagper-

son i psyki-

atrien 

 

13, 20 

og 22 

 

Psykiatrisk syg-

domslære 

2 

Eleven kan anvende viden om mellemmenne-

skelige relationer og interaktioner til at kunne 

etablere, fastholde og afslutte professionelle re-

lationer med psykiatriske borgere/patienter, på-

rørende og samarbejdspartnere 

  Psykiatrisk syg-

domslære 

3 

Eleven kan anvende viden om de almindeligt 

anvendte terapeutiske principper, herunder jeg-

støttende sygepleje, kognitive tilgange, miljøte-

rapi og recovery til at kunne arbejde som kon-

taktperson og understøtte borgeres/patienters 

psykosociale rehabilitering 

  Psykiatrisk syg-

domslære  

4 

Eleven kan anvende viden om lovgivning og 

regler om indgreb i patienters selvbestemmel-

sesret til at kunne begrænse magtanvendelse 

og brug af tvang på det psykiatriske område 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Avanceret 

1 

Eleven kan anvende viden om Serviceloven, 

Sundhedsloven og lovgivning inden for psyki-

atrien i sin udøvelse af faget samt til at forklare 

rammen for social- og sundhedsassistentens 

opgaver 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Ekspert 

 

1 

Eleven kan anvende viden om Serviceloven, 

Sundhedsloven og lovgivning inden for psyki-

atrien til at forklare rammen for social- og 

sundhedsassistentens opgaver og til at kunne 

anvende viden om lovgivningen i sin udøvelse 

af faget 
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  Sundhedspæ-

dagogik og 

kommunikation 

5 

Eleven kan anvende viden om forskellige former 

for målrettet kommunikation herunder matcing, 

aktiv lytning, spørgeteknikker og gensvarsmo-

deller 

  Dansk Alle mål 

 

Indhold  

Intro skoleperiode 

 

 Opfølgning på praktik 

Du skal reflekterer over hvordan dine erfaringer fra praktikken i kombination med teo-

rien fra 1. skoleperiode har betydning for din udvikling som fagperson, og hvordan det 

vil påvirke dine lærings mål for 2. skoleperiode 

Psykiatrisk sygdomslære 

 Psykiatriens organisering og mulige arbejdsområder inden for psykiatrien 

 Professionelle relationer og deres betydning for samarbejdet med borger/patient, pårø-

rende og samarbejdspartnere 

 Mellemmenneskelige relationers betydning for samarbejdet med borger/patient, pårø-

rende og samarbejdspartnere. 

 Jeg-støttende sygepleje 

 Lovgivning om selvbestemmelsesret, magtanvendelse og tvang inden for psykiatrien. 

 

Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 

 Lovgivning inden for psykiatrien 

Sundhedspædagogik og kommunikation 

 Målrettet kommunikation, matching og gensvar 

Dansk 

 Tekstproduktion 

 Analyse, fortolkning og perspektivering af fiktive tekster og billeder med fokus på kom-

munikation 

 

Efter temaet 

Du vil deltage i en fælles mundtlig evaluering af temaet i klassen, og du skal reflektere over dit 

læringsudbytte i forhold til temaets læringsmål. 

 

Tema 7: Social- og sundhedsassistenten og borgere/patien-

ter med psykisk sygdom      
Varighed 13 dage 
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Formålet med temaet 

 Du skal lære at observere symptomer på ændringer hos mennesket med sindslidelse  

 Du skal arbejde med de hyppigst forekomne psykiatriske lidelser, årsager, symptomer, 

pleje og støtte 

 Du skal opnå indsigt i de grundsyn og værdier der dominerer inden for psykiatrien og 

deres betydning for den støtte og pleje som tilbydes mennesker med sindslidelser 

 Du skal arbejde med tilrettelæggelse og planlægning af sygeplejen til mennesket med 

en sindslidelse 

 Du skal arbejde med at tilrettelægge aktiviteter for borgere/patienter med psykisk li-

delse 

 Du skal anvende relevant skriftligt og mundtligt fagsprog i tilknytning hertil 

 Du skal arbejde med de lægemiddelgrupper der anvendes inden for psykiatrien 

  

Mål og fag i tema 7 

Tema/læ-

ringsaktivi-

tet 

Kompe-

tence-

mål 

Uddannelses-

specifikke og 

grundfag 

Fagmål 

7: Social- og 

sundhedsassi-

stenten og 

borgere/pati-

enter med 

psykisk syg-

dom 

 

 

16, 17, 

19, 20 

og 21 

 

Psykiatrisk syg-

domslære 

1 

Eleven kan anvende viden om mulige årsager til 

de hyppigst forekommende psykiske sygdomme 

herunder demenssygdomme, skizofreni, affek-

tive lidelser, angsttilstande, personlighedsfor-

styrrelser og dobbeltdiagnoser til at kunne for-

klare psykisk sygdoms opståen og syptomer 

samt sygepleje- og behandlingsformer 

  Psykiatrisk syg-

domslære 

2 

Eleven kan anvende viden om mellemmenne-

skelige relationer og interaktioner til at kunne 

etablere, fastholde og afslutte professionelle re-

lationer med psykiatriske borgere/patienter, på-

rørende og samarbejdspartnere 

  Psykiatrisk syg-

domslære  

3 

Eleven kan anvende viden om de almindeligt 

anvendte terapeutiske principper, herunder jeg-

støttende sygepleje, kognitive tilgange, miljøte-

rapi og recovery til at kunne arbejde som kon-

taktperson og understøtte borgeres/patienters 

psykosociale rehabilitering 

  Farmakologi 5 

Eleven kan anvende viden om almen og speciel 

farmakologi, herunder psykofarmaka til at ob-

servere virkninger og bivirkninger samt forklare 

kontraindikationer, interaktioner og dispense-

ringsformer inden for de mest almindelige ho-

vedgrupper, herunder hvilken betydning det har 

for observationen af borgere og patienter  

  Farmakologi 6 

Eleven kan anvende viden om sundhedspæda-

gogiske metoder, redskaber og praksisformer, 
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herunder vejledning, motivation, compliance og 

selvadministration i samarbejdet med borgere, 

patienter og pårørende i primær og sekundær 

sektor, herunder samarbejde med almen prak-

sis til at øge kvaliteten og patientsikkerheden 

ved medicinhåndtering. 

  Sygepleje 

avanceret 

1 

Eleven kan anvende viden om forskellige syge-

plejeteorier til at forklare hensigten med syge-

pleje- og omsorgsydelser 

  Sygepleje 

Ekspert 

1 

Eleven kan anvende viden om forskellige syge-

plejeteorier til at begrunde og vurdere hensig-

ten med sygepleje- og omsorgsydelser 

  Sygepleje 

avanceret 

2 

Eleven kan anvende viden om sygdomslære og 

sygeplejefaglige problemområder til at obser-

vere ændringer i borgeres/patienters sundheds-

tilstand og til at identificere og begrunde behov 

for sygepleje 

  Sygepleje  

Ekspert 

2 

Eleven kan anvende viden om sygdomslære og 

sygeplejefaglige problemområder til målrettet 

at observere ændringer i borgeres/patienters 

sundhedstilstand og til at identificere og be-

grunde behov for sygepleje 

  Sygepleje 

avanceret 

3 

Eleven kan anvende viden om principperne for 

sygeplejeprocessen til at kunne prioritere, til-

rettelægge, udføre og evaluere klinisk sygepleje 

med udgangspunkt i borgeres/patienters res-

sourcer og behov 

  Sygepleje  

Ekspert 

3 

Eleven kan anvende viden om principperne for 

sygeplejeprocessen til målrettet at kunne priori-

tere, tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk 

sygepleje med udgangspunkt i borgeres/patien-

ters ressourcer og behov 

  Forebyggelse 

og rehabilite-

ring 

 

Avanceret 

 

3 

Eleven kan anvende viden om aktivitetsanalyse 

til at kunne vurdere borgerens/patienters fysi-

ske, psykiske og sociale funktionsevne i forhold 

til daglig livsførelse og hvilke krav aktiviteter 

stiller til den person, der skal udføre dem 

  Forebyggelse 

og rehabilite-

ring 

 

Ekspert 

3 

Eleven kan anvende viden om aktivitetsanalyse 

til at kunne vurdere og begrunde borgerens/pa-

tienters fysiske, psykiske og sociale funktions-

evne i forhold til daglig livsførelse og hvilke 

krav aktiviteter stiller til den person, der skal 

udføre dem 

  Forebyggelse 

og rehabilite-

ring 

4 

Eleven kan anvende viden om planlægning, ud-

førelse og evaluering af målrettede aktiviteter 



 

47 

 

 

Avanceret 

herunder sansestimulering på baggrund af en 

analyse af borgeres/patienters forudsætninger, 

til at kunne fremme at borgerne/patienterne 

bevarer eller styrker deres fysiske, psykiske og 

sociale funktionsevne 

  Forebyggelse 

og rehabilite-

ring 

 

Ekspert 

4 

Eleven kan anvende viden om planlægning, ud-

førelse og evaluering af målrettede aktiviteter 

herunder sansestimulering på baggrund af en 

målrettet analyse af borgeres/patienters forud-

sætninger, til at kunne fremme at borgerne/pa-

tienterne bevarer eller styrker deres fysiske, 

psykiske og sociale funktionsevne 

  Dansk Alle mål 

 

Indhold 

Psykiatrisk sygdomslære 

 Psykiatriens fællesværdier, grundsyn og grundbegreber 

 Kontaktpersonsrollen 

 Jeg-støttende sygepleje forsat 

 Kommunikation, nærhed og afstand 

 Årsager, symptomer, pleje og støtte ved affektive sindslidelser, skizofrene sindslidelser, 

misbrugslidelser og dobbeltdiagnoser, personlighedsforstyrrelser og nervøse og stress-

relaterede tilstande 

 

Farmakologi 

 Virkning, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner ved de hyppigst anvendte 

psykofarmaka 

 Polyfarmaci 

 Samarbejdet med borgere/patienter i forbindelse med medicinsk behandling  

 

Sygepleje 

 Pleje og støtte til borgere/patienter med skizofrene lidelser, misbrugslidelser og dob-

beltdiagnose, personlighedsforstyrrelser og nervøse og stressrelaterede tilstande 

 Observationer i psykiatrien 

 Sygeplejeprocessen i relation til sindslidende 

 Skriftligt og mundtligt fagsprog i relation til psykiatrien 

Forebyggelse og rehabilitering 

 Fysisk aktivitets betydning for mennesker med sindslidelser 

 Flow og aktivitet 

 Metoder til afdækning af behov og planlægning af aktivitet 

Dansk 

 Analyse, fortolkning og perspektivering af fiktive tekster og billeder med fokus på psy-

kologiske aspekter 
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Efter temaet 

Du vil deltage i en fælles mundtlig evaluering af temaet i klassen og du skal reflektere over dit 

læringsudbytte i forhold til temaets læringsmål. 

 

Tema 8: Social- og sundhedsassistenten i det sammenhæn-

gende forløb 
Varighed: 5 dage og 4 lektioner 

 

Formålet med teamet 

 Du skal arbejde med, hvilke redskaber man bruger inden for psykiatriområdet for at 

sikre borgeren et professionelt og sammenhængende forløb 

 Du skal arbejde med sundhedspædagogiske initiativer og sundhedsfremmende aktivite-

ter  

 Du skal du arbejde med recovery  

 Du skal kunne anvende dokumentationsredskaber inden for psykiatrien 

Mål og fag i tema 8 

Tema/læ-

ringsaktivi-

tet 

Kompe-

tence-

mål 

Uddannelses-

specifikke og 

grundfag 

Fagmål 

8: Social- og 

sundhedsassi-

stenten i det 

sammenhæn-

gende forløb 

 

 

13, 14, 

15, 19, 

20, 21 

og 22 

 

Psykiatrisk syg-

domslære 

3 

Eleven kan anvende viden om de almindeligt 

anvendte terapeutiske principper, herunder jeg-

støttende sygepleje, kognitive tilgange, miljøte-

rapi og recovery til at kunne arbejde som kon-

taktperson og understøtte borgeres/patienters 

psykosociale rehabilitering 

  Psykiatrisk syg-

domslære 

5 

Eleven kan anvende viden om behandlingspla-

ner og deres betydning for social- og sundheds-

assistentens arbejdsopgaver 

  Psykiatrisk syg-

domslære 

6 

Eleven kan anvende viden om sygeplej- og 

handleplaner til at kunne anvende disse som 

målrettet redskab i samarbejde med bor-

gere/patienter og tværprofessionelle og tvær-

sektorielle samarbejdspartnere 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

 

 

Avanceret 

6 

Eleven kan anvende viden om dokumentatio-

nens betydning til at kunne sikre kontinuitet i 

sygeplejen, i rehabilitering, sikre patientret-

tigheder og udvikle kvaliteten af service og 

sundhedsydelser i en tværprofessionel og tvær-

sektoriel sammenhæng 
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  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

 

Ekspert 

6 

Eleven kan anvende viden om dokumentatio-

nens betydning til at kunne begrunde og vur-

dere kontinuitet i sygeplejen, i rehabilitering, 

sikre patientrettigheder og udvikle kvaliteten af 

service og sundhedsydelser i en tværprofessio-

nel og tværsektoriel sammenhæng 

  Sundhedspæ-

dagogik og 

kommunikation 

2 

Eleven kan anvende viden om sundhedspæda-

gogik til at kunne støtte borgere/patienter i læ-

reprocesser, der fremmer egenomsorg og moti-

verer til at leve sundt 

 

Indhold 

Psykiatrisk sygdomslære 

 Psykosocial rehabilitering 

 Recovery 

 Behandlingsplaner  

 Sygeplejeplaner og handleplaner 

Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 

 Dokumentations betydning for kvalitet i service- og sundhedsydelser 

Sundhedspædagogik og kommunikation 

 Sundhedspædagogiske tiltag  

 Læreprocesser 

Dansk 

 Analyse, fortolkning og perspektivering af fiktive tekster og billeder med fokus på psy-

kologiske aspekter 

 Dansk afsluttes med standpunktsbedømmelse 

Efter temaet 

Du vil deltage i en fælles mundtlig evaluering af temaet i klassen og du skal reflektere over dit 

læringsudbytte i forhold til temaets og skoleperiodens læringsmål. 

 

Tema 9: Social- og sundhedsassistenten og de naturfaglige 

metoder 
Varighed 3 dage og 2 lektioner 

Du skal have det sidste naturfaglige emne og derefter standpunktsbedømmes i faget. 

 Bølger 
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 Lys og lyd med udgangspunkt i øjets og ørets opbygning og funktion og eventuelle æn-

dringer heri, herunder lysets brydning og støj. Dette relateres til sundhedsfaglige emner 

som arbejdsmiljø og aldersforandringer. Du skal arbejde med måling og belysning i dB. 

 

 Du vil arbejde med naturfaglige teorier og metoder samt inddrage eksperimentelt ar-

bejde til belysning af sundhedsfaglige problemstillinger i en case 

 Du vil opnå øvelse i at arbejde sundhedsfremmende med afsæt i naturvidenskabelige 

begreber og metoder 

 Du skal udvælge eksperimenter, der kan understøtte teorien 

 

Mål for tema 9 

Tema/læ-

ringsaktivi-

tet 

Kompe-

tence-

mål 

Uddannelses-

specifikke og 

grundfag 

Fagmål 

9: Social- og 

sundhedsassi-

stenten og de 

naturfaglige 

metoder 

 

16, 17, 

og 18 

 

Naturfag Mål 1, C –niveau: 

Kan anvende naturfaglige modeller og på ud-

valgte områder selv opstille og vurdere så-

danne modeller. 

 

  Naturfag Mål 2, C-niveau: 

Kan anvende matematik som et redskab til at 

danne modeller, der kan beskrive naturviden-

skabelige fænomener og problemstillinger. 

 

  Naturfag Mål 3, C-niveau: 

Kan forstå samspillet mellem teori og eksperi-

mentelt arbejde og opnå en selvstændig og 

undersøgende adfærd i forbindelse hermed. 

 

 

 Naturfag Mål 4: C-niveau: 

Kan planlægge, gennemføre og vurdere ek-

sperimentelt arbejde med anvendelse af labo-

ratorieudstyr eller andet relevant udstyr. 

 

  Naturfag Mål 5, C-niveau: 

Kan omgås kemikalier og udstyr på forsvarlig 

måde i forbindelse med eksperimentelt ar-

bejde og begrunde handlemåde i forhold her-

til, herunder vurdere sikkerhed og risikomo-

menter. 
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  Naturfag Mål 6, C-niveau: 

Kan forholde sig kritisk til naturfaglige og er-

hvervsfaglige problemstillinger, som de kom-

mer til udtryk i medierne, herunder identifi-

cere de naturvidenskabelige og matematiske 

elementer i fremstilling og argumentation 

  Naturfag Mål 7, C-niveau: 

Kan udvælge, anvende og vurdere relevante 

it-værktøjer til f.eks. simulering, informations-

søgning og -behandling, databehandling og 

præsentation. 

  Naturfag Mål 8, C-niveau: 

Kan dokumentere det naturfaglige arbejde 

gennem at registrere og efterbehandle data og 

iagttagelser samt beskrive eksperimenter. 

  Naturfag Mål 9, C-niveau: 

Kan formidle og perspektivere den opnåede 

naturfaglige viden. 

 

Indhold 

 Bølgeteori 

 Lyd og lys 

 Casearbejde i relation til bedømmelse 

 

Læringsmiljø og metode  

Med udgangspunkt i en case skal du udarbejde en detaljeret og begrundet disposition og  

herefter udvælge og argumentere for sundhedsrelaterede naturfaglige problemstillinger.  

Vurderingsgrundlag 

Du trækker en case, som du skal arbejde med selvstændigt eller i grupper, og får herefter 12 

lektioner til at lave en detaljeret og begrundet disposition samt øve dig i at argumentere for 

den naturfaglige teori og metode samt forberede dialog med underviser. Du skal inddrage ek-

sperimenter i dit analysearbejde, disse skal indgå som en del af dialogen.  

Vurderingskriterier  

Gennem dialog og eksperimentel fremstilling skal eleven kunne 

 udarbejde en begrundet og detaljeret disposition med afsæt i en praksisnær case.  

 demonstrere opfyldelse af naturfagets mål i en sundhedsfremmende kontekst 
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Engelsk 
I faget engelsk arbejder du især med emner, der vedrører social- og sundhedsassistentens ar-

bejdsområde og som har været i spil i skoleperiodens temaer. Mere almene emner berøres 

også. 

 Du skal arbejde med relevante fagudtryk, så du bliver i stand til at kommunikere 

mundtligt og skriftligt på engelsk om din uddannelse og kommende erhverv 

 Du skal arbejde med forskellige tekster, billeder, film, sange og videoklip fra nettet 

 Du skal arbejde med kommunikative og grammatiske øvelser 

 Du skal arbejde med normer og værdier i engelsktalende lande 

 

Mål i engelsk 

Tema/læ-

ringsaktivi-

tet 

Kompe-

tence-

mål 

Uddannelses-

specifikke og 

grundfag 

Fagmål 

 Engelsk 

 
Videre-

uddan-

nelses-

perspek-

tiv 

Engelsk 1.Kommunikation 

  Engelsk 2. Forstå indholdet af talt fremmedsprog om al-

sidige emner, 

  Engelsk 3. forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige 

tekster om alsidige emner, 

  Engelsk 4. udtrykke sig mundtligt med præcision i et 

sammenhængende sprog med alsidigt ordforråd 

inden for varierede emner, 

  Engelsk 5. redegøre mundtligt for indholdet af de væ-

sentlige informationer i forskellige teksttyper, 

  Engelsk 6. redegøre for, forklare og uddybe et forberedt 

stofområde, 

  Engelsk 7. deltage aktivt i samtaler og diskutere alsidige 

emner, 

  Engelsk 8. udtrykke sig skriftligt med præcision og i et 

sammenhængende sprog tilpasset alsidige em-

ner og kontekster, 

  Engelsk 9. anvende, bearbejde og kommentere viden og 

informationer skriftligt inden for alsidige emner, 

tekster og situationer og 

  Engelsk 10. anvende multimodale medier, dvs. ord, bil-

leder, film, animation og lyd til at kommunikere 

mundtligt med sikkerhed. 

  Engelsk 11.Kommunikationsstrategier 

  Engelsk 12.Vælge og anvende lytte- og læsestrategier 

hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation 

og formål, 
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  Engelsk 13. vælge hensigtsmæssige kommunikations-

strategier, herunder bruge omskrivninger, over-

begreber og synonymer, 

  Engelsk 14. vælge skrivestrategier efter skriveformål, 

herunder anvende viden om skriveprocessens 

faser, 

  Engelsk 15. anvende fagets hjælpemidler hensigtsmæs-

sigt til oversættelse, stavning, ordforråd, gram-

matik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøg-

ning og tekstproduktion 

  Engelsk 16. anvende informationer og kilder selvstæn-

digt og kritisk. 

  Engelsk 17. Sprogbrug Sprogtilegnelse 

  Engelsk 18. Anvende et præcist og alsidigt ordforråd in-

den for relevante emner, 

  Engelsk 19. udtale fremmedsproget klart, tydeligt og 

præcist med et alsidigt ordforråd inden for vari-

erede emner og kontekster, 

  Engelsk 20. tale og skrive fremmedsproget så gramma-

tiske regler med betydning for hensigtsmæssig 

og effektiv kommunikation følges med en høj 

grad af korrekt sprogbrug 

  Engelsk 21. anvende væsentlige regler for opbygning af 

tekster med sans for struktur og sammenhæng 

inden for relevante genrer, tekster og medier i 

erhverv, uddannelse og samfund samt almene 

og personlige forhold. 

  Engelsk 22. Kultur- og samfundsforhold 

  Engelsk 23. Opnå, anvende og redegøre for viden om 

adfærd, normer og værdier hos brugere af 

fremmedsproget i erhverv, samfund og i per-

sonlige og almene sammenhænge 

  Engelsk 24. drage sammenligninger og redegøre for for-

skelle mellem egen kultur og andres kultur 

  Engelsk 25. anvende viden om erhverv, kultur og sam-

fund i kontakten med mennesker, der bruger 

fremmedsproget som modersmål eller som in-

ternationalt kommunikationsmiddel 

 

Valgfrit specialefag 
Du skal vælge et valgfrit specialefag i denne skoleperiode. Du får meddelelse i elevplan, når du 

skal vælge. 

De fag der udbydes er: 

 Velfærdsteknologi 2 

 Rehabilitering 2 

 Ledelse og organisation 

 Tværfagligt samarbejde om den medicinske patient 1 

Se målene på StudieZonen. 



 

54 

 

Læringsaktivitet: 3. skoleperiode EUD/EUV 3 
 

I denne skoleperiode skal du gøre dig klar til arbejdet i det nære sundhedsvæsen. Du skal ar-

bejde med mødet med borgere i eget hjem eller på ældrecentre. Du vil også få mulighed for at 

arbejde opsøgende med handicapområdet. 

Du skal arbejde med: 

 Mødet mellem social og sundhedsassistenten og den ældre / handicappede borger 

 Aldring og den ældre medicinske patient 

 Livet med kronisk sygdom 

 De politiske og lovmæssige rammer for assistentens arbejde i det nære sundhedsvæsen 

 Rehabilitering 

 

Du skal til prøve i enten i dansk, engelsk, naturfag eller et uddannelsesspecifikt fag og i Far-

makologi i denne læringsaktivitet. 

Varighed  

3. skoleperiode varer 7 uger. Din arbejdstid vil svare til 37 timer pr. uge.  

Læringsmiljø og metode  

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 overføre teorien til handlinger. Du 

vil derfor skulle arbejde med situationsbeskrivelser og simulationsspil. 

Du skal også arbejde selvstændigt eller i samarbejde med dine elevkammerater med eksem-

pelvis: 

 Refleksioner og dokumentation i forhold til din egen kompetenceudvikling (lommefilm, 

noter, mindmaps, portefolio) 

 Læse tekster som forberedelse til undervisningen 

 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 praktikperioden. 

 

Oversigt over 3. skoleperiodes læringsaktiviteter (7 uger) 

EUD/EUV3 
Læringsaktivitet  

 

Varighed 

 

Tema 10: At være fagperson i det nære sundhedsvæsen 

 

 

2 dage 

 

Tema 11: Social- og sundhedsassistenten og den geriatriske borger/    

               borgeren med handicap 

 

 

6 dage 
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Tema 12: Social- og sundhedsassistenten i det sammenhængende 

               forløb 

 

9 dage 

 

Tema 13: Projekt 2 Assistenten som fagperson i det nære sundhedsvæsen 

 

 

7 dage 

               

Prøve i farmakologi 

 

 

2 dage 

               

Valgfrit specialefag 2 og ud i praktik 

 

 

5 dage 

               

Prøve i grundfag eller uddannelsesspecifikt fag 

 

 

4 dage 

 

 

Tema 10: At være fagperson i det nære sundhedsvæsen 
 

Varighed 2 dage 

Formålet med temaet  

 Du skal lære om det kommunale arbejdsfelt med afsæt i den relevante lovgivning, 

kommunale målsætninger og kvalitetsstandarder, og hvilken betydning det har for dit 

arbejde som social og sundhedsassistent. 

 Du skal arbejde med case om en ældre patient fra udskrivelse til visitation i det nære 

sundhedsvæsen og få forståelse for baggrunden for tildeling af ydelser og pleje. 

 Du skal reflekterer over hvordan dine erfaringer fra praktikken i kombination med teo-

rien fra 1. og 2. skoleperiode har betydning for din udvikling af dine kompetencer som 

fagperson, og hvordan det vil påvirke dine læringsmål for 3. skoleperiode 

Mål og fag i Tema 10 

Tema/læ-

ringsaktivi-

tet 

Kompe-

tence-

mål 

Uddannelses-

specifikke og 

grundfag 

Fagmål 

10:At være 

fagperson i 

det nære 

sundhedsvæ-

sen 

13,14 og 

22 

 

Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Avanceret 

 

3  

Eleven kan anvende viden om embedslægens 

funktion i det tværsektorelle samarbejde 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Ekspert 

3  

Eleven kan anvende viden om embedslægens 

funktion i det tværsektorelle samarbejde 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

4 
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og dokumenta-

tion 

 

Avanceret 

Eleven kan anvende viden om sammenhængen 

mellem social-og sundhedspolitik og lokale mål-

sætninger samt kvalitetsstandarder og service-

niveauer i kommuner og regioner til at reflek-

tere over betydningen heraf for borgere/patien-

ter og egne arbejdsopgaver 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Ekspert 

 

4 

Eleven kan anvende viden om sammenhængen 

mellem social- og sundhedspolitik og lokale 

målsætninger samt kvalitetsstandarder og ser-

viceniveauer i kommer og regioner til at reflek-

tere målrettet over betydningen heraf for bor-

gere/patienter og egne arbejdsopgaver 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Avanceret 

7 

Eleven kan anvende viden om opgavefordelin-

gen inden for sundhedssektoren, herunder em-

bedslægens og almen praksis’ rolle til at kunne 

tilrettelægge og evaluere sammenhængende 

borger-/patientforløb 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Ekspert 

 

7 

Eleven kan anvende viden om opgavefordelin-

gen inden for sundhedssektoren, herunder em-

bedslægens og almen praksis’ rolle til at kunne 

tilrettelægge, begrunde og evaluere sammen-

hængende borger-/patientforløb 

 

Indhold 

 Opfølgning på praktik 

 

Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 

 Social og sundhedspolitiske målsætninger 

 Sundhedsaftaler 

 Anvendelse af BUM-model 

 Embedslægens funktion 

 Utilsigtede hændelser 

Efter temaet 

Du vil deltage i en fælles mundtlig evaluering af temaet i klassen, og du skal reflektere over dit 

læringsudbytte i forhold til temaets læringsmål. 
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Tema 11: Social- og sundhedsassistenten og den geriatriske 

borger/borgeren med handicap  
Varighed 6 dage 

 

Formålet med temaet  

 Du skal blive klar til at møde den ældre svækkede borger/patient og skal derfor arbejde 

med tegn på ændringer i den ældres sundhedstilstand med henblik på at tilrettelægge 

sygeplejen 

 Du skal lære at anvende redskab til tidlig opsporing af begyndende sygdom og anvende 

din viden så genindlæggelser og unødvendige indlæggelser undgås 

 Du skal lære om lægemidler som ofte anvendes i kombination hos ældre og lære om 

deres indvirkning på hinanden og betydningen for den ældre 

 Du skal anvende din viden om demens og lovgivning inden for området til at forklare 

sygepleje- og behandlingsformer 

 Du skal opnå viden om kroniske sygdomme og betydningen af det at blive afhængig af 

hjælp i hverdagen 

 Du skal arbejde med, hvordan man kan støtte den ældre i livslang læring og føre sam-

taler der støtter livskvalitet 

 Du skal arbejde med forskellige faglige metoder der kan være med til at skabe et sam-

menhængende rehabiliteringsforløb for borgere og forebygge uhensigtsmæssige ind-

læggelser 

 Du skal arbejde med dokumentation i forhold til din faglige indsats  

 Du skal arbejde med, hvordan eget og andres arbejde kan tilrettelægges ud fra ar-

bejdsstedets ressourcer og kvalitetsstandarder 

 Du skal lære om forskellige ledelsesformer og kulturer i organisationer  

 

Mål og fag i Tema 11 

Tema/læ-

ringsaktivi-

tet 

Kompe-

tence-

mål 

Uddannelses-

specifikke og 

grundfag 

Fagmål 

11: Social- og 

sundhedsassi-

stenten og 

den geriatri-

ske borger/ 

borgere med 

handicap 

 

15, 16, 

17 og 19 

 

Sygepleje 

 

 

Avanceret 

2 

Eleven kan anvende viden om sygdomslære 

og sygeplejefaglige problemområder til at ob-

servere ændringer i borgeres/patienters sund-

hedstilstand og til at identificere og begrunde 

behov for sygepleje 

  Sygepleje 

 

Ekspert 

2 

Eleven kan anvende viden om sygdomslære 

og sygeplejefaglige problemområder til mål-

rettet at observere ændringer i borgeres/pati-

enters sundhedstilstand og til at identificere 

og begrunde behov for sygepleje 
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  Sygepleje 

 

Avanceret 

4 

Eleven kan anvende viden om kronisk syg-

doms betydning for borgere/patienter til plan-

lægning, udførelse og evaluering af omsorg og 

sygepleje 

 

  Sygepleje 

 

Ekspert 

4 

Eleven kan anvende viden om kronisk syg-

doms betydning for borgere/patienter til mål-

rettet planlægning, udførelse og evaluering af 

omsorg og sygepleje 

  Sygepleje 

 

Avanceret 

6 

Eleven kan anvende viden om fysiske, psyki-

ske og sociale funktionsnedsætteler til at 

kunne planlægge relevant omsorg og syge-

pleje, herunder kunne reflektere over en funk-

tionsnedsættelses betydning for hverdagslivet 

  Sygepleje 

 

Ekspert 

6 

Eleven kan anvende viden om fysiske, psyki-

ske og sociale funktionsnedsætteler til at 

kunne planlægge målrettet omsorg og syge-

pleje, herunder kunne reflektere over en funk-

tionsnedsættelses betydning for hverdagslivet 

  Sygepleje 

 

Avanceret 

9 

Eleven behersker et mundtligt og skriftligt fag-

sprog, som er dækkende for social- og sund-

hedsassistentens kompetenceområde, og kan 

forklare anvendelse af sygeplejefaglige opteg-

nelser til at skabe kontinuitet og sammen-

hæng i et borger-/patientforløb 

  Sygepleje 

 

Ekspert 

9 

Eleven behersker et mundtligt og skiftligt fag-

sprog, som er dækkende for social- og sund-

hedsassistentens kompetenceområde, og kan 

begrunde og vurdere anvendelse af sygepleje-

faglige optegnelser til at skabe kontinuitet og 

sammenhæng i et borger-/patientforløb 

  Somatisk syg-

domslære 

3 

Eleven kan anvende viden om den ældre me-

dicinske borger/patient til at forklare, hvordan 

man som social- og sundhedsassistent obser-

verer ændringer i sundhedstilstanden herun-

der ændringer, der skyldes dehydrering, un-

der- og fejlernæring, anæmi, obstipation, di-

arré, fald, feber, konfusion, fejlmedicinering 

og immobilitet 

 

 

  Sundhedspæ-

dagogik og 

kommunikation 

4 

Eleven kan anvende viden om anvendelse af 

forskellige pædagogiske tilgange til at kunne 
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øge borgeres/patienters handlekompetence, 

så risiko for ulykker, sygdom og forværring af 

sygdom mindskes 

 

  Farmakologi 2 

Eleven kan anvende viden om kvalitetssikring 

og utilsigtede hændelser til selvstændigt og i 

det tværfaglige samarbejde at kunne fremme 

patientsikkerheden og forebygge fejl ved me-

dicinhåndtering i praksis, herunder dokumen-

tere, indrapportere samt følge op på embeds-

lægetilsyn 

  Farmakologi 6 

Eleven kan anvende viden om sundhedspæda-

gogiske metoder, redskaber og praksisformer, 

herunder vejledning, motivation, compliance 

og selvadministration i samarbejdet med bor-

gere, patienter og pårørende i primær og se-

kundær sektor, herunder samarbejde med al-

men praksis til at øge kvaliteten og patientsik-

kerheden ved medicinhåndtering 

  Naturfag Alle mål 

  Dansk Alle mål 

  Engelsk Alle mål 

 

Indhold 

Somatisk sygdomslære 

 

 Geriatri og gerontologi 

 Olympiadesyndrom 

 

Naturfag 

 Repetition 

Dansk 

 Klargøre skriftlige opgaver til prøve  

 Repetition 

Engelsk 

 Klargøre skriftlige opgaver til prøve 

 Repetition 

Sundhedspædagogik og kommunikation 

 

 Sundhedspædagogik i forhold til ældre 

 Samtaler der støtter livskvalitet 

 

Sygepleje 



 

60 

 

 

 Sygepleje til borgere med kronisk sygdom 

 TOBS 

 Faglig vejledning 

 

Farmakologi 

 Polyfarmaci 

 Ældre og lægemidler 

 UTH og kvalitetssikring  

Efter temaet 

Du vil deltage i en fælles mundtlig evaluering af temaet i klassen, og du skal reflektere over dit 

læringsudbytte i forhold til temaets læringsmål. 

  

Tema 12: Social- og sundhedsassistenten i det sammenhæn-

gende forløb 

Varighed 9 dage 

 

Formålet med temaet 

 Du skal arbejde med forskellige faglige metoder der kan være med til at skabe et sam-

menhængende rehabiliteringsforløb for borgere og forebygge uhensigtsmæssige ind-

læggelser 

 Du skal arbejde med dokumentation i forhold til din faglige indsats  

 Du skal arbejde med pædagogik, vejledning og principper for aktiviteter med et fore-

byggende sigte 

 Du skal arbejde med hvordan velfærdsteknologien kan inddrages i borgerens rehabilite-

ring 

 Du skal arbejde med omsorg til patienten der rammes af alvorlig sygdom 

 Du skal anvende viden om den palliative indsats for at kunne yde pleje og omsorg til 

palliative og terminale borger 

 Du skal lære om forskellige ledelsesformer og kulturer i organisationer  

 

Mål og fag tema 12 

Tema/læ-

ringsaktivi-

tet 

Kompe-

tence-

mål 

Uddannelses-

specifikke og 

grundfag 

Fagmål 

12: Social- og 

sundhedsassi-

stenten i det 

sammenhæn-

gende forløb 

 

13, 14, 

15, 19, 

21 og 23 

 

Sygepleje 

 

 

Avanceret 

7 

Eleven kan anvende viden om den palliative 

indsats i den tidlige, sene og terminale fase og 

kan forklare social- og sundhedsassistentens 

rolle herved samt hvordan social-og sundheds-

assistenten kan drage professionel omsorg for 

borgere/patienter og pårørende i normale sorg- 

og kriseforløb 
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  Sygepleje 

 

Ekspert 

7 

Eleven kan anvende viden om den palliative 

indsats i den tidlige, sene og terminale fase og 

kan begrunde og vurdere social- og sundheds-

assistentens rolle herved samt hvordan social-

og sundhedsassistenten kan drage målrettet 

professionel omsorg for borgere/patienter og 

pårørende i normale sorg- og kriseforløb 

  Sygepleje 

 

Avanceret 

8 

Eleven kan anvende viden om de hyppigst fore-

kommende symptomer og former for symptom-

lindring i den basale palliative indsats til at 

kunne tilrettelægge, udføre og evaluere pleje af 

døende borgere/patienter i deres sidste leve-

døgn med udgangspunkt i deres behov 

  Sygepleje 

 

Ekspert 

8 

Eleven kan anvende viden om de hyppigst fore-

kommende symptomer og former for symptom-

lindring i den basale palliative indsats til at 

kunne begrunde, tilrettelægge, udføre og evalu-

ere målrettet pleje af døende borgere/patienter 

i deres sidste levedøgn med udgangspunkt i de-

res behov 

  Sygepleje 

 

Avanceret 

9 

Eleven behersker et mundtligt og skiftligt fag-

sprog, som er dækkende for social- og sund-

hedsassistentens kompetenceområde, og kan 

forklare anvendelse af sygeplejefaglige opteg-

nelser til at skabe kontinuitet og sammenhæng 

i et borger-/patientforløb 

  Sygepleje 

 

Ekspert 

9 

Eleven behersker et mundtligt og skiftligt fag-

sprog, som er dækkende for social- og sund-

hedsassistentens kompetenceområde, og kan 

begrunde og vurdere anvendelse af sygepleje-

faglige optegnelser til at skabe kontinuitet og 

sammenhæng i et borger-/patientforløb 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Avanceret 

6 

Eleven kan anvende viden om dokumentatio-

nens betydning til at kunne sikre kontinuitet i 

sygeplejen, rehabiliteringen, sikre patientret-

tigheder og udvikle kvaliteten af service og 

sundhedsydelser i en tværprofessionel og tvær-

sektoriel sammenhæng 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Ekspert 

6 

Eleven kan anvende viden om dokumentatio-

nens betydning til at kunne begrunde og vur-

dere kontinuitet i sygeplejen, rehabiliteringen, 

sikre patientrettigheder og udvikle kvaliteten af 

service og sundhedsydelser i en tværprofessio-

nel og tværsektoriel sammenhæng 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

8 
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og dokumenta-

tion 

 

Avanceret 

Eleven anvender viden om betydningen af kul-

turer, ledelsesformer, værdier og samarbejds-

former i forskellige organisationer til at kunne 

reflektere over egen rolle 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Ekspert 

8 

Eleven anvender viden om betydningen af kul-

turer, ledelsesformer, værdier og samarbejds-

former i forskellige organisationer til at kunne 

vurdere og reflektere over egen rolle 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Avanceret 

10 

Eleven kan anvende viden om tilrettelæggelse 

og evaluering af andres arbejde med udgangs-

punkt i arbejdspladsens ressourcer og kvalitets-

standarder til at kunne forklare social- og sund-

hedsassistentens rolle som gruppeleder 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Ekspert 

10 

Eleven kan anvende viden om tilrettelæggelse 

og evaluering af andres arbejde med udgangs-

punkt i arbejdspladsens ressourcer og kvalitets-

standarder til at kunne forklare social- og sund-

hedsassistentens rolle som gruppeleder 

  Sundhedspæ-

dagogik og 

kommunikation 

2 

Eleven kan anvende viden om sundhedspæda-

gogik til at kunne støtte borgere/patienter i læ-

reprocesser, der fremmer egenomsorg ogg mo-

tiverer til at leve sundt 

 

  Sundhedspæ-

dagogik og 

kommunikation 

6 

Eleven kan anvende viden om målrettet kom-

munikation og sundhedspædagogiske tiltag til 

at kunne dokumenter og evaluere sådanne til-

tag inden for social- og sundhedsassistentens 

kompetenceområde 

  Forebyggelse 

og rehabilite-

ring 

 

Avanceret 

1 

Eleven kan anvende viden om forskellen på og 

hensigten med henholdsvis forebyggelse og re-

habilitering til at kunne varetage social- og 

sundhedsassistentens rolle i den tværprofessio-

nelle og tværsektorelle forebyggende og rehabi-

literende indsats 

  Forebyggelse 

og rehabilite-

ring 

 

Ekspert 

1 

Eleven kan anvende viden om forskellen på og 

hensigten med henholdsvis forebyggelse og re-

habilitering til at kunne begrunde og vurdere 

social- og sundhedsassistentens rolle i den 

tværprofessionelle og tværsektorelle forebyg-

gende og rehabiliterende indsats 

  Forebyggelse 

og rehabilite-

ring  

 

Avanceret 

2 

Eleven kan anvende en social faglig tilgang til at 

kunne vurdere borgere/patienters fysiske, psy-

kiske og sociale ressourcer og sikre kvalitet i 

det rehabiliterende arbejde 
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  Forebyggelse 

og rehabilite-

ring  

 

Ekspert 

2 

Eleven kan anvende en social faglig tilgang til at 

kunne vurdere og begrunde borgere/patienters 

fysiske, psykiske og sociale ressourcer og mål-

rettet sikre kvalitet i det rehabiliterende arbejde 

  Forebyggelse 

og rehabilite-

ring 

 

Avanceret 

6 

Eleven kan anvende viden om træningsplaner til 

at kunne støtte borger/patienter i at træne efter 

dem 

  Forebyggelse 

og rehabilite-

ring 

 

Ekspert 

6 

Eleven kan anvende viden om træningsplaner til 

målrettet at kunne støtte borger/patienter i at 

træne efter dem 

 

Indhold 

Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 

 Koordinering og tilrettelæggelse samt evaluering af forløb i det nære sundhedsvæsen 

 Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde 

 Assistenten som gruppeleder 

 Ledelse og kvalitet 

 Kultur i organisationerne 

Forebyggelse og rehabilitering 

 Træningsplaner, hvordan ser de ud og hvad gør vi ved dem, træning og rehabilitering 

 Hjælpemidler og velfærdsteknologi, et andet tiltag i rehabiliteringen 

 Assistentens rolle i det rehabiliterende arbejde – tværfaglighed 

 Socialfaglig tilgang 

 

Sygepleje 

 

 Palliativ omsorg 

 Øve skriftligt og mundtligt fagsprog  

 

Sundhedspædagogik og kommunikation 

 Undervisning og didaktik 

 Didaktik til tilrettelæggelse af sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter 

 

Efter temaet 

Du vil deltage i en fælles mundtlig evaluering af temaet i klassen og du skal reflektere over dit 

læringsudbytte i forhold til temaets og skoleperiodens læringsmål. 
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Tema 13: Projekt 2  

Varighed 7 dage 

 

Assistenten som fagperson i det nære sundhedsvæsen 
 

I dette projekt skal du have fokus på social- og sundhedsassistenten og samarbejdet med bor-

geren/pårørende og kolleger i forhold til sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering i det 

nære sundhedsvæsen 

 

I grupper arbejdes der med projektarbejdsformen, hvor du skal være opsøgende, undersø-

gende, analyserende og reflekterende. Du skal vise, at du kan søge og anvende vejledning. 

 

Du skal tage udgangspunkt i en problemformulering og problembaggrund. I projektet skal du 

inddrage relevant viden fra de uddannelsesspecifikke fag til at belyse din problemformulering. 

 

De elever, der har Engelsk, skal lave et lille abstract på engelsk. 

 

Mål og fag Tema 13 

Tema/læ-

ringsaktivi-

tet 

Kompe-

tence-

mål 

Uddannelses-

specifikke og 

grundfag 

Fagmål 

13:Assisten-

ten som fag-

person i det 

nære sund-

hedsvæsen 

 

13, 14, 

15, 16, 

17, 19, 

20, 21, 

22, 23, 

24 

Sygepleje 

 

 

Avanceret eller 

Ekspert 

1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9 og 10 

 

  Somatisk syg-

domslære 

1, 2, 3,4, 5 og 6 

 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Avanceret eller 

Ekspert 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 og 11 

  Sundhedspæ-

dagogik og 

kommunikation 

1, 2, 3, 4, 5 og 6 

 

  Forebyggelse 

og rehabilite-

ring 

 

Avanceret eller 

ekspert 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 

 

  Farmakologi 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 
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Bedømmelse 
I forbindelse med projektet bedømmes du i alle de uddannelsesspecifikke fag. 

Vurderingsgrundlag  

På baggrund af projektarbejde skal du enten alene eller i gruppe aflevere et skriftligt produkt 

indeholdende:  

 Problembaggrund 

 Problemformulering 

 Analyse 

 Konklusion 

Produktet må fylde 5 normalsider. Efterfølgende skal du indgå i dialog med faglærerne. 

Vurderingskriterier 

I bedømmelsen vil vi se efter: 

 Din evne til at formulere og begrunde et problemfelt i relation til social og sundhedsas-

sistentens arbejde i det nære sundhedsvæsen 

 Din evne til at arbejde opsøgende, undersøgende analyserende og reflekterende med 

henblik på at kunne udvælge, inddrage og begrunde relevant teori fra områdefagene 

 Din evne til at søge og anvende vejledning som en del af læreprocessen 

 Din evne til at kunne reflektere over teoriens anvendelse i praksis 

 Din evne til at anvende relevant fagsprog skriftlig og mundtligt 

 

Efter temaet 

Du vil deltage i en fælles mundtlig evaluering af temaet i klassen, og du skal reflektere over dit 

læringsudbytte. 

Du skal, med afsæt i praktikmålene, arbejde med at sætte dig mål for din læring i den kom-

mende praktik, og reflektere over hvordan teorien fra 3. skoleperiode kan overføres til praksis. 

Grundfagsprøve eller prøve i uddannelsesspecifikt fag 

Du skal altid til prøve i farmakologi. 

Du skal til prøve enten i dansk, engelsk, naturfag eller et uddannelsesspecifikt fag. 

Prøvebestemmelserne er under udarbejdelse. 
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Læringsaktivitet: 3. skoleperiode EUV 1/EUV 2 af-

kortet forløb 
I denne skoleperiode skal du gøre dig klar til arbejdet i det nære sundhedsvæsen. Du skal ar-

bejde med mødet med borgere i eget hjem eller på ældrecentre.  

Du skal arbejde med: 

 Mødet mellem social og sundhedsassistenten og den ældre / handicappede borger 

 Livet med kronisk sygdom 

 De politiske og lovmæssige rammer for assistentens arbejde i det nære sundhedsvæsen 

 Rehabilitering 

 

Du skal til prøve i enten i dansk, engelsk, naturfag eller et uddannelsesspecifikt fag og i Far-

makologi i denne læringsaktivitet. 

Varighed 

3. skoleperiode varer 3 uger. Din arbejdstid vil svare til 37 timer pr. uge.  

Læringsmiljø og metode  

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 overføre teorien til handlinger. Du 

vil derfor skulle arbejde med situationsbeskrivelser og simulationsspil. 

Du skal også arbejde selvstændigt eller i samarbejde med dine elevkammerater med eksem-

pelvis: 

 Refleksioner og dokumentation i forhold til din egen kompetenceudvikling (lommefilm, 

noter, mindmaps, portefolio) 

 Læse tekster som forberedelse til undervisningen 

 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 og praktikperioden. 

 

Oversigt over 3. skoleperiodes læringsaktiviteter (3 uger) 

Afkortet forløb EUV 1/EUV 2 
Læringsaktivitet  

 

Varighed 

 

Tema 10: At være fagperson i det nære sundhedsvæsen 

 

 

1 dage 

 

Tema 11: Social- og sundhedsassistenten og den geriatriske borger/    

               borgere med handicap 

 

 

4 dage 

 

Tema 12: Projekt 2 Assistenten som fagperson i det nære sundhedsvæsen 

 

 

5 dage 
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Prøve i farmakologi 

 

 

2 dag 

           

Prøve i grundfag eller uddannelsesspecifikt fag 

 

 

3 dage 

 

Tema 10: At være fagperson i det nære sundhedsvæsen 
Varighed 1 dage 

 

Formålet med temaet 

 Du skal lære om det kommunale arbejdsfelt med afsæt i den relevante lovgivning, 

kommunale målsætninger og kvalitetsstandarder, og hvilken betydning det har for dit 

arbejde som social og sundhedsassistent. 

 Du skal arbejde med case om en ældre patient fra udskrivelse til visitation i det nære 

sundhedsvæsen og få forståelse for baggrunden for tildeling af ydelser og pleje. 

Du skal reflektere over, hvordan dine erfaringer fra praktikken og dine erhvervsfaglige kompe-

tencer i kombination med teorien fra 1. og 2. skoleperiode har betydning for din udvikling af 

dine kompetencer som fagperson, og hvordan det vil påvirke dine læringsmål for 3. skoleperi-

ode 

 

Mål og fag i Tema 10 

Tema/læ-

ringsaktivi-

tet 

Kompe-

tence-

mål 

Uddannelses-

specifikke og 

grundfag 

Fagmål 

10:At være 

fagperson i 

det nære 

sundhedsvæ-

sen 

13,14 og 

22 

 

Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Avanceret 

 

3  

Eleven kan anvende viden om embedslægens 

funktion i det tværsektorelle samarbejde 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Ekspert 

3  

Eleven kan anvende viden om embedslægens 

funktion i det tværsektorelle samarbejde 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Avanceret 

4 

Eleven kan anvende viden om sammenhængen 

mellem social-og sundhedspolitik og lokale mål-

sætninger samt kvalitetsstandarder og service-

niveauer i kommuner og regioner til at reflek-

tere over betydningen heraf for borgere/patien-

ter og egne arbejdsopgaver 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

4 

Eleven kan anvende viden om sammenhængen 

mellem social- og sundhedspolitik og lokale 

målsætninger samt kvalitetsstandarder og ser-
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Ekspert 

 

viceniveauer i kommer og regioner til at reflek-

tere målrettet over betydningen heraf for bor-

gere/patienter og egne arbejdsopgaver 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Avanceret 

7 

Eleven kan anvende viden om opgavefordelin-

gen inden for sundhedssektoren, herunder em-

bedslægens og almen praksis’ rolle til at kunne 

tilrettelægge og evaluere sammenhængende 

borger-/patientforløb 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Ekspert 

 

7 

Eleven kan anvende viden om opgavefordelin-

gen inden for sundhedssektoren, herunder em-

bedslægens og almen praksis’ rolle til at kunne 

tilrettelægge, begrunde og evaluere sammen-

hængende borger-/patientforløb 

 

Indhold 

 Opfølgning på praktik 

 

Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 

 Social og sundhedspolitiske målsætninger 

 Sundhedsaftaler 

 Anvendelse af BUM-model 

 Embedslægens funktion 

 Utilsigtede hændelser 

 

 

Tema 11: Social- og sundhedsassistenten og den geriatriske 

borger/borgeren med handicap 
Varighed 4 dage  

Formålet med temaet 

 Du skal blive klar til at møde den ældre svækkede borger/patient og skal derfor arbejde 

med tegn på ændringer i den ældres sundhedstilstand med henblik på at tilrettelægge 

sygeplejen 

 Du skal lære at anvende redskab til tidlig opsporing af begyndende sygdom og anvende 

din viden så genindlæggelser og unødvendige indlæggelser undgås 

 Du skal lære om lægemidler som ofte anvendes i kombination hos ældre og lære om 

deres indvirkning på hinanden og betydningen for den ældre 

 Du skal anvende din viden om demens og lovgivning inden for området til at forklare 

sygepleje- og behandlingsformer 

 Du skal opnå viden om kroniske sygdomme og betydningen af det at blive afhængig af 

hjælp i hverdagen 

 Du skal arbejde med, hvordan man kan støtte den ældre i livslang læring og føre sam-

taler der støtter livskvalitet 
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 Du skal arbejde med forskellige metoder der kan være med til at skabe et sammen-

hængende forløb for borgere og forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser 

 Du skal arbejde med, hvordan eget og andres arbejde kan tilrettelægges ud fra ar-

bejdsstedets ressourcer og kvalitetsstandarder 

Mål og fag Tema 11 

Tema/læ-

ringsaktivi-

tet 

Kompe-

tence-

mål 

Uddannelses-

specifikke og 

grundfag 

Fagmål 

11: Social- og 

sundhedsassi-

stenten og 

den geriatri-

ske borger/ 

borgere med 

handicap 

 

13,14,15

, 16, 17, 

19, 21 

og 23 

 

Somatisk syg-

domslære 

3 

Eleven kan anvende viden om den ældre me-

dicinske borger/patient til at forklare, hvordan 

man som social- og sundhedsassistent obser-

verer ændringer i sundhedstilstanden herun-

der ændringer, der skyldes dehydrering, un-

der- og fejlernæring, anæmi, obstipation, di-

arré, fald, feber, konfusion, fejlmedicinering 

og immobilitet 

 

 

  Farmakologi 2 

Eleven kan anvende viden om kvalitetssikring 

og utilsigtede hændelser til selvstændigt og i 

det tværfaglige samarbejde at kunne fremme 

patientsikkerheden og forebygge fejl ved me-

dicinhåndtering i praksis, herunder dokumen-

tere, indrapportere samt følge op på embeds-

lægetilsyn 

  Farmakologi 6 

Eleven kan anvende viden om sundhedspæda-

gogiske metoder, redskaber og praksisformer, 

herunder vejledning, motivation, compliance 

og selvadministration i samarbejdet med bor-

gere, patienter og pårørende i primær og se-

kundær sektor, herunder samarbejde med al-

men praksis til at øge kvaliteten og patientsik-

kerheden ved medicinhåndtering 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Avanceret 

6 

Eleven kan anvende viden om dokumentatio-

nens betydning til at kunne sikre kontinuitet i 

sygeplejen, rehabiliteringen, sikre patientret-

tigheder og udvikle kvaliteten af service og 

sundhedsydelser i en tværprofessionel og 

tværsektoriel sammenhæng 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Ekspert 

6 

Eleven kan anvende viden om dokumentatio-

nens betydning til at kunne begrunde og vur-

dere kontinuitet i sygeplejen, rehabiliteringen, 

sikre patientrettigheder og udvikle kvaliteten 

af service og sundhedsydelser i en tværprofes-

sionel og tværsektoriel sammenhæng 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

8 
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og dokumenta-

tion 

 

Avanceret 

Eleven anvender viden om betydningen af kul-

turer, ledelsesformer, værdier og samarbejds-

former i forskellige organisationer til at kunne 

reflektere over egen rolle 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Ekspert 

8 

Eleven anvender viden om betydningen af kul-

turer, ledelsesformer, værdier og samarbejds-

former i forskellige organisationer til at kunne 

vurdere og reflektere over egen rolle 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Avanceret 

10 

Eleven kan anvende viden om tilrettelæggelse 

og evaluering af andres arbejde med udgangs-

punkt i arbejdspladsens ressourcer og kvali-

tetsstandarder til at kunne forklare social- og 

sundhedsassistentens rolle som gruppeleder 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Ekspert 

10 

Eleven kan anvende viden om tilrettelæggelse 

og evaluering af andres arbejde med udgangs-

punkt i arbejdspladsens ressourcer og kvali-

tetsstandarder til at kunne forklare social- og 

sundhedsassistentens rolle som gruppeleder 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Avanceret 

6 

Eleven kan anvende viden om dokumentatio-

nens betydning til at kunne sikre kontinuitet i 

sygeplejen, rehabiliteringen, sikre patientret-

tigheder og udvikle kvaliteten af service og 

sundhedsydelser i en tværprofessionel og 

tværsektoriel sammenhæng 

 

Indhold 

Somatisk sygdomslære 

 

 Geriatri og gerontologi 

 Olympiadesyndrom 

 

Farmakologi 

 Polyfarmaci 

 Ældre og lægemidler 

 UTH og kvalitetssikring 

 Koordinering og tilrettelæggelse samt evaluering af forløb i det nære sundhedsvæsen 

 Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde 

 Assistenten som gruppeleder 

 Ledelse og kvalitet 

 Kultur i organisationerne 

 

Efter temaet 

Du vil deltage i en fælles mundtlig evaluering af temaet i klassen, og du skal reflektere 

over dit læringsudbytte i forhold til temaets og skoleperiodens læringsmål. 
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Tema 12: Projekt 2  

Assistenten som fagperson i det nære sundhedsvæsen 
Varighed 5 dage 

 

I dette projekt skal du have fokus på social- og sundhedsassistenten og samarbejdet med bor-

geren/pårørende og kolleger i forhold til sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering i det 

nære sundhedsvæsen 

 

I grupper arbejdes der med projektarbejdsformen, hvor du skal være opsøgende, undersø-

gende, analyserende og reflekterende. Du skal vise, at du kan søge og anvende vejledning. 

 

Du skal tage udgangspunkt i en problemformulering og problembaggrund. I projektet skal du 

inddrage relevant viden fra de uddannelsesspecifikke fag til at belyse din problemformulering. 

 

De elever, der har Engelsk, skal lave et lille abstract på engelsk. 

 

Mål og fag i Tema 12 

Tema/læ-

ringsaktivi-

tet 

Kompe-

tence-

mål 

Uddannelses-

specifikke og 

grundfag 

Fagmål 

13:Assisten-

ten som fag-

person i det 

nære sund-

hedsvæsen 

 

13, 14, 

15, 16, 

17, 19, 

20, 21, 

22, 23, 

24 

Sygepleje 

 

 

Avanceret eller 

Ekspert 

1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9 og 10 

 

  Somatisk syg-

domslære 

1, 2, 3,4, 5 og 6 

 

  Koordinering, 

kvalitetssikring 

og dokumenta-

tion 

 

Avanceret eller 

Ekspert 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 og 11 

  Sundhedspæ-

dagogik og 

kommunikation 

1, 2, 3, 4, 5 og 6 

 

  Forebyggelse 

og rehabilite-

ring 

 

Avanceret eller 

ekspert 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 

 

  Farmakologi 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 
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Bedømmelse 
I forbindelse med projektet bedømmes du i koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 

samt somatisk sygdomslære. 

Vurderingsgrundlag 

På baggrund af projektarbejde skal du enten alene eller i gruppe aflevere et skriftligt produkt 

indeholdende: Problembaggrund, problemformulering, analyse og konklusion, produktet må 

fylde 5 normalsider. Efterfølgende skal du indgå i dialog med faglærerne. 

Vurderingskriterier 

I bedømmelsen vil vi se efter: 

 Din evne til at formulere og begrunde et problemfelt i relation til social og sundhedsas-

sistentens arbejde i det nære sundhedsvæsen 

 Din evne til at arbejde opsøgende, undersøgende analyserende og reflekterende med 

henblik på at kunne udvælge, inddrage og begrunde relevant teori fra områdefagene. 

 Din evne til at søge og anvende vejledning som en del af læreprocessen 

 Din evne til at kunne reflektere over teoriens anvendelse i praksis. 

 Din evne til at anvende relevant fagsprog skriftlig og mundtligt. 

 

Efter temaet 

Du vil deltage i en fælles mundtlig evaluering af temaet i klassen og du skal reflektere over dit 

læringsudbytte. 

Du skal, med afsæt i praktikmålene, arbejde med at sætte dig mål for din læring i den kom-

mende praktik, og reflektere over hvordan teorien fra 3. skoleperiode kan overføres til praksis. 

Grundfagsprøve eller prøve i uddannelsesspecifikt fag 

Du skal altid til prøve i farmakologi. 

Du skal til prøve enten i dansk, engelsk, naturfag eller et uddannelsesspecifikt fag. 

Du finder prøvebestemmelserne på skolens hjemmeside. 

 

  

http://sosuranders.dk/elevomraade/proever/
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Læringsaktivitet 4. skoleperiode EUD/EUV1/EUV2 og 

EUV 3 
 

Du skal nu afslutte uddannelsen med et afsluttende projekt, hvor du arbejder med social- og 

sundhedsassistenten som fagperson. 

Læringsaktivitet  

 

Varighed 

                

Tema 14: Afsluttende projekt 

 

 

8 dage 

                 

Prøve 

 

 

1 dag 

                 

Afslutning 

 

 

1 dag 

 

 

Du skal i det afsluttende projekt  

 Formulere og begrunde et problemfelt i relation til social og sundhedsassistentens fag-

område 

 Arbejde opsøgende, undersøgende analyserende og reflekterende med henblik på at 

kunne demonstrere forudsætninger for uddannelsens kompetencemål 

 Søge og anvende vejledning som en del af læreprocessen 

 Indgå i faglige sparring med elevkammerater 

 

Projektet danne baggrund for den afsluttende prøve, hvor du vil blive vurderet på uddannel-

sens samlede kompetencemål. 

Kompetencemål Trin 2, social- og sundhedsassistent 

13) Eleven kan selvstændigt udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overens-

stemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som autoriseret 

sundhedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder 

beskrivelser af serviceniveau, og procedurer for patientsikkerhed, der gælder for social- 

og sundhedsassistentens arbejdsområde. 

14) Eleven kan selvstændigt indgå i en tværprofessionel og tværsektoriel indsats og med-

virke til at sikre et sammenhængende patient- og borgerforløb. 

15) Eleven kan selvstændigt arbejde med borger- og patientrettet forebyggelse, sund-

hedsfremme og rehabilitering i forhold til de hyppigst forekommende fysiske og psykiske 

sygdomme og funktionsnedsættelser. 

16) Eleven kan med udgangspunkt i social- og sundhedsassistentens arbejdsområde selv-

stændigt identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sygepleje 

samt reagere hensigtsmæssigt på observerede ændringer i borgerens eller patientens 

psykiske og somatiske sygdomstilstand. 

17) Eleven kan selvstændigt varetage medicindispensering og medicinadministration i 

henhold til gældende lovgivning og arbejdspladsens kliniske retningslinjer og procedurer. 
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18) Eleven kan selvstændigt anvende de generelle principper for hygiejne og afbrydelse 

af smitteveje herunder rene rutiner og sterilteknikker samt vejlede borgere, patienter, på-

rørende, kolleger og frivillige herom. 

19) Eleven kan skriftligt og mundtligt anvende et fagsprog, som er dækkende for social- 

og sundhedsassistentens kompetenceområde, og selvstændigt dokumentere den udførte 

sygepleje i relevante dokumentationssystemer. 

20) Eleven kan som led i borgerens eller patientens behandlingsforløb gennemføre mål-

rettet kommunikation herunder selvstændigt forberede, afholde, evaluere og dokumen-

tere samtaler. 

21) Eleven kan selvstændigt og i et tværprofessionelt samarbejde tilrettelægge, gennem-

føre og evaluere sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner 

og grupper i et rehabiliterende perspektiv herunder aktivt inddrage borgere, patienter og 

pårørende. 

22) Eleven kan med udgangspunkt i borgerens behov, arbejdsstedets ressourcer og de 

fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, selvstændigt identi-

ficere, tilrettelægge, udføre, evaluere og følge op på egne og andres arbejdsopgaver. 

23) Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi samt deltage ved imple-

mentering af ny viden og teknologi. 

24) Eleven kan med udgangspunkt i borgerens eller patientens ressourcer og hjælpemid-

ler selvstændigt tilrettelægge sit eget og andres arbejde efter ergonomiske principper, ar-

bejdspladsens arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforanstaltninger. 

 

Afsluttende prøve  
Afslutning og evaluering af uddannelsesforløbet. 

Du skal evaluere uddannelsen både på klassen og elektronisk.  

Du finder prøvebestemmelserne på skolens hjemmeside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sosuranders.dk/elevomraade/proever/
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Bilag 1 

Dansk niveau C  

Formål  

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

benytte det danske sprog i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag til kommunikation og 

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

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

bedre til at kommunikere mundtligt, skriftligt og multimodalt, det vil sige når ord, billeder, 

film, animation og lyd mv. støtter hinanden i en tekst. Faget bidrager til, at eleven med forstå-

else kan lytte, læse og deltage i samtale ud fra forskellige tekster og teksttyper om erhverv, 

uddannelse, samfund og dagligdag.  

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

kunne løse opgaver og møde udfordringer, som eleven møder i erhverv, uddannelse, samfund 

og dagligdag. 

Mål Dansk niveau C  
Målene er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolk-

ning og fremstilling.  

Kommunikation  

1. Eleven kan kommunikere reflekteret og nuanceret i komplekse almene og erhvervsfaglige 

situationer med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situa-

tion.  

2. Eleven kan diskutere, argumentere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og 

samvær med andre og reflektere over samspillet mellem formål og forskellige former for kom-

munikation.  

3. Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt, reflekteret og kri-

tisk til kommunikation, informationssøgning og formidling.  

4. Eleven kan skelne mellem, reflektere over, vurdere og indgå i kritisk dialog om virksomhe-

ders interne og eksterne kommunikation.  

5. Eleven kan forklare og reflektere over sproglige normer i diverse kontekster inden for er-

hverv, uddannelse, samfund og danskfaget.  

Læsning  

1. Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sam-

menhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kon-

tekst.  

2. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, 

uddannelse, samfund og dagligdag.  
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3. Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper forberede og gennemføre 

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

om denne læsning.  

Fortolkning  

1. Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, historie, erhverv og uddannelse gennem analyse 

og diskussion af tekster.  

2. Eleven kan vælge og analysere diverse tekster, som er relateret til erhverv, uddannelse, 

samfund og dagligdag og anvende relevante analysemodeller.  

3. Eleven kan tolke og/eller uddrage relevant betydning af tekster, relateret til erhverv, histo-

rie, uddannelse, samfund og dagligdag, på grundlag af analyse.  

4. Eleven kan metodisk reflektere over og vurdere tekster relateret til erhverv, uddannelse, 

samfund og dagligdag på grundlag af analyse og indgå i kritisk dialog om sin vurdering.  

5. Eleven kan perspektivere tekster relateret til erhverv, historie, uddannelse, samfund og 

dagligdag på grundlag af analyse. Social- og sundhedsuddannelsen 14. august 2015 35  

Fremstilling  

1. Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt, varieret og nuan-

ceret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation  

2. Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte, varierede og nuancerede 

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

kontekster inden for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag  

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

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

grammatisk forståelse  

4. Eleven kan vælge, anvende og begrunde hensigtsmæssige repræsentationsformer med re-

levans for erhverv, uddannelse og samfund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


