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Uddannelsesordning for  

Social- og sundhedsuddannelsen 

 

1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 
  
Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i 
henhold til bekendtgørelse nr. 270 af 15/03/2016 om social- og sundhedsuddannelsen. Skolen kan fastsætte 
overgangsordninger for elever, der er under uddannelse i hovedforløbet ved uddannelsesordningens udste-
delse. 
 
 
2. Der er pr. 15. juli 2016 sket følgende ændringer: 
 
Denne uddannelsesordning er foranlediget af, at social- og sundhedsuddannelsen nu kan udbydes med eux. 
Desuden er der tilføjet enkelte ændringer. Det betyder, at der er ændret i flg. punkter: 
 

 de fag, der er særlige for eux på hovedforløbet er anført i skema 5 

 vejledning for udbud af eux er tydeliggjort i pkt. 3 og 7 

 vejledning for udbud af engelsk er tydeliggjort i pkt. 5.1. 

 vejledning vedr. euv er tydeliggjort i pkt. 6 

 vejledning vedr. udtrækning af fag til prøve er tydeliggjort i pkt. 8 
 
 
3. Uddannelsens formål og struktur 
 
Uddannelsens formål 
Social- og sundhedsuddannelsen er en erhvervsuddannelse med to trin. 
Uddannelsens trin 1 til social- og sundhedshjælper har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleun-
dervisning og praktikuddannelse opnår viden, færdigheder og kompetencer til at udføre pleje og rehabilite-
rende opgaver i hjemmeplejen, på plejehjem, i dagcentre/aktivitetscentre og lignende institutioner. 
 
Uddannelsens trin 2 til social- og sundhedsassistent har som overordnet formål, at eleverne gennem skole-
undervisning og praktikuddannelse opnår viden, færdigheder og kompetencer til som autoriseret sundheds-
person at udføre sygepleje, rehabiliterende og genoptrænende opgaver på hospitaler, plejehjem, hjemme-
plejen, inden for psykiatrien og lignende institutioner. 
 
Uddannelsen kan udbydes med eux, som har som overordnet formål, at eleverne opnår erhvervsrettede 
kompetencer samt generel studiekompetence, der giver adgang til videregående uddannelser. 
 
 
Uddannelsens trin 1, social- og sundhedshjælper. 
Uddannelsen er en vekseluddannelse. Undervisningen i hovedforløbet på trin 1 opdeles i mindst 3 skoleperio-
der og mellemliggende praktikperioder, så eleven mindst har 2 praktikperioder. Dette gælder både for unge 
og voksne.  
 
Skoleundervisningen i hovedforløbet, trin 1 varer 17 skoleuger. 
 
Den lokale skole-praktikplan udarbejdes under hensyntagen til både tilrettelæggelsen af skoleundervisningen 
og praktikuddannelsen. Skolernes udarbejdelse af skole-praktikplaner skal derfor ske i et samarbejde med de 
lokale praktikvirksomheder. Fordelingen af skole- og praktikperioder skal fremgå af den lokale undervisnings-
plan, jf. Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser, §46, stk.1 
 

Fordelingen mellem skole og praktik kan organiseres efter følgende modeller: 
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Modeller for uddannelsens struktur, social- og sundhedshjælper: 

Grundforløb 1, 
6 måneder* 

Grundforløb 2, 
6 måneder 

Hovedforløb, trin 1, 1 år og 2 mdr. 

Skole Skole  Praktik  Skole  Praktik  Skole Praktik Skole 

 

Grundforløb 1, 
6 måneder* 

Grundforløb 2,  
6 måneder 

Hovedforløb, trin 1, 1 år og 2 mdr. 

Skole Skole  Skole  Praktik  Skole  Praktik  Skole 

*For unge, der har afsluttet 9. eller 10. klasse, og som påbegynder grundforløbet senest i august måned året 
efter. 
 
 
Uddannelsens trin 2, social- og sundhedsassistent. 
Uddannelsen er en vekseluddannelse. Undervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 4 skoleperioder og 3 
praktikperioder.  
 
Skoleundervisningen i hovedforløbet, trin 2 varer 32 skoleuger.  
 
Fordelingen af skole- og praktikperioder, herunder hensyntagen til ferie, skal fremgå af den lokale undervis-
ningsplan (LUP). Praktikuddannelsen på trin 2, social- og sundhedsassistentuddannelsen tilrettelægges såle-
des, at 1/3 af den samlede praktiktid foregår på et somatisk sygehus, og 1/3 foregår i det primærkommunale 
område. Afhængig af organiseringen af det psykiatriske område foregår den tredjedel af praktiktiden, der ved-
rører det psykiatriske område, enten i en region eller i en kommune. 
 
Model for uddannelsens struktur, social- og sundhedsassistent: 

Hovedforløb, trin 2, 1 år og 8 mdr. 

Skole  Praktik  Skole  Praktik  Skole  Praktik  Skole 

 
 
Uddannelsen udbudt med eux. 
Uddannelsen udbudt med eux er et sammenhængende forløb for trin1 og 2 og eleverne skal ikke til afslut-
tende prøve på trin 1. Skoleundervisningen på hovedforløbet med eux niveau varer 80,2 skoleuger. 
 
På eux udbydes praktik og skole i halvårlige terminer. Det er dog muligt for social- og sundhedsuddannelsen 
at to praktikperioder placeres i forlængelse af hinanden, at to skoleperioder placeres i forlængelse af hinan-
den og at en praktikperiode afbrydes af en del af en skoleperiode. 
 
 
4. Elevtyper 
På uddannelsen findes følgende elevtyper: 

 EU9, EU9+ og EUV3 

 EUV1 og EUV2 

 Talent 

 Eux 
 
Det fremgår af oversigtsskemaerne bagest i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår 
i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. 
Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. 
 
Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. 

 Skema 1: Elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb 

 Skema 2: Voksne med standardiseret hovedforløb 

 Skema 3: Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende forløb 

 Skema 4: Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb 

 Skema 5: EUX, kun den gymnasiale del af eux 
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I forlængelse af oversigtsskema 1-2 fremgår skema henholdsvis 1a og 2a, hvor fag med højere præstations-

niveau end det obligatoriske er beskrevet. Fagets højere niveau erstatter det obligatoriske niveau.  Hovedfor-

løbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet. 

 

Praktikmålene beskrives i: 

 Skema 6: Praktikmålenes bidrag til kompetencemålene 

 
Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål fremgår af den udvidede oversigt, som 
ligger under ”udskriv” i uddannelsesordningen på www.eud-uddannelsesadministration.dk  

 
For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og 
øvrige rammer i Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervs-
uddannelserne. 
 
Begrebet elevtyper uddybes bagest i uddannelsesordningen. 
 

5 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen 
Kompetencemål for hovedforløbet fremgår af bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. 
 
Eleven opnår erhvervsfaglig kompetence gennem en kombination af viden, færdigheder, faglige vurderinger 
og etiske overvejelser, der sætter eleven i stand til at handle professionelt inden for det kompetenceområde, 
uddannelsen retter sig imod.  

Eleven opnår erhvervsfaglig kompetence gennem en aktiv deltagelse i praktisk og teoretisk undervisning i 
uddannelsesspecifikke fag, grundfag, valgfri specialefag og valgfag samt gennem udførelse af og refleksion 
over de daglige arbejdsopgaver i praktikuddannelsen.  

Eleven skal gennem uddannelsen udvikle erhvervsfaglige kompetencer med henblik på at varetage jobfunk-
tioner inden for sundhedsvæsnet i et arbejdsliv, hvor forandring, omstilling, udvikling og fortsat læring er et 
vilkår. 
 
Eleven skal kunne anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen, til at løse arbejdsopgaver i 
praktikken, og omvendt skal eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikle 
sine måder at løse arbejdsopgaver på i skoleundervisningen. 

Skolen er ansvarlig for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan (PUP) og har initiativpligt så-
fremt der opstår problemer. 

 

5.1  Skoleundervisningen 

Skoleundervisningen tilrettelægges praksisnært med inddragelse af de lokale parter. 

Uddannelsesspecifikke fag 
De uddannelsesspecifikke fag, herunder de valgfri uddannelsesspecifikke fag, er særlige for social- og sund-
hedsuddannelsen. 

De uddannelsesspecifikke fag er obligatoriske. Udvalgte uddannelsesspecifikke fag kan af eleven vælges på 
et valgfrit højere niveau (ekspert), end det obligatoriske niveau (avanceret). Eleven kan vælge et eller flere 
fag på højere niveau. 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag. 
De valgfri uddannelsesspecifikke fag tilrettelægges, så eleven har mulighed for at fordybe sig i fagligt afgræn-
sede felter inden for hhv. social- og sundhedshjælperens eller social- og sundhedsassistents jobområde. De 
valgfri uddannelsesspecifikke fag afspejler faglige områder, der har særlig bevågenhed for det faglige udvalg.  

Grundfaget engelsk 
Grundfaget engelsk har videreuddannelsesperspektiv og er valgfrit. Elever, der ønsker videreuddannelses-
kompetence skal vejledes til at vælge engelsk. Eleven kan nå Engelsk F som valgfag på GF 1, Engelsk E 
som valgfag på GF 2 eller på trin 1 og Engelsk D på trin 2. Skolerne skal udbyde fag, der er af betydning for 
videreuddannelse. 
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Ansøgere, der alene har 9. klasses afgangseksamen og ikke har adgang til GF 1 vurderes at have kompeten-

cer svarende til engelsk niveau F, hvis de vælger grundfaget engelsk som valgfag enten på GF 2 eller på 

hovedforløbet. 

 

Elever, der fravælger Engelsk på trin 2 skal tilbydes anden relevant undervisning. 

 
Talentspor. 
Eleven kan ved uddannelsens start vælge at tilrettelægge sin uddannelse med talentspor. Talentspor skal 
gennemføres på trin 1 for at give adgang til talentspor på trin 2. Gennemføres uddannelsen som et talent-
spor, vil en række af de obligatoriske uddannelsesspecifikke fag skulle gennemføres på ekspert niveau. Ta-
lentsporets indhold er fastsat af PASS og fremgår af nærværende uddannelsesordning pkt. 6, skema 3. 

Eux 
Undervisningen i eux-fag og uddannelsesspecifikke fag skal tilrettelægges, så der er mulighed for samspil og 
synergi mellem de enkelte aktiviteter. 

 

 5.2 Praktikuddannelsen  

Praktikuddannelsen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt fun-
deret praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området.  
 
Praktikmålene for praktikuddannelsen fremgår af nærværende uddannelsesordning, skema 6. Prak-
tikmålene er slutmål og skal alle ved uddannelsens afslutning være godkendt på avanceret niveau.  

Med henblik på udarbejdelse af den lokale undervisningsplan anbefaler det faglige udvalg, at det lokale ud-
dannelsesudvalg i samarbejde med de lokale praktikansvarlige myndigheder løbende medvirker til at af-
dække og sikre at eleverne kan tilegne sig praktikmålene i de forskellige praktikker, således at elevernes 
mulighed for at nå slutmålene for den samlede uddannelse sikres. 
 
Det faglige udvalg anbefaler, at der i forbindelse med udarbejdelse af den lokale undervisningsplan drøftes 
lokale retningslinjer for uddannelsens talentspor, herunder hvordan kobling mellem teori og praktik sikres. 
Endvidere anbefaler det faglige udvalg, at det drøftes, hvordan det sikres, at undervisningen gennemføres 
på henholdsvis avanceret og ekspert niveau.   
 
Det faglige udvalg har udviklet praktikerklæringer med tilhørende hjælpeskemaer, som kan bruges til at un-
derstøtte dokumentation af progressionen i praktikperioderne. Praktikerklæringer og hjælpeskemaer findes 
på PASS’ hjemmeside. Hjælpeskemaer findes tillige i Elevplan.  
 
 
6. Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) 
 
EUV er for voksne over 25 år, som har relevant erhvervserfaring og/eller tidligere gennemført uddannelse 
(EUV 1 og EUV 2). Denne gruppe af voksne over 25 år skal gennemføre uddannelsens skoleundervisning 
på 10% kortere tid.  
 
Trin 1 er undtaget denne regel, hvorfor den normerede varighed for trin 1 også for voksne er 1 år og 2 mdr. 
 
Trin 2 er ikke undtaget denne regel. Det fremgår af skema 2, hvilke fag der skal afkortes når uddannelsen til 
social- og sundhedsassistent gennemføres af voksne over 25 år med relevant erhvervserfaring og/eller tidli-
gere gennemført uddannelse. 
 
Ansøgere, der har bestået trin 1 har adgang til trin 2. Ansøgere med bestået trin 1 før indførelse af grundfag 
på uddannelsen kan have brug for at erhverve de krævede grundfagsniveauer inden optagelse på trin 2. 
 
Der er fastsat standardgodskrivning for elever, der har relevant erhvervserfaring og/eller tidligere gennemført 
uddannelse. Standardgodskrivningen fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen bilag 1. Standardgodskriv-
ning kan suppleres med godskrivning på baggrund af en individuel kompetencevurdering. 
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Varigheden af relevant erhvervserfaring beregnes i henhold til den gældende overenskomst på området. 
Heraf fremgår, at fuldtid opnås ved en ugentlig arbejdstid på over 24 timer og at relevant erhvervserfaring 
med en ugentlig arbejdstid mellem 8 – 24 timer tæller med som 50%. 
 
Evt. erhvervserfaring og tidligere uddannelse, der ikke er beskrevet i bilag 1, inddrages i en individuel real-
kompetencevurdering og kan give grundlag for godskrivning og afkortning. Ved evt. godskrivning af er-
hvervserfaring og efterfølgende afkortning af uddannelsen skal ansættende myndighed inddrages.  
 
 
7. Eux 
Eux-elever skal ud over social- og sundhedsuddannelsens uddannelsesspecifikke fag også have en række 
gymnasiale fag. Derfor er der mere skoleundervisning på eux, end der er på en almindelig uddannelse. 
 
Eux-elever skal i praktik på lige fod med de øvrige elever på uddannelsen. Det vil sige, at eux-elever skal nå 
de samme praktikmål, og at praktikken har den samme varighed for på et almindeligt hovedforløb. 
 
Elever over 25 år, der tager eux, skal ikke have 10% afkortning af uddannelsesspecifikke fag. 
 
 
8. Bedømmelse og beviser mv. 
Bestemmelserne vedr. prøver og afsluttende prøver fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen.  
 
I forbindelse med udarbejdelse af den lokale undervisningsplan og bedømmelsesplan foreslår PASS flg. 
ramme for bedømmelseskriterier: 

 Elevens evne til at inddrage relevante praksiserfaringer 

 Elevens evne til at inddrage relevante teoretiske forklaringer og viden  

 Elevens evne til at argumentere fagligt. 

 Elevens evne til at reflektere over faglig praksis. 
 

For elever på trin 1, social- og sundhedshjælperuddannelsen afsluttes i hht. bekendtgørelsen § 6 stk. 1 med 

en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en praktisk opgave. Den praktiske opgave kan fx være en case, 

som eleven trækker. Elever som har valgt eux skal ikke til afsluttende prøve på trin 1. 

For elever på trin 1, social- og sundhedshjælperuddannelsen udtrækker skolen ét af de uddannelsesspeci-

fikke fag (dog undtaget Arbejdsmiljø og ergonomi) til prøve. Derudover skal Engelsk, for de elever der følger 

faget, indgå i udtrækningsgrundlaget . Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsret-

tede uddannelser finder anvendelse. De øvrige uddannelsesspecifikke fag afsluttes med standpunktsbedøm-

melse.  

For elever på trin 2, social- og sundhedsassistentuddannelsen udtrækkes faget Farmakologi og medicin-

håndtering altid til prøve. Eleven skal aflevere en skriftlig opgave. Elevens skriftlige besvarelse indgår i den 

mundtlige prøves eksaminationsgrundlag, men indgår ikke i karaktergivningen.  

Skolen udtrækker derudover ét fag blandt de øvrige uddannelsesspecifikke fag og grundfag til prøve. For 

elever som har valgt Engelsk, skal faget indgå i udtrækningsgrundlaget. De øvrige uddannelsesspecifikke 

fag og grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse. Valgfri specialefag udtrækkes ikke til prøve.  

Beviser 

PASS har udformet en skabelon for uddannelsesbeviser, som skolerne skal anvende ved udskrivning af ud-

dannelsesbeviser. Skolen udleverer uddannelsesbeviser til eleven og opbevarer kopi. Se PASSinfo.dk for 

administration af skabelonerne. 
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SKEMA 1 – elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb 

Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 

år. 
 

Fagnr. Fagnavn  
 
 
 

Faget bidrager 
til følgende 
kompetencemål 
 

Præstations-
standard 
 
 

Vejledende 
tid 
Antal uger 

Social- og sund-
hedshjælper, trin 1 
 
 

Social- og sund-
hedsassistent, 
trin 2 

Grundfag   0 uger 8 uger 

10804 Dansk 19 C-niveau 2  X 

10819 Naturfag 16, 17, 18 C-niveau (inkl. 
D-niveau) 

4  X 

10806 Engelsk 20 D-niveau 2  X 

Obligatoriske uddan-
nelsesspecifikke fag 

  14 uger 21 uger 

10306 Social- og sundhedssekto-
ren 

1, 6, 11 Avanceret 2 X  

10310 Pleje og dokumentation 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 
11 

Avanceret 5 X  

10312 Rehabilitering og social- og 
sundhedsfaglig indsats 

1, 3, 5, 9, 10, 11 Avanceret 3,5 X  

10311 Psykologi og kommunikation 1, 2, 5, 6, 7, 12 Avanceret 2,5 X  

10313 Arbejdsmiljø og ergonomi 7, 9, 12 Avanceret 1 X  

10316 Koordinering, kvalitetssik-
ring og dokumentation 

13, 14, 19, 22, 23 Avanceret 3  X 

10317 Sygepleje 13, 14, 15, 16, 
18, 19, 20, 22, 24 

Avanceret 5  X 

10318 Somatisk sygdomslære 13, 15, 16, 17, 
18, 19, 22 

Avanceret 3  X 

10319 Psykiatrisk sygdomslære 13, 14, 15, 16, 
17, 19, 20 

Avanceret 2  X 

12767 Farmakologi og medicin-
håndtering 

13, 17 Avanceret 2  X 

10321 Forebyggelse og rehabilite-
ring 

13, 14, 15, 20, 
21, 22, 23, 24 

Avanceret 3  X 
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Fagnr. Fagnavn  
 
 
 

Faget bidrager 
til følgende 
kompetencemål 
 

Præstations-
standard 
 
 

Vejledende 
tid 
Antal uger 

Social- og sund-
hedshjælper, trin 1 
 
 

Social- og sund-
hedsassistent, 
trin 2 

 Sundhedspædagogik og 
kommunikation 

13, 15, 18, 20, 21 Avanceret 3  X 

Valgfri uddannelses-
specifikke fag 

  1 uge 2 uger 

10323 Borgere med psykisk syg-
dom 

2, 3, 5, 7, 10 Avanceret 1 X  

10324 Palliation 1 2, 7, 12 Avanceret 1 X  

10325 Demens 1 2, 5, 7, 9 Avanceret 1 X  

10326 Rehabilitering 1 5, 7, 10 Avanceret 1 X  

10327 Velfærdsteknologi 1 9 Avanceret 1 X  

10328 Den opererede borger/pati-
ent 

14, 16, 18 Avanceret 1  X 

10330 Palliation 2 14, 16, 17, 20 Avanceret 1  X 

10329 Demens 2 13, 15, 16, 17 Avanceret 1  X 

10331 Rehabilitering 2 15, 20, 21 Avanceret 1  X 

10332 Velfærdsteknologi 2 23, 24 Avanceret 1  X 

10333 Organisation og ledelse 13, 14, 22, 24 Avanceret 1  X 

6310 Tværfagligt samarbejde om 
den medicinske patient 1 

14, 15, 16, 17, 
20, 23 

Avanceret 1  X 

6311 Tværfagligt samarbejde om 
den medicinske patient 2 

14, 15, 16, 17, 
20, 23 

Ekspert 1  X 

Antal ugers valgfag     2 1 

Antal skoleuger i alt     17 32 

 
Følgende fag eller niveauer beskrevet i fagrækken i skema 1 har alene videreuddannelsesperspektiv, og er ikke centrale for opfyldelse 
af uddannelsens mål: 

 Engelsk 
 
Faget kan derfor udskiftes af den enkelte elev med et andet fra uddannelsens fagrække. 
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Skema 1a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb 
 
 

Fagnr.  Fagnavn  
 
 
 

Præstationsstandard for 
tilvalgt højere niveau 
 
 

Vejledende tid 
 
 
 

Navn på det fag, hvor 
niveauet hæves 
 
 

Obligatorisk præ-
stationsstandard 
 
 

10310 Pleje og dokumentation Ekspert 5 Pleje og dokumentation Avanceret 

10312 Rehabilitering og social- 
og sundhedsfaglig ind-
sats 

Ekspert 3,5 Rehabilitering og social- 
og sundhedsfaglig ind-
sats 

Avanceret 

10316 Koordinering, kvalitets-
sikring og dokumenta-
tion 

Ekspert 3 Koordinering, kvalitets-
sikring og dokumentation 

Avanceret 

10317 Sygepleje Ekspert 5 Sygepleje Avanceret 

10321 Forebyggelse og rehabi-
litering 

Ekspert 3 Forebyggelse og rehabi-
litering 

Avanceret 
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SKEMA 2 – Voksne med standardiseret hovedforløb 

 

Følgende AMU-pakker giver grundlag for godskrivning af udvalgte fag: 

Uddannelse Titel Uddannelseskode Afkortning for euv 
(skoleuger) 

Følgende kombination af 
AMU, der skal være gen-
nemført inden for de se-
neste 4 år ved uddannel-
sesaftalens indgåelse 

 Rehabilitering som ar-
bejdsform 

 Medvirken til rehabilite-
ring 

 Træning i eget hjem 

 Dokumentation i om-
sorgssystemer i hjem-
meplejen 

 Hverdagslivet i om-
sorgsarbejdet 

 40125 
 

 40126 
 

 47262 

 47473 
 

 

 40596 

1,6 uge på trin 1 for-
delt på følgende fag: 
 
4 dage i rehabilitering 
og social- og sund-
hedsfaglig indsats. 
 
4 dage i pleje og do-
kumentation. 
 

 

 

Fagnr.  Fagnavn  
 
 
 

Faget bidrager 
til følgende 
kompetence-
mål 
 
 

Præstati-
ons-stan-
dard 
 
 

Vejledende 
tid 
 
 
Antal uger 

Social- og sund-
hedshjælper, trin 1 
 

Social- og sundhedsas-
sistent, trin 2 

Grundfag   0 uger 8 uger 

10804 Dansk 19 C-niveau 2  X 

10819 Naturfag 16, 17, 18 C-niveau 
(inkl. D-ni-
veau) 

4  X 

10806 Engelsk 20 D-niveau 2  X 

 Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag  14 uger 18 uger 

10306 Social- og sundheds-
sektoren 

1, 6, 11 Avanceret 2 X  

10310 Pleje og dokumenta-
tion 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 11 

Avanceret 5 X  

10312 Rehabilitering og so-
cial- og sundhedsfag-
lig indsats 

1, 3, 5, 9, 10, 
11 

Avanceret 3,5 X  
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Fagnr.  Fagnavn  
 
 
 

Faget bidrager 
til følgende 
kompetence-
mål 
 
 

Præstati-
ons-stan-
dard 
 
 

Vejledende 
tid 
 
 
Antal uger 

Social- og sund-
hedshjælper, trin 1 
 

Social- og sundhedsas-
sistent, trin 2 

10311 Psykologi og kommu-
nikation 

1, 2, 5, 6, 7, 12 Avanceret 2,5 X  

10313 Arbejdsmiljø og ergo-
nomi 

7, 9, 12 Avanceret 1 X  

10316 Koordinering, kvali-
tetssikring og doku-
mentation 

13, 14, 19, 22, 
23 

Avanceret 3  X 

10317 Sygepleje 13, 14, 15, 16, 
18, 19, 20, 22, 
24 

Avanceret 4  X 

12725 Somatisk sygdoms-
lære 

13, 15, 16, 17, 
18, 19, 22 

Avanceret 3  X 

12741 Psykiatrisk sygdoms-
lære 

13, 14, 15, 16, 
17, 19, 20 

Avanceret 2  X 

12767 Farmakologi og medi-
cinhåndtering 

13, 17 Avanceret 2  X 

10321 Forebyggelse og re-
habilitering 

13, 14, 15, 20, 
21, 22, 23, 24 

Avanceret 2  X 

10322 Sundhedspædagogik 
og kommunikation 

13, 15, 18, 20, 
21 

Avanceret 2  X 

Valgfri uddannelses-
specifikke fag 

  1 uge 1 uge 

10323 Borgere med psykisk 
sygdom 

2, 3, 5, 7, 10 Avanceret 1 X  

10324 Palliation 1 2, 7, 12 Avanceret 1 X  

10325 Demens 1 2, 5, 7, 9 Avanceret 1 X  

10326 Rehabilitering 1 5, 7, 10 Avanceret 1 X  

10327 Velfærdsteknologi 1 9 Avanceret 1 X  

10328 Den opererede bor-
ger/patient 

14, 16, 18 Avanceret 1  X 
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Fagnr.  Fagnavn  
 
 
 

Faget bidrager 
til følgende 
kompetence-
mål 
 
 

Præstati-
ons-stan-
dard 
 
 

Vejledende 
tid 
 
 
Antal uger 

Social- og sund-
hedshjælper, trin 1 
 

Social- og sundhedsas-
sistent, trin 2 

10330 Palliation 2 14, 16, 17, 20 Avanceret 1  X 

10329 Demens 2 13, 15, 16, 17 Avanceret 1  X 

10331 Rehabilitering 2 15, 20, 21 Avanceret 1  X 

10332 Velfærdsteknologi 2 23, 24 Avanceret 1  X 

10333 Organisation og le-
delse 

13, 14, 22, 24 Avanceret 1  X 

6310 Tværfagligt samar-
bejde om den medi-
cinske patient 1 

14, 15, 16, 17, 
20, 23 

Avanceret 1  X 

6311 Tværfagligt samar-
bejde om den medi-
cinske patient 2 

14, 15, 16, 17, 
20, 23 

Ekspert 1  X 

Antal ugers valgfag     2 1 

Antal skoleuger i alt     17 28 

 
Følgende fag beskrevet i fagrækken i skema 2 har alene videreuddannelsesperspektiv, og er ikke central for opfyldelse af uddannel-
sens mål: 
 

 Engelsk 
  

Det kan derfor udskiftes af den enkelte elev med et andet fra uddannelsens fagrække,  

 

Ansøgere, der alene har 9. klasses afgangseksamen og ikke har adgang til GF 1 vurderes at have kompetencer svarende til engelsk niveau F, hvis de 

vælger grundfaget engelsk som valgfag enten på GF 2 eller på hovedforløbet. 
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Skema 2a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau for voksne med standardiseret hovedforløb 

niveau.  
 

Fagnr.  Fagnavn  
 
 
 

Præstationsstandard for 
tilvalgt højere niveau 
 
 

Vejledende tid 
 
 
 

Navn på det fag, 
hvor niveauet hæ-
ves 
 
 

Obligatorisk præstati-
onsstandard 
 
 

10310 Pleje og dokumenta-
tion 

Ekspert 5 Pleje og dokumenta-
tion 

Avanceret 

10312 Rehabilitering og so-
cial- og sundhedsfaglig 
indsats 

Ekspert 3,5 Rehabilitering og so-
cial- og sundhedsfag-
lig indsats 

Avanceret 

10316 Koordinering, kvalitets-
sikring og dokumenta-
tion 

Ekspert 3 Koordinering, kvali-
tetssikring og doku-
mentation 

Avanceret 

10317 Sygepleje Ekspert 4 Sygepleje Avanceret 

10321 Forebyggelse og reha-
bilitering 

Ekspert 2 Forebyggelse og re-
habilitering 

Avanceret 
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SKEMA 3 – Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb 
Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/unge. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 1, men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleunder-
visningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. 
 

Fagnr.  Fagnavn  
 
 
 

Faget bidrager til 
følgende kompe-
tencemål 
 
 

Præstations-
standard 
 
 

Vejledende tid 
 
 
Antal uger 

Social- og 
sundhedshjæl-
per, trin 1 
 

Social- og sundhedsas-
sistent, trin 2 

Grundfag   0 uger 8 uger 

10804 Dansk 19 C-niveau 2  X 

10819 Naturfag 16, 17, 18 C-niveau 
(inkl. D-ni-
veau) 

4  X 

10806 Engelsk 20 D-niveau 2  X 

Obligatoriske ud-
dannelsesspeci-
fikke fag 

  14 uger 21 uger 

10306 Social- og sundheds-
sektoren 

1, 6, 11 Avanceret 2 X  

10310 Pleje og dokumenta-
tion 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 Ekspert 5 X  

10312 Rehabilitering og so-
cial- og sundhedsfag-
lig indsats 

1, 3, 5, 9, 10, 11 Ekspert 3,5 X  

10311 Psykologi og kommu-
nikation 

1, 2, 5, 6, 7, 12 Avanceret 2,5 X  

10313 Arbejdsmiljø og ergo-
nomi 

7, 9, 12 Avanceret 1 X  

10316 Koordinering, kvali-
tetssikring og doku-
mentation 

13, 14, 19, 22, 23 Ekspert 3  X 

10317 Sygepleje 13, 14, 15, 16, 18, 
19, 20, 22, 24 

Ekspert 5  X 

12725 Somatisk sygdoms-
lære 

13, 15, 16, 17, 18, 
19, 22 

Avanceret 3  X 
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Fagnr.  Fagnavn  
 
 
 

Faget bidrager til 
følgende kompe-
tencemål 
 
 

Præstations-
standard 
 
 

Vejledende tid 
 
 
Antal uger 

Social- og 
sundhedshjæl-
per, trin 1 
 

Social- og sundhedsas-
sistent, trin 2 

12741 Psykiatrisk sygdoms-
lære 

13, 14, 15, 16, 17, 
19, 20 

Avanceret 2  X 

12767 Farmakologi og me-
dicinhåndtering 

13, 17 Avanceret 2  X 

10321 Forebyggelse og re-
habilitering 

13, 14, 15, 20, 21, 
22, 23, 24 

Ekspert 3  X 

10322 Sundhedspædagogik 
og kommunikation 

13, 15, 18, 20, 21 Avanceret 3  X 

Valgfri uddannel-
sesspecifikke        
fag 

  1 uge 2 uger 

10323 Borgere med psykisk 
sygdom 

2, 3, 5, 7, 10 Avanceret 1 X  

10324 Palliation 1 2, 7, 12 Avanceret 1 X  

10325 Demens 1 2, 5, 7, 9 Avanceret 1 X  

10326 Rehabilitering 1 5, 7, 10 Avanceret 1 X  

10327 Velfærdsteknologi 1 9 Avanceret 1 X  

10328 Den opererede bor-
ger/patient 

14, 16, 18 Avanceret 1  X 

10330 Palliation 2 14, 16, 17, 20 Avanceret 1  X 

10329 Demens 2 13, 15, 16, 17 Avanceret 1  X 

10331 Rehabilitering 2 15, 20, 21 Avanceret 1  X 

10332 Velfærdsteknologi 2 23, 24 Avanceret 1  X 

10333 Organisation og le-
delse 

13, 14, 22, 24 Avanceret 1  X 

6310 Tværfagligt samar-
bejde om den medi-
cinske patient 1 

14, 15, 16, 17, 20, 
23 

Avanceret 1  X 
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Fagnr.  Fagnavn  
 
 
 

Faget bidrager til 
følgende kompe-
tencemål 
 
 

Præstations-
standard 
 
 

Vejledende tid 
 
 
Antal uger 

Social- og 
sundhedshjæl-
per, trin 1 
 

Social- og sundhedsas-
sistent, trin 2 

6311 Tværfagligt samar-
bejde om den medi-
cinske patient 2 

14, 15, 16, 17, 20, 
23 

Ekspert 1  X 

Antal ugers valgfag     2 1 

Antal skoleuger i alt     17 32 

 Andel skoleuger, 
hvor niveauet er hø-
jere end det obliga-
toriske 

   8,5 11 

 
Følgende fag beskrevet i fagrækken i skema 1 har alene videreuddannelsesperspektiv, og er ikke centrale for opfyldelse af uddannelsens 
mål: 
 

 Engelsk 
 
Faget  kan derfor udskiftes af den enkelte elev med et andet fra uddannelsens fagrække, jf. § 4, stk. 4 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 
 

Ansøgere, der alene har 9. klasses afgangseksamen og ikke har adgang til GF 1 vurderes at have kompetencer svarende til engelsk niveau F, hvis de 

vælger grundfaget engelsk som valgfag enten på GF 2 eller på hovedforløbet. 

 
Fag med valgfrit højere præstationsniveau 

Der er ikke udviklet yderligere fag på højere niveau til elever, der vælger talentspor 
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SKEMA 4 – Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb 
Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/voksen. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 1, men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleun-
dervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. 

Fagnr.  Fagnavn  
 
 
 

Faget bidrager 
til følgende 
kompetence-
mål 
 

Præstati-
ons-stan-
dard 
 
 

Vejledende 
tid 
 
Antal uger 

Social- og sund-
hedshjælper, trin 1 
 

Social- og sund-
hedsassistent, trin 2 

Grundfag   0 uger 8 uger 

10804 Dansk 19 C-niveau 2  X 

10819 Naturfag 16, 17, 18 C-niveau 
(inkl. D-ni-
veau) 

4  X 

10806 Engelsk 20 D-niveau 2  X 

Obligatoriske uddannel-
sesspecifikke fag 

  14 uger 18 uger 

10306 Social- og sundhedssekto-
ren 

1, 6, 11 Avanceret 2 X  

10310 Pleje og dokumentation 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 
11 

Ekspert 5 X  

10312 Rehabilitering og social- og 
sundhedsfaglig indsats 

1, 3, 5, 9, 10, 11 Ekspert 3,5 X  

10311 Psykologi og kommunika-
tion 

1, 2, 5, 6, 7, 12 Avanceret 2,5 X  

10313 Arbejdsmiljø og ergonomi 7, 9, 12 Avanceret 1 X  

10316 Koordinering, kvalitetssik-
ring og dokumentation 

13, 14, 19, 22, 
23 

Ekspert 3  X 

10317 Sygepleje 13, 14, 15, 16, 
18, 19, 20, 22, 
24 

Ekspert 4  X 

12725 Somatisk sygdomslære 13, 15, 16, 17, 
18, 19, 22 

Avanceret 3  X 

12741 Psykiatrisk sygdomslære 13, 14, 15, 16, 
17, 19, 20 

Avanceret 2  X 

12767 Farmakologi og medicin-
håndtering 

13, 17 Avanceret 2  X 
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Fagnr.  Fagnavn  
 
 
 

Faget bidrager 
til følgende 
kompetence-
mål 
 

Præstati-
ons-stan-
dard 
 
 

Vejledende 
tid 
 
Antal uger 

Social- og sund-
hedshjælper, trin 1 
 

Social- og sund-
hedsassistent, trin 2 

10321 Forebyggelse og rehabilite-
ring 

13, 14, 15, 20, 
21, 22, 23, 24 

Ekspert 2  X 

10322 Sundhedspædagogik og 
kommunikation 

13, 15, 18, 20, 
21 

Avanceret 2  X 

Valgfri uddannelsesspe-
cifikke fag 

  1 uge 1 uge 

10323 Borgere med psykisk syg-
dom 

2, 3, 5, 7, 10 Avanceret 1 X  

10324 Palliation 1 2, 7, 12 Avanceret 1 X  

10325 Demens 1 2, 5, 7, 9 Avanceret 1 X  

10326 Rehabilitering 1 5, 7, 10 Avanceret 1 X  

10327 Velfærdsteknologi 1 9 Avanceret 1 X  

10328 Den opererede borger/pati-
ent 

14, 16, 18 Avanceret 1  X 

10330 Palliation 2 14, 16, 17, 20 Avanceret 1  X 

19329 Demens 2 13, 15, 16, 17 Avanceret 1  X 

10331 Rehabilitering 2 15, 20, 21 Avanceret 1  X 

10332 Velfærdsteknologi 2 23, 24 Avanceret 1  X 

10333 Organisation og ledelse 13, 14, 22, 24 Avanceret 1  X 

6310 Tværfagligt samarbejde om 
den medicinske patient 1 

14, 15, 16, 17, 
20, 23 

Avanceret 1  X 

6311 Tværfagligt samarbejde om 
den medicinske patient 2 

14, 15, 16, 17, 
20, 23 

Ekspert 1  X 

Antal ugers valgfag     2 1 

Antal skoleuger i alt     17 28 

Andel skoleuger, hvor ni-
veauet er højere end det 
obligatoriske 

    8,5 9 
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Følgende fag beskrevet i fagrækken i skema 1 har alene videreuddannelsesperspektiv, og er ikke centrale for opfyldelse af uddannelsens 
mål: 

 Engelsk 
 
Faget kan derfor udskiftes af den enkelte elev med et andet fra uddannelsens fagrække,  

Ansøgere, der alene har 9. klasses afgangseksamen og ikke har adgang til GF 1 vurderes at have kompetencer svarende til engelsk niveau F, hvis de 

vælger grundfaget engelsk som valgfag enten på GF 2 eller på hovedforløbet. 

 
Fag med valgfrit højere præstationsniveau 

Der er ikke udviklet yderligere fag på højere niveau til elever, der vælger talentspor 
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SKEMA 5 - Eux 

I skemaet for denne elevtype indgår den gymnasiale fagrække for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, eux.  

 

I dette skema fremgår kun den gymnasiale del af eux, og skemaet skal derfor ses i sammenhæng med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede 

fagrække. Dog skal det bemærkes, at valgfag og grundfag, som indgår på lavere eller samme niveau i fagrækken på gymnasialt niveau, og fag med 

grundfagslignende indhold, som fremgår på de øvrige skemaer, ikke skal indgå hos en eux elev. Konkret betyder det, at følgende fag fra erhvervsuddan-

nelsen udgår: 

 Dansk 2 uger 

 Naturfag 4 uger 

 Engelsk 2 uger 
 
Om eux 
Eux er et sammenhængende forløb, der omfatter både trin 1 og trin 2. 

Skolen placerer selv fagene på skoleperioderne. 

 

Fagnr.  Fagnavn  
 
 
 

Faget bidrager til føl-
gende kompetencemål 

Præstati-
onsstandard 

Vejle-
dende tid 
 
 
Antal uger 

1. Skoleperi-
ode 
 
Kryds indike-
rer, hvilken 
skoleperiode 
faget anbefa-
les at være 
på.  

2. Skole-
periode 
 

3. Sko-
leperi-
ode 
 

Eux gymnasiale fag:        

Obligatoriske fag 

3200 Dansk 19 
 

A 6,8 uger 
   

4803 Engelsk 20 
 

B 5,2 uger  
   

4808 Matematik 6, 17 18 
 

B 6,2 uger 
   

 
4809 

 
Samfundsfag 

 
1, 11, 13, 14, 22 

 
B 

 
4,6 uger 

   

4807 Kommunikation /it C 7, 9, 19, 23 
 

C 1,8 uger 
   

4800 Biologi 8, 16, 17, 18  2,4 uger    
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Fagnr.  Fagnavn  
 
 
 

Faget bidrager til føl-
gende kompetencemål 

Præstati-
onsstandard 

Vejle-
dende tid 
 
 
Antal uger 

1. Skoleperi-
ode 
 
Kryds indike-
rer, hvilken 
skoleperiode 
faget anbefa-
les at være 
på.  

2. Skole-
periode 
 

3. Sko-
leperi-
ode 
 

Eux gymnasiale fag:        

C 

4911 Psykologi  2, 10, 12, 21 
 

C  2 uger 
   

4806 Kemi  16, 17, 18, 24 
 

B 3,2 uger 
   

8044 Større skriftlig opgave 6, 19 
 
 1 uge 

   

8043 Eksamensprojekt 6, 19  1 uge    

Valgfag        

 Matematik  16, 17, 18 A 5 uger    

 Idræt  5, 10, 15, 21 C 3 uger    

Antal skoleuger i alt 42,2 uger 
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Skema 6 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene 

 

Praktikmål  
 
Nr. 10354 
 

Aktiviteten bidra-
ger til følgende 
kompetencemål 
 
 

Social- og sundhedshjælper, 
trin 1 
 
 

Social- og sundhedsassistent, trin 2 

1. Eleven kan varetage sit arbejdsområde som so-
cial- og sundhedshjælper i overensstemmelse 
med arbejdspladsens retningslinjer for aktindsigt, 
tavshedspligt og utilsigtede hændelser samt kom-
munens fastlagte kvalitetsstandarder samt efter 
behov søge hjælp hertil hos relevante kolleger el-
ler samarbejdspartnere. 

1, 6, 11 X  

2. Eleven kan møde andre mennesker på en etisk, 
respektfuld og anerkendende måde og begrunde 
sin faglige indsats for kolleger, borgere og pårø-
rende og kan se sin egen rolle i udviklingen af 
mellemmenneskelige relationer. 

1, 6, 7 X  

3. Eleven kan kende forskel på personlig pleje efter 
Serviceloven og grundlæggende sygepleje efter 
Sundhedsloven og kender praktikstedets praksis 
for delegering af sygeplejeopgaver. 

2 X  

4. Eleven kan professionelt og selvstændigt udføre 
sengeredning, personlig pleje og omsorg ud fra 
hygiejniske principper i såvel borgerens eget 
hjem som på plejecentre. 

2, 8, 11 X  

5. Eleven kan varetage personlig og praktisk hjælp, 
så borgeren kan bevare sin mulighed for livsudfol-
delse og livskvalitet. 

3, 11 X  

6. Eleven kan med udgangspunkt i Sundhedsstyrel-
sens Værktøjer til tidlig opsporing arbejde syg-
domsforebyggende herunder observere ændrin-
ger i en borgers fysiske, psykiske og sociale 
sundhedstilstand samt reagere hensigtsmæssigt 
herpå. 

2, 5 X  
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Praktikmål  
 
Nr. 10354 
 

Aktiviteten bidra-
ger til følgende 
kompetencemål 
 
 

Social- og sundhedshjælper, 
trin 1 
 
 

Social- og sundhedsassistent, trin 2 

7. Eleven kan på baggrund af observationer reagere 
hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens al-
mentilstand i forhold til kost og ernæring. 

2 X  

8. Eleven kan skelne mellem komplekse og ikke 
komplekse borgerforløb og kan vurdere, hvornår 
en tildelt borgers forløb kræver inddragelse af re-
levante fagprofessionelle kolleger. 

4 X  

9. Eleven kan reflektere over og forstå sin egen pro-
fessionelle rolle i samarbejdet med relevante fag-
personer om borgerforløb herunder understøtte 
borgeren i at følge træningsplaner. 

7, 10 X  

10. Eleven kan under hensyntagen til borgerens selv-
bestemmelsesret arbejde rehabiliterende herun-
der motivere borgeren til egenomsorg med hen-
blik på at bevare sin trivsel og praktiske funktions-
evne i hverdagen i videst muligt omfang. 

3, 5, 10 X  

11. Eleven kan støtte, vejlede og igangsætte aktivite-
ter sammen med borgeren for at støtte borgeren i 
at mestre eget liv. 

10, 11 X  

12. Eleven kan motivere og understøtte borgeren i 
forhold til sundhedsfremme under hensyn til livs-
stil og livsvilkår samt kan informere borgeren om 
relevante tilbud om service, sundhedsfremme og 
forebyggelse i nærmiljøet. 

5 X  

13. Eleven kan dokumentere den planlagte og gen-
nemførte indsats i pleje- og/eller handleplaner i 
overensstemmelse med arbejdspladsens ret-
ningslinjer herunder anvende elektroniske doku-
mentationssystemer. 

6 X  

14. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fag-
sprog, som er i overensstemmelse med social- og 
sundhedshjælperens kompetenceområde. 

6 X  
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Praktikmål  
 
Nr. 10354 
 

Aktiviteten bidra-
ger til følgende 
kompetencemål 
 
 

Social- og sundhedshjælper, 
trin 1 
 
 

Social- og sundhedsassistent, trin 2 

15. Eleven kan kommunikere relevant og professio-
nelt i mødet med borgere, pårørende og samar-
bejdspartnere. 

7 X  

16. Eleven kan kommunikere og optræde voldsfore-
byggende og konfliktdæmpende i forhold til bor-
gere og pårørende for at tage vare på egen og 
andres sikkerhed. 

7, 12 X  

17. Eleven kan forflytte en borger i overensstem-
melse med de ergonomiske principper og kan an-
vende relevant velfærdsteknologi. 

2, 9, 12 X  

18. Eleven har kendskab til arbejdspladsens retnings-
linjer for arbejdsmiljø herunder principperne for 
voldspolitik og kriseberedskab. 

12 X  

19. Eleven kan udvise interesse og initiativ til kontinu-
erligt at lære og samarbejde. 

1, 12 X  

 

Praktikmål  
 
Nr. 10355 
 

Aktiviteten bidra-
ger til følgende 
kompetencemål 
 
 

Social- og sundhedshjælper, 
trin 1 
 
 

Social- og sundhedsassistent, trin 2 

1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceom-
råde i overensstemmelse med relevante love in-
den for social service, sundhed og psykiatri og ud 
fra arbejdspladsens værdier. 

13  X 

2. Eleven kan selvstændigt identificere behov og be-
grunde behov for og udføre grundlæggende syge-
pleje til borgere/ patienter ud fra en metodisk til-
gang indeholdende dataindsamling, planlægning, 
handling, evaluering og dokumentation. 

16, 19, 20  X 

3. Eleven kan reflektere over de etiske dilemmaer, 
der følger arbejdet som professionel sundheds-

13  X 
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Praktikmål  
 
Nr. 10355 
 

Aktiviteten bidra-
ger til følgende 
kompetencemål 
 
 

Social- og sundhedshjælper, 
trin 1 
 
 

Social- og sundhedsassistent, trin 2 

person, og varetage opgaver i relation til patient-
rettigheder samt procedurer for patientsikkerhed 
herunder indberetning af utilsigtede hændelser jf. 
Sundhedsstyrelsens gældende vejledning. 

4. Eleven kan dokumentere og videregive relevante 
informationer og observationer vedrørende tildelte 
borgere/patienter til plejepersonale og andre fag-
grupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, 
og dermed medvirke til at sikre sammenhæng og 
helhed i borgerens/patientens forløb. 

13, 14, 19  X 

5. Eleven kan identificere komplekse problemstillin-
ger hos borgeren/patienten og reagere hensigts-
mæssigt på ændringer i borgerens/patientens 
psykiske, fysiske eller sociale tilstand og samspil-
let mellem disse faktorer. 

16  X 

6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fag-
sprog, som er i overensstemmelse med social- og 
sundhedsassistentens kompetenceområde. 

19  X 

7. Eleven kan som led i behandlingen og med ud-
gangspunkt i borgerens/patientens behov an-
vende relevant kommunikationsform herunder 
lytte, anerkende, støtte, vejlede og følge op. 

20  X 

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

14, 16  X 

9. Eleven kan arbejde rehabiliterende, sundheds-
fremmende og forebyggende ud fra refleksioner 
over borgerens/patientens autonomi og me-
stringsstrategier samt vejlede borgeren/patienten 
i sundhedsfaglige spørgsmål, der understøtter 
egenomsorgsevnen, livsstil og livskvalitet. 

15  X 
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Praktikmål  
 
Nr. 10355 
 

Aktiviteten bidra-
ger til følgende 
kompetencemål 
 
 

Social- og sundhedshjælper, 
trin 1 
 
 

Social- og sundhedsassistent, trin 2 

10. Eleven kan indgå aktivt i borgeres/patienters gen-
optræningsforløb efter vejledning fra relevante 
fagpersoner. 

14, 15, 21  X 

11. Eleven kan aktivt indgå i og motivere borgere/pa-
tienter til at deltage i aktiviteter ud fra relevante til-
gange, som fx recovery eller rehabilitering, samt 
vejlede og informere om relevante tilbud inden for 
rehabilitering, sygepleje og service- og botilbud. 

14, 15, 21  X 

12. Eleven kan efter praktikstedets retningslinjer og 
efter delegation selvstændigt ophælde og uddele 
medicinen samt observere virkning/bivirkninger, 
informere om medicinen, dokumentere og med-
virke til, at borgere/patienter samarbejder omkring 
medicinindtag. 

17  X 

13. Eleven kan anvende generelle principper for hygi-
ejne herunder særlige regimer og teknikker, fx 
steril teknik i forbindelse med sårpleje og kateter-
anlæggelse, samt vejlede borgere/patienter, på-
rørende og kolleger herom. 

16, 18  X 

14. Eleven kan forholde sig kritisk til egne og andres 
arbejdsstillinger og arbejdsstedets indretning i for-
hold til forebyggelse af arbejdsskader og vold-
somme episoder samt kan følge gældende ergo-
nomiske principper og sikkerhedsforanstaltninger 
både i forhold til borgerne/patienterne og sig selv. 

13, 24  X 

15. Eleven kan tilrettelægge og følge op på både 
egne og andres arbejdsprocesser i forhold til så-
vel administrative som sygeplejefaglige opgaver 
omkring den enkelte borger. 

22  X 

16. Eleven kan identificere behov for velfærdstekno-
logiske hjælpemidler i borgerens hjem herunder 
anvende og vejlede i brugen samt tage højde for 
eventuelle dilemmaer forbundet hermed. 

23  X 
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Begrebet elevtyper: 
 
Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte ”elevtyper”, 
som fortæller noget om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få angivet den 
enkelte elevs fagrække. I oversigt 1 er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første kolonne er 
angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den enkelte elevtype 
betyder. 
 
De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 25 år direkte fra 9. kl. (EU9) som gerne 
vil tage talentsporet (TAL). En række af de forskellige elevtypekombinationer kan efterfølgende grupperes, i 
og med en del af dem skal have samme fag på uddannelsen. I oversigt 2 er vist de forskellige kombinationer 
af elevtyper samt grupperingen af disse. I den sidste kolonne i oversigt 2 er angivet hvilket skema i uddan-
nelsesordningen grupperingen hører under. 
 
Af skemaerne 1-5 i uddannelsesordningen fremgår det hvilke fag den enkelte elevtype skal have. Oversigt 1 
herunder angiver, hvordan disse elevtyper kan kombineres og efterfølgende grupperes. Grupperingen af-
hænger som sagt af, om de skal have samme fagrække. 
 
I uddannelsesordningen har vi taget udgangspunkt i 5 fagrækker, og de er som følgende: 

Skema 1: EU9, EU9+ og EUV3 elever 
Skema 2:  EUV1 og EUV2.  

Ved EUV1 skal praktikmål dog udelades. 
Skema 3:  Talentspor for ungdom og voksne med tilsvarende forløb  
Skema 4: Talentsport for voksne 
Skema 5: Eux, kun den gymnasiale del 

 
Oversigt 1: Elevtyper 
Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. 
 

Elev-

type 

Uddybning 

EU9 Elever starter direkte fra 9. og 10. klasse. Grundforløbet varer et år. 

EU9+ Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9. eller 10. klasse, starter direkte på 2. del af grund-

forløbet, der har en varighed på 20 uger. 

EU9X EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen 

EU9X+ EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter 

direkte på grundforløbets 2. del. 

EUV1 Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelses-

forløbet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb 

og uden praktikuddannelse.  

EUV2 Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelses-

forløbet vil bestå af grundforløbets 2. del med en varighed op til 20. uger, samt et reduceret 

hovedforløb inklusiv praktikuddannelse med en maksimal varighed på 2. år.  

EUV3 Voksen-elever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en er-

hvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. Praktikuddannelsens 

længde vil svare til praktikperioden for de unge. 

EUX EUX 



Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen  

Side 27 af 52 

 
Uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen af 15. juli 2016 

Elev-

type 

Uddybning 

MEST Ny mesterlære: 1. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. Eleven skal 

ikke igennem det almindelige grundforløb på skole. Oplæringen hos mester eller i virksomhe-

den erstatter grundforløbet. 

PREUD Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt eller delvist af grundlæggende 

praktisk oplæring på en produktionsskole – efter modellen om ny mesterlære. Den praktiske 

oplæring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens 

kompetencer. 

Hovedforløbet gennemføres på normal vis. 

TAL Talentspor med højniveauer i uddannelsesspecifikke fag 

 
 
 
 
Oversigt 2: Gruppering af elevtype 
Oversigten viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. hvilke 
kombinationer har samme fagrække. Den sidste kolonne angiver hvilket skema i uddannelsesordningen 
grupperingen henhører til. 

ELEVTYPE BETEGNELSE Skema 

EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse 1 

EU9+ EUD ikke lige efter 9. (10) klasse 1 

EU9+M EU9 + og mesterlære 1 

EU9+P EU9 + og produktionsskolebaseret EUD 1 

EU9M EU9 og mesterlære 1 

EU9P EU9 og produktionsskolebaseret EUD 1 

EUV3 Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. del 1 

EUV3M EUV3 og mesterlære 1 

EUV2 Voksenelever standardiseret forløb, ikke 1. del  2 

EUV2M EUV2 og mesterlære 2 

EUV1 Voksenelever uden grundforløb og praktik 2 

 
Herudover kommer fag med højere præstationsniveau som fremgår af henholdsvis 1a og 2a. Praktikmålene 
fremgår af skema 6.  
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Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 

 

Trin 1 

 

Social- og sundhedssektoren 

Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen 

Præstationsstandard: Avanceret 

Varighed: 2 uger 

1. Eleven kan anvende viden om Serviceloven og Sundhedsloven som grundlag for social- og sund-
hedshjælperens opgaver.  
 

2. Eleven kan anvende viden om social- og sundhedspolitiske målsætninger og lokalt fastlagte kvali-
tetsstandarder og serviceniveauer til at reflektere over disses betydning for arbejdet som social- og 
sundhedshjælper. 

 
3. Eleven kan anvende viden om, hvad rollen som fag- og myndighedsperson indebærer til at tage initi-

ativ i det tværfaglige samarbejde i et sammenhængende borger/patientforløb. 
 

4. Eleven kan anvende viden om lovgivning og vejledninger inden for området til videregivelse af oplys-
ninger, overholdelse af tavshedspligt og sikring af patientsikkerhed, herunder forebygge utilsigtede 
hændelser. 

 
5. Eleven kan anvende viden om reglerne for magtanvendelse til at sikre at borgerens selvbestem-

melse og demokratiske rettigheder respekteres i social- og sundhedshjælperens arbejde. 
 

6. Eleven kan anvende viden om kravene til faglig dokumentation, herunder sygeplejefaglige optegnel-
ser og relevante dokumentationssystemer til at arbejde i overensstemmelse med gældende regler. 

 
7. Eleven kan anvende viden om opgavefordelingen inden for social- og sundhedssektoren, herunder 

social- og sundhedshjælperen rolle, til at indgå i arbejdet med det sammenhængende borger-/pati-
entforløb. 
 

8. Eleven kan anvende viden om etik til at reflektere over etiske dilemmaer i den professionelle om-
sorg, herunder forståelsen af at være i en hjælpekrævende situation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pleje og dokumentation 
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Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen 
 
Præstationsstandard: Avanceret 
 
Varighed: 5 uger 
 

1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov til 
selvstændigt at kunne udføre pleje- og omsorgsopgaver. 
 

2. Eleven kan med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Værktøjer til tidlig opsporing anvende viden 
om principperne for observation af borgeres almene sundhedstilstand ud fra en forståelse af krop-
pens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, til at kunne reagere 
hensigtsmæssigt på observationer, herunder typiske symptomer på anæmi, dehydrering, cystitis, 
obstipation, fejlernæring, gener forårsaget af immobilitet, febrile tilstande, konfusion og generel æn-
dret adfærd. 
 

3. Eleven kan anvende viden om Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure, til at forklare 
hvordan social- og sundhedshjælperen kan hjælpe borgeren med at indtage medicin. 
 

4. Eleven kan anvende viden om alderssvækkede borgeres behov og de hyppigst forekommende kro-
niske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme og 
apopleksi til at kunne planlægge, udføre og evaluere personlig hygiejne- og plejeopgaver med om-
sorg og respekt for det enkelte menneske. 
 

5. Eleven kan anvende viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning i det 
forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. 

 
6. Eleven kan anvende viden om den basale palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase til at 

forklare social- og sundhedshjælperens rolle i forhold til den døende og de pårørende, samt hvordan 
borgere plejes de sidste levedøgn, og afdøde gøres i stand under hensyn til ønskede ritualer. 

 
7. Eleven kan anvende viden om forskelle på komplekse og ikke-komplekse borgerforløb til at reflek-

tere over egen rolle i et tværprofessionelt samarbejde.  
 

8. Eleven kan anvende viden om grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regi-
mer herunder procedure for mundhygiejne, nedre toilette og sengeredning, til at forklare hvordan 
smittespredning forebygges og smitteveje afbrydes,  

 
9. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og 

sundhedshjælperens kompetenceområde. 
 

10. Eleven kan anvende viden om betydningen af at modtage og videregive relevante informationer og 
faglige overvejelser til kolleger til at kunne dokumentere udført pleje, evaluere og følge op på pleje i 
relevante pleje- og handleplaner. 
 

11. Eleven kan anvende viden om psykiske lidelser til at forklare tegn på at en borger har en psykotisk, 
depressiv eller selvmordstruende adfærd.  

 
12. Eleven kan anvende viden om hvordan konflikter og vold forebygges ved pleje af borgere med de-

mens, misbrug eller psykisk sygdom. 
 

13. Eleven kan anvende viden om kroniske sygdomme til at kunne foretage systematisk observation og 
tidlig opsporing. 
 

14. Eleven kan anvende viden om forskellige former for demens, herunder borgerens reaktioner ved de-
menslignende symptomer ved fx cystitis, smerter og udviklingen af delir, til at kunne tilrettelægge 
pleje, omsorg og støtte til borgere og pårørende. 
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Pleje og dokumentation 
 
Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen 
 
Præstationsstandard: Ekspert 
 
Varighed: 5 uger 
 

1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov til 
selvstændigt og med overblik at kunne udføre pleje- og omsorgsopgaver. 

 
2. Eleven kan med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Værktøjer til tidlig opsporing anvende viden 

om principperne for observation af borgeres almene sundhedstilstand ud fra en forståelse af krop-
pens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, til at kunne reagere 
hensigtsmæssigt på observationer, herunder at kunne identificere typiske symptomer på anæmi, de-
hydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, gener forårsaget af immobilitet, febrile tilstande, konfu-
sion og generel ændret adfærd.  

 
3. Eleven kan anvende viden om sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure, til at kunne 

vurdere og begrunde social- og sundhedshjælperens opgaver og kompetence ved medvirken til me-
dicinadministration.  

 
4. Eleven kan anvende viden om alderssvækkede borgeres behov og de hyppigst forekommende kro-

niske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme og 
apopleksi til målrettet at kunne planlægge, udføre og evaluere personlig hygiejne- og plejeopgaver 
med omsorg og respekt for det enkelte menneske. 
 

5. Eleven kan anvende viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning, til at 
kunne vurdere og begrunde det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og 
udsatte borgere. 

 
6. Eleven kan anvende viden om den basale palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase til at 

kunne vurdere og begrunde social- og sundhedshjælperens rolle i forhold til den døende og de pårø-
rende, samt hvordan borgere plejes de sidste levedøgn, og afdøde gøres i stand under hensyn til 
ønskede ritualer. 

 
7. Eleven kan anvende viden om forskellen på komplekse og ikke-komplekse borgerforløb til at vurdere 

og begrunde over egen rolle i et tværprofessionelt samarbejde.  
 

8. Eleven kan anvende viden om grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regi-
mer herunder procedure for mundhygiejne, nedre toilette og sengeredning, til at kunne vurdere og 
begrunde hvordan smittespredning forebygges og smitteveje afbrydes,  

 
9. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med og sikre 

kvalitet inden for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. 
 

10. Eleven kan anvende viden om betydningen af at modtage og videregive relevante informationer og 
faglige overvejelser til kolleger, til at kunne deltage i innovative processer i forbindelse med doku-
mentation af udført pleje, evaluering og opfølgning på pleje i relevante pleje- og handleplaner. 
 

11. Eleven kan anvende viden om psykiske lidelser til at kunne identificere tegn på at en borger har en 
psykotisk, depressiv eller selvmordstruende adfærd.  

 
12. Eleven kan anvende viden om hvordan konflikter og vold målrettet forebygges ved pleje af borgere 

med demens, misbrug eller psykisk sygdom. 
 

13. Eleven kan anvende viden om kroniske sygdomme, til at kunne vurdere og begrunde systematisk 
observation og tidlig opsporing. 
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14. Eleven kan anvende viden om forskellige former for demens, herunder borgerens reaktioner ved de-

menslignende symptomer ved fx cystitis, smerter og udviklingen af delir, til at kunne tilrettelægge 
målrettet pleje, omsorg og støtte til borgere og pårørende. 
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Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats 

Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen 
 
Præstationsstandard: Avanceret 
 
Varighed: 3,5 uger 
 

1. Eleven kan anvende viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og krea-
tive aktiviteter til at forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. 

 
2. Eleven kan anvende viden om livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motions betydning for syg-

domsforebyggelse til at kunne motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg. 
 

3. Eleven kan anvende viden om pædagogiske metoder herunder inddragelse af borgeres livshistorie 
som redskab for social- og sundhedshjælperen, til at motivere og understøtte borgere i at bevare 
sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. 

 
4. Eleven kan anvende viden om fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser, til at forstå betyd-

ningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og forklare hvordan social- og sundheds-
hjælperen arbejder støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. 

 
5. Eleven kan anvende viden om netværkets betydning for borgeres rehabilitering i den social- og 

sundhedsfaglige indsats, til som social- og sundhedshjælper at kunne vejlede borgere om kommu-
nale, private og frivillige aktivitetstilbud. 

 
6. Eleven kan anvende viden om håndtering af post, bank og penge og hvordan social- og sundheds-

hjælperen foretager miljørigtig tøjvask og rengøring til at kunne planlægge og evaluere praktisk 
hjælp.  
 

7. Eleven kan anvende viden om borgerinddragelse samt inddragelse af pårørende og frivillige til at 
kunne tilrettelægge og evaluere praktisk hjælp ud fra borgeres behov for og evne til egenomsorg. 
 

8. Eleven kan anvende viden om hvordan det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med 
borgere, til at kunne støtte og motivere borgeren til at følge træningsplaner. 

 
9. Eleven kan anvende viden om relevant velfærdsteknologi til at reflektere over, hvordan velfærdstek-

nologi med respekt for borgerens opfattelse af livskvalitet kan bruges til at fremme borgeres funkti-
onsevne og mestring af hverdagslivet. 
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Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats 

Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen 
 
Præstationsstandard: Ekspert 
 
Varighed: 3,5 uger 
 

1. Eleven kan anvende viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og krea-
tive aktiviteter til at vurdere og begrunde anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende 
indsats. 

 
2. Eleven kan anvende viden om livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motions betydning for syg-

domsforebyggelse til at kunne målrettet motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg. 
 

3. Eleven kan anvende viden om pædagogiske metoder som redskab for social- og sundhedshjælpe-
ren, herunder inddragelsen af borgeres livshistorie, til at målrettet motivere og understøtte borgere i 
at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. 

 
4. Eleven kan anvende viden om fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser, til at vurdere og 

begrunde betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og forklare hvordan so-
cial- og sundhedshjælperen arbejder støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel 
og livskvalitet. 

 
5. Eleven kan anvende viden om netværkets betydning for borgeres rehabilitering i den social- og 

sundhedsfaglige indsats, til som social- og sundhedshjælper at kunne målrettet vejlede borgere om 
kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud. 

 
6. Eleven kan anvende viden om håndtering af post, bank og penge og hvordan social- og sundheds-

hjælperen foretager miljørigtig tøjvask og rengøring til at kunne målrettet planlægge og evaluere 
praktisk hjælp.  
 

7. Eleven kan anvende viden om borgerinddragelse samt inddragelse af pårørende og frivillige til at 
kunne deltage i innovative processer for tilrettelæggelse og evaluering af praktisk hjælp ud fra borge-
res behov for og evne til egenomsorg. 
 

8. Eleven kan anvende viden om hvordan det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med 
borgere, til at kunne målrettet støtte og motivere borgeren til at følge træningsplaner. 

 
9. Eleven kan anvende viden om relevant velfærdsteknologi til at vurdere og begrunde, hvordan vel-

færdsteknologi med respekt for borgerens opfattelse af livskvalitet kan bruges til at fremme borgeres 
funktionsevne og mestring af hverdagslivet. 
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Psykologi og kommunikation 

Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen 
 
Præstationsstandard: Avanceret 
 
Varighed: 2,5 uger 
 

1. Eleven kan anvende viden om hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for 
arbejdet som social- og sundhedshjælper til at reflektere over egne holdninger i forhold til en profes-
sionel praksis. 

 
2. Eleven kan anvende viden om egen og andres kultur til at reflektere over normer, holdninger og for-

dommes betydning i mødet og samarbejdet med borgere, pårørende og kollegaer. 
 

3. Eleven kan anvende viden om anerkendende metoder til som social- og sundhedshjælper at kunne 
anvende denne tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 

 
4. Eleven kan anvende viden om betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i 

plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger, til som social- og sundhedshjælper at 
kunne kommunikere med borgere og patienter. 

 
5. Eleven kan anvende viden om kommunikation og konflikthåndtering, til at forebygge konflikter i sam-

arbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 
 

6. Eleven kan anvende viden om sorg og krise til som social- og sundhedshjælper at kunne støtte bor-
gere og deres pårørende i forbindelse med sorg og krise.  
 

7. Eleven kan anvende viden om kommunikationsredskaber til at kunne forebygge og håndtere konflik-
ter og vold i arbejdet med demente borgere. 

 
 
  



Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen  

Side 35 af 52 

 
Uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen af 15. juli 2016 

 
Arbejdsmiljø og ergonomi 
 
Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen 
 
Præstationsstandard: Avanceret 
 
Varighed: 1 uge 
 

1. Eleven kan anvende viden om relevant arbejdsmiljølovgivning i forhold til arbejdet som social- og 
sundhedshjælper, til at reflektere over egen rolle i forhold til udvikling af et godt fysisk og psykisk ar-
bejdsmiljø.  

 
2. Eleven kan anvende viden om betydningen af god fysisk og psykisk form, til at kunne forklare årsa-

ger til problemer i arbejdsmiljøet og kunne inddrage relevante arbejdsmiljøaktører til løsning af pro-
blemer i arbejdsmiljøet. 

 
3. Eleven kan anvende viden om det fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø, til at 

kunne tilrettelægge og udføre social- og sundhedshjælperens arbejdsopgaver.  
 

4. Eleven kan selvstændigt planlægge og arbejde med forflytningsopgaver, herunder forebygge ar-
bejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og er-
gonomiske teknikker. 

 
5. Eleven kan anvende viden om principper for forflytning og lejring til at kunne afprøve og reflektere 

over hensigtsmæssige metoder i praksis. 
 

6. Eleven kan anvende viden om elementerne i voldspolitik og kriseberedskab, til at forstå faktorer på 
jobområdet, der kan føre til konflikter og vold. 
 

7. Eleven kan anvende viden om teamsamarbejdets betydning for arbejdsmiljøet til at kunne tage med-
ansvar for trivsel på arbejdspladsen. 
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Uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen af 15. juli 2016 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag 

 
Trin 1 
 
Borgere med psykisk sygdom 
 
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået 
 
Præstationsstandard: Avanceret 
 
Varighed: 1 uge 
 

1. Eleven kan anvende viden om psykiatriens organisering i Danmark, til at forklare hvordan den kom-
munale og regionale psykiatriske indsats varetages i forhold til borgere med psykisk sygdom i hjem-
meplejen og på plejecentre. 

 
2. Eleven kan anvende viden om medicinske, psykologiske og sociale behandlingsmetoder, 

til at forklare hvordan social- og sundhedshjælperen udfører praktiske opgaver og pleje hos borgere 
med psykoser, depression og/eller misbrug. 
 

3. Eleven kan anvende viden om principper for støtte til borgere med psykisk sygdom, til at forklare 
hvordan disse anvendes i samarbejde med borgere i hjemmeplejen og på plejecentre. 

 
4. Eleven kan anvende viden om hvornår der er behov for at inddrage andre samarbejdspartnere, til at 

understøtte borgeres recoveryproces og mulighed for at mestre hverdagslivet.  
 

 
Palliation 1 
 
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået 
 
Præstationsstandard: Avanceret 
 
Varighed: 1 uge 
 

1. Eleven kan anvende viden om, hvilke samarbejdspartnere, herunder social- og sundhedsassistenter, 
sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, læger, psykologer og fx præster der kan indgå i det pallia-
tive forløb. 

 
2. Eleven kan, i plejen af borgere der er uhelbredeligt syge og døende, anvende viden om betydningen 

af at kunne udvise empati og tage hensyn til den enkeltes livshistorie, livskvalitet og kulturelle og reli-
giøse behov.  

 
3. Eleven kan anvende viden om symptomer på smerte hos borgere, til at forklare hvornår observatio-

ner skal videreformidles til kolleger med kompetence i smertelindring. 
 

4. Eleven kan anvende viden om social- og sundhedshjælperens kompetencer, til at varetage almen 
lindring og omsorg i plejen til borgere, der er uhelbredeligt syge og døende samt til at tage initiativ til 
inddragelse af de pårørende i forløbet. 

 
5. Eleven kan anvende viden om de belastninger, der kan være forbundet med at arbejde med bor-

gere, der er svært syge og døende, til at forklare betydningen af kollegial støtte. 
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Demens 1 
 
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået 
 
Præstationsstandard: Avanceret 
 
Varighed: 1 uge 
 

1. Eleven kan anvende viden om de hyppigste demenssygdomme, deres årsager, symptomer og ud-
vikling til at forklare demenssygdommes betydning for borgeres hverdagsliv. 

 
2. Eleven kan anvende viden om, hvordan plejen af borgere med demens tilrettelægges herunder ob-

servation af symptomer og adfærd og ved brugen af velfærdsteknologi. 
 

3. Eleven kan anvende viden om sin egen rolle i forhold til at forebygge udadreagerende adfærd og 
magtanvendelse og til at forklare, hvordan respekt og værdighed bevares i plejen af borgere med 
demens. 

 
4. Eleven kan anvende viden om, hvordan social- og sundhedshjælperen med udgangspunkt i borge-

res livshistorie og identitet tilrettelægger meningsfulde aktiviteter med henblik på at vedligeholde og 
styrke borgeres funktionsniveau. 

 
5. Eleven kan anvende viden om, hvordan social- og sundhedshjælperen inddrager og støtter pårø-

rende til borgere med demens.  
 

6. Eleven kan forklare Alzheimerforeningens tilbud. 
 

 
 
Rehabilitering 1 
 
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået 
 
Præstationsstandard: Avanceret 
 
Varighed: 1 uge 
 

1. Eleven kan anvende viden om rehabiliteringsbegreber og kravene til kommunernes rehabiliterings-
indsats til at forklare social- og sundhedshjælperens rolle i det tværprofessionelle og tværsektorielle 
samarbejde. 

 
2. Eleven kan anvende viden om rehabilitering som metode til at kunne støtte borgeres aktive delta-

gelse i dagligdagsfunktioner og træning. 
 

3. Eleven kan anvende viden om motivationsfaktorer til at omsætte borgeres konkrete ønsker til målret-
tet rehabiliterende handling i hverdagen. 

 
4. Eleven kan anvende viden om, hvordan social- og sundhedshjælperen udfører træning i hjemmene 

efter borgeres træningsplaner, og hvordan dette dokumenteres.  
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Velfærdsteknologi 1 
 
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået 
 
Præstationsstandard: Avanceret 
 
Varighed: 1 uge 
 

1. Eleven kender til nationale strategier, målsætninger og relevante instanser inden for velfærdstekno-
logi. 

 
2. Eleven kender forskellige typer af velfærdsteknologi, og hvilke målgrupper de retter sig imod. 

 
3. Eleven kan anvende viden om, hvordan social- og sundhedshjælperen motiverer og vejleder borgere 

i anvendelse af udvalgte velfærdsteknologiske løsninger med henblik på styrkelse af borgeres aktivi-
tets- og funktionsniveau, netværk og kommunikationsmuligheder. 

 
4. Eleven kan anvende viden om, hvordan social- og sundhedshjælperen indgår i et samarbejde om-

kring udvælgelse, anskaffelse, vedligeholdelse og evaluering af velfærdsteknologiske løsninger på 
arbejdspladsen. 

 
5. Eleven kan reflektere over etiske dilemmaer ved anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger. 
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Obligatoriske  uddannelsesspecifikke fag 

 

Trin 2 

 
Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 

Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen 

Præstationsstandard: Avanceret 

Varighed: 3 uger 

 

1. Eleven kan anvende viden om Serviceloven, Sundhedsloven og lovgivning inden for psykiatrien i 

sin udøvelse af faget samt til at forklare rammen for social- og sundhedsassistentens opgaver.  

 

2. Eleven kan anvende viden om autorisation og delegering til at kunne tage selvstændigt ansvar 

for social- og sundhedsassistentens opgaver i praksis. 

 

3. Eleven kan anvende viden om embedslægens funktion i det tværsektorielle samarbejde.  

 

4. Eleven kan anvende viden om sammenhængen mellem social- og sundhedspolitik og lokale 

målsætninger samt kvalitetsstandarder og serviceniveauer i kommuner og regioner til at reflek-

tere over betydningen heraf for borgere/patienter og egne arbejdsopgaver.  

 

5. Eleven kan anvende viden om principperne for kvalitetssikring til at forklare social- og sundheds-

assistentens rolle i forbindelse med at sikre kvaliteten i serviceydelser og sundhedsydelser og i 

forhold til arbejdsmiljøcertificering og akkreditering. 

 

6. Eleven kan anvende viden om dokumentationens betydning til at kunne sikre kontinuitet i syge-

plejen, i rehabiliteringen, sikre patientrettigheder og udvikle kvaliteten af service- og sundheds-

ydelser.i en tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng.  

 

7. Eleven kan anvende viden om opgavefordelingen inden for sundhedssektoren, herunder em-

bedslægens og almen praksis’ rolle til kunne tilrettelægge og evaluere sammenhængende bor-

ger-/patientforløb. 

 

8. Eleven kan anvende viden om betydningen af kulturer, ledelsesformer, værdier og samarbejds-

former i forskellige organisationer til at kunne reflektere over egen rolle.  

 

9. Eleven kan anvende viden om betydningen af voldspolitik og kriseberedskab på arbejdspladser 

til at kunne forklare social- og sundhedsassistentens rolle og arbejdsområde i den forbindelse. 

 

10. Eleven kan anvende viden om tilrettelæggelse og evaluering af andres arbejde med udgangs-

punkt i arbejdspladsens ressourcer og kvalitetsstandarder til at kunne forklare social- og sund-

hedsassistentens rolle som gruppeleder  
 

11. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi og innovation i forhold til social- og sundheds-

assistenternes rolle. 
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Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 

Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen 

Præstationsstandard: Ekspert 

 

Varighed: 3 uger 

 
1. Eleven kan anvende viden om Serviceloven, Sundhedsloven og lovgivning inden for psykiatrien til at 

forklare rammen for social- og sundhedsassistentens opgaver og til at kunne anvende viden om lov-

givningen i sin udøvelse af faget.  

 

2. Eleven kan anvende viden om autorisation og delegering til at kunne tage selvstændigt ansvar for og 

begrunde social- og sundhedsassistentens opgaver i praksis. 

 

3. Eleven kan anvende viden om embedslægens funktion i det tværfaglige og tværsektorielle samar-

bejde.  

 

4. Eleven kan anvende viden om sammenhængen mellem social- og sundhedspolitik og lokale målsæt-

ninger samt kvalitetsstandarder og serviceniveauer i kommuner og regioner til at reflektere målrettet 

over betydningen heraf for borgere/patienter og egne arbejdsopgaver.  

 

5. Eleven kan anvende viden om principperne for kvalitetssikring til at vurdere og begrunde social- og 

sundhedsassistentens rolle i forbindelse med at sikre kvaliteten i serviceydelser og sundhedsydelser 

og i forhold til arbejdsmiljøcertificering og akkreditering. 

 

6. Eleven kan anvende viden om dokumentationens betydning til at kunne begrunde og vurdere konti-

nuitet i sygeplejen, i rehabiliteringen, sikre patientrettigheder og udvikle kvaliteten af service- og 

sundhedsydelser.i en tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng.  

 

7. Eleven kan anvende viden om opgavefordelingen inden for sundhedssektoren, herunder embedslæ-

gens og almen praksis’ rolle til kunne tilrettelægge, begrunde  og evaluere sammenhængende bor-

ger-/patientforløb. 

 

8. Eleven kan anvende viden om betydningen af kulturer, ledelsesformer, værdier og samarbejdsfor-

mer i forskellige organisationer til at kunne vurdere og reflektere over egen rolle i sin organisation.  

 

9. Eleven kan anvende viden om betydningen af voldspolitik og kriseberedskab på arbejdspladser til at 

kunne vurdere og begrunde social- og sundhedsassistentens rolle og arbejdsområde i den forbin-

delse. 

 

10. Eleven kan anvende viden om tilrettelæggelse og evaluering af andres arbejde med udgangspunkt i 

arbejdspladsens ressourcer og kvalitetsstandarder til at kunne forklare social- og sundhedsassisten-

tens rolle som gruppeleder  
 

11. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi og innovation til at kunne vurdere og begrunde an-

vendelsen på social- og sundhedsassistentens arbejdsområde 
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Uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen af 15. juli 2016 

 
Sygepleje 

 

Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen 

Præstationsstandard: Avanceret 

Varighed: 5 uger 

 

1. Eleven kan anvende viden om forskellige sygeplejeteorier til at forklare hensigten med sygepleje- og 

omsorgsydelser 

 

2. Eleven kan anvende viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder til at observere 

ændringer i borgeres/patienters sundhedstilstand og til at identificere og begrunde behov for syge-

pleje.  

 

3. Eleven kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til at kunne prioritere, tilrette-

lægge, udføre og evaluere klinisk sygepleje med udgangspunkt i borgeres/ patienters ressourcer og 

behov. 

 
4. Eleven kan anvende viden om kronisk sygdoms betydning for borgere/patienter til planlægning, ud-

førelse og evaluering af omsorg og sygepleje.  

 

5. Eleven kan anvende viden om sterile teknikker og rene procedurer til at kunne foretage sår-, drop-, 

og kateterpleje.  

 

6. Eleven kan anvende viden om fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser til at kunne plan-

lægge relevant omsorg og sygepleje, herunder kunne reflektere over en funktionsnedsættelses be-

tydning for hverdagslivet.  

 

7. Eleven kan anvende viden om den palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase og kan for-

klare social- og sundhedsassistentens rolle herved samt hvordan social- og sundhedsassistenten 

kan drage professionel omsorg for borgere/patienter og pårørende i normale sorg- og kriseforløb. 

 

8. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende symptomer og former for symptomlindring 

i den basale palliative indsats til at kunne tilrettelægge, udføre og evaluere pleje af døende borgere/ 

patienter i deres sidste levedøgn med udgangspunkt i deres behov. 

 

9. Eleven behersker et mundligt og skriftligt fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedsassi-

stentens kompetenceområde, og kan forklare anvendelse af sygeplejefaglige optegnelser til at skabe 

kontinuitet og sammenhæng i et borger-/ patientforløb.  

 

10. Eleven kan reflektere over forskellen på erfaringsbaseret og evidensbaseret viden og kan forklare, 

hvordan faglig vejledning og refleksion kan indgå som redskab i det daglige arbejde. 
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Uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen af 15. juli 2016 

Sygepleje 

 

Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen 

Præstationsstandard: Ekspert 

Varighed: 5 uger 

 

1. Eleven kan anvende viden om forskellige sygeplejeteorier til at begrunde og vurdere hensigten med 

sygepleje- og omsorgsydelser 

 

2. Eleven kan anvende viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder til målrettet at ob-

servere ændringer i borgeres/patienters sundhedstilstand og til at identificere og begrunde behov for 

sygepleje.  

 

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

tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sygepleje med udgangspunkt i borgeres/ patienters ressour-

cer og behov. 

 
4. Eleven kan anvende viden om kronisk sygdoms betydning for borgere/patienter til målrettet planlæg-

ning, udførelse og evaluering af omsorg og sygepleje.  

 

5. Eleven kan anvende viden om sterile teknikker og rene procedurer til at kunne begrunde og vurdere 

sår-, drop- og kateterpleje.  

 

6. Eleven kan anvende viden om fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser til at kunne plan-

lægge målrettet omsorg og sygepleje, herunder kunne vurdere og begrunde en funktionsnedsættel-

ses betydning for hverdagslivet.  

 

7. Eleven kan anvende viden om den palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase og kan be-

grunde og vurdere social- og sundhedsassistentens rolle herved samt hvordan social- og sundheds-

assistenten kan drage målrettet professionel omsorg for borgere/patienter og pårørende i normale 

sorg- og kriseforløb. 

 

8. Eleven anvende viden om de hyppigst forekommende symptomer og former for symptomlindring i 

den basale palliative indsats til at kunne begrunde, tilrettelægge, udføre og evaluere målrettet pleje 

af døende borgere/ patienter i deres sidste levedøgn med udgangspunkt i deres behov. 

 

9. Eleven behersker et mundligt og skriftligt fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedsassi-

stentens kompetenceområde, og kan begrunde og vurdere anvendelse af sygeplejefaglige optegnel-

ser til at skabe kontinuitet og sammenhæng i et borger-/ patientforløb.  

 

10. Eleven kan reflektere over forskellen på erfaringsbaseret og evidensbaseret viden og kan begrunde 

og vurdere, hvordan faglig vejledning og refleksion kan indgå som redskab i det daglige arbejde. 
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Uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen af 15. juli 2016 

Somatisk sygdomslære  

Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen 

Præstationsstandard: Avanceret 

Varighed: 3 uger 

 

1. Eleven kan anvende viden om kroppens anatomi og fysiologi og sammenhænge mellem de enkelte 

organsystemer til at forklare de enkelte organers betydning for kroppens funktioner. 

 

2. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende sygdomme herunder kronisk obstruktiv 

lungelidelse, hjerte-karsygdomme, diabetes mellitus, cancer, gigtsygdomme, apopleksi, frakturer, 

pneumoni, kronisk bronkitis, allergi, lidelser i mave-tarmsystemet samt nyre- og urinvejslidelser til at 

forklare årsager, symptomer samt pleje- og behandlingsformer.  

 

3. Eleven kan anvende viden om den ældre medicinske borger/patient til at forklare, hvordan man som 

social- og sundhedsassistent observerer ændringer i sundhedstilstanden herunder ændringer, der 

skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, anæmi, obstipation, diarré, fald, feber, konfusion, fejl-

medicinering og immobilitet.  

 

4. Eleven anvender viden om præ-, per- og postoperativ fase til at kunne forberede patienter til opera-

tion og kunne observere patienten i den postoperative fase.  

 

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

med infektionssygdomme og institutionsinfektioner og kan forklare, hvordan borgere/patienter, pårø-

rende, kolleger og frivillige kan vejledes til at overholde disse principper. 

 
6. Eleven kan anvende fagsprog, skriftligt og mundtligt, ved beskrivelse af kroppens anatomi og fysio-

logi og de hyppigst forekommende sygdomme. 
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Uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen af 15. juli 2016 

Psykiatrisk sygdomslære  

Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen 

Præstationsstandard: Avanceret 

Varighed: 2 uger 

 

1. Eleven kan anvende viden om mulige årsager til de hyppigst forekommende psykiske sygdomme 

herunder demenssygdomme, skizofreni, affektive lidelser, angsttilstande, personlighedsforstyrrelser 

og dobbeltdiagnoser til at kunne forklare psykisk sygdoms opståen og symptomer samt sygepleje- 

og behandlingsformer. 

 
2. Eleven kan anvende viden om mellemmenneskelige relationer og interaktioner til at kunne etablere, 

fastholde og afslutte professionelle relationer med psykiatriske borgere/patienter, pårørende og an-

dre samarbejdspartnere. 

 

3. Eleven kan anvende viden om de almindeligt anvendte terapeutiske principper, herunder jeg-støt-

tende sygepleje, kognitive tilgange, miljøterapi og recovery til at kunne arbejde som kontaktperson 

og understøtte borgeres/patienters psykosociale rehabilitering.  

 

4. Eleven kan anvende viden om lovgivning og regler om indgreb i patienters selvbestemmelsesret til at 

kunne begrænse magtanvendelse og brug af tvang på det psykiatriske område. 

 

5. Eleven kan anvende viden om behandlingsplaner og deres betydning for social- og sundhedsassi-

stentens arbejdsopgaver  

 

6. Eleven kan anvende viden om sygepleje- og handleplaner til at kunne anvende disse som målrettet 

redskab i samarbejde med borgere/patienter og tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejds-

partnere. 
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Farmakologi og medicinhåndtering 

Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen 

Præstationsstandard: Avanceret 
 
Varighed: 2 uger 
 

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

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

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

akkreditering. 

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

det tværfaglige samarbejde at kunne fremme patientsikkerheden og forebygge fejl ved medicinhånd-

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

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

der absorption, distribution og elimination og farmakodynamik. 

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

medicinhåndtering. 

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

virkninger og bivirkninger samt forklare kontraindikationer, interaktioner og dispenseringsformer in-

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

borgere og patienter. 

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

der vejledning, motivation, compliance og selvadministration i samarbejdet med borgere, patienter 

og pårørende i primær og sekundær sektor, herunder samarbejde med almen praksis til at øge kvali-

teten og patientsikkerheden ved medicinhåndtering. 

 

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

jøudvalgets opgave og arbejdsmiljøcertificering til at forebygge arbejdsskader i praksis. 
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Uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen af 15. juli 2016 

 

Forebyggelse og rehabilitering 

Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen 

Præstationsstandard: Avanceret 

Varighed: 3 uger 

 

1. Eleven kan anvende viden om forskellen på og hensigten med henholdsvis forebyggelse og rehabili-

tering til at kunne varetage social- og sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle og tvær-

sektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats.  

 

2. Eleven kan anvende viden om socialfaglig tilgang til at kunne vurdere borgeres/patienters fysiske, 

psykiske og sociale ressourcer og sikre kvalitet i det rehabiliterende arbejde. 

 

3. Eleven kan anvende viden om aktivitetsanalyse til at kunne vurdere borgerens/patientens fysiske, 

psykiske og sociale funktionsevne i forhold til daglig livsførelse og hvilke krav aktiviteter stiller til den 

person, der skal udføre dem.  

 

4. Eleven kan anvende viden om planlægning, udførelse og evaluering af målrettede aktiviteter herun-

der 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 funktions-

evne. 

 

5. Eleven kan anvende viden om sygdomsforebyggende tiltag til at kunne vejlede borgere/patienter om 

forebyggelse af immobilitet, faldtendens og ernæringstilstand. 

 

6. Eleven kan anvende viden om træningsplaner til at kunne støtte borgere/patienter i at træne efter 

dem. 

 

7. Eleven kan anvende viden om hjælpemidler og velfærdsteknologi til at kunne implementere og an-

vende sådanne i samarbejde med borgere/patienter og kolleger.  

 
8. Eleven kan anvende viden om borgeres/patienters ressourcer, ergonomiske principper og gældende 

arbejdsmiljøregler til at kunne tilrettelægge eget og andres arbejde under hensyntagen dertil 
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Uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen af 15. juli 2016 

 

Forebyggelse og rehabilitering 

Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen 

Præstationsstandard: Ekspert 

 

Varighed: 3 uger 

 

1. Eleven kan anvende viden om forskellen på og hensigten med henholdsvis forebyggelse og rehabili-

tering til at kunne begrunde og vurdere social- og sundhedsassistentens rolle i den tværprofessio-

nelle og tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats.  

 

2. Eleven kan anvende viden om socialfaglig tilgang til at kunne vurdere og begrunde borgeres/patien-

ters fysiske, psykiske og sociale ressourcer og målrettet sikre kvalitet i det rehabiliterende arbejde. 

 

3. Eleven kan anvende viden om aktivitetsanalyse til at kunne vurdere og begrunde borgerens/patien-

tens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i forhold til daglig livsførelse og hvilke krav aktiviteter 

stiller til den person, der skal udføre dem.  

 

4. Eleven kan anvende viden om planlægning, udførelse og evaluering af målrettede aktiviteter herun-

der sansestimulering på baggrund af en målrettet analyse af borgeres/patienters forudsætninger, til 

at kunne fremme at borgerne/patienterne bevarer eller styrker deres fysiske, psykiske og sociale 

funktionsevne. 

 

5. Eleven kan anvende viden om sygdomsforebyggende tiltag til målrettet at kunne vejlede borgere/pa-

tienter om ernæringstilstand samt forebyggelse af immobilitet og faldtendens. 

 

6. Eleven kan anvende viden om træningsplaner til målrettet at kunne støtte borgere/patienter i at 

træne efter dem. 

 

7. Eleven kan anvende viden om hjælpemidler og velfærdsteknologi til at kunne begrunde og vurdere 

implementering og anvendelse af sådanne i samarbejde med borgere/patienter og kolleger.  

 
8. Eleven kan anvende viden om borgeres/patienters ressourcer, ergonomiske principper og gældende 

arbejdsmiljøregler til at kunne begrunde og vurdere eget og andres arbejde under hensyntagen dertil 
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Uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen af 15. juli 2016 

 

Sundhedspædagogik og kommunikation 

Bedømmelse: Standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen 

Præstationsstandard: Avanceret 

Varighed: 3 uger 

 

1. Eleven kan anvende viden om befolkningens sundhed herunder forskellige livsformer, livsfaser og 

sundhedsopfattelser til at kunne forklare hvad der har betydning for fremme heraf.  

 

2. Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogik til at kunne støtte borgere/patienter i lærepro-

cesser, der fremmer egenomsorg og motiverer til at leve sundt.  

 

3. Eleven kan anvende viden om rådgivning, vejledning og instruktion, der bygger på viden om motiva-

tionsfaktorer, mestringsstrategier og den enkeltes psykosociale forudsætninger og udviklingsmulig-

heder til at kunne inddrage borgere/patienter og pårørende i egen sundhedsfremmende, sygdomsfo-

rebyggende og rehabiliterende forløb  

 

4. Eleven kan anvende viden om anvendelse af forskellige pædagogiske tilgange til at kunne øge bor-

geres/patienters handlekompetence, så risiko for ulykker, sygdom og forværring af sygdom mind-

skes.  

 

5. Eleven kan anvende viden om forskellige former for målrettet kommunikation herunder matching, 

aktiv lytning, spørgeteknikker og gensvarsmodeller.  

 

6. Eleven kan anvende viden om målrettet kommunikation og sundhedspædagogiske tiltag til at kunne 

dokumentere og evaluere sådanne tiltag inden for social- og sundhedsassistentens kompetenceom-

råde  
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Uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen af 15. juli 2016 

 

Valgfri  uddannelsesspecifikke fag 

Trin 2 
 
Den opererede borger/patient 
 
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået 
 
Præstationsstandard: Avanceret 
 
Varighed: 1 uge 
 

1. Eleven kan anvende viden om grundlæggende postoperativ sygepleje for borgere og patienter her-
under sårpleje, ernæring, væskeindtag, udskillelse, mobilisering og smertebehandling til at kunne 
tilrettelægge, udføre og evaluere denne, og kan forklare, hvordan den planlagte og udførte sygepleje 
dokumenteres. 

 
2. Eleven kan anvende viden om det sammenhængende patientforløb til at kunne understøtte det tvær-

professionelle og tværsektorielle samarbejde om patienten.  
 

3. Eleven kan anvende viden om det postoperative forløb til at kunne informere og vejlede borgere/pati-
enter og pårørende om særlige forholdsregler efter operation.   
 

 
Palliation 2 
 
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået 
 
Præstationsstandard: Avanceret 
 
Varighed: 1 uge 
 

1. Eleven kan forklare WHO’s definition af den palliative indsats og kender regioners og kommuners 
aftaler for den palliative indsats. 

 
2. Eleven kan anvende viden om livstruende sygdomme og deres symptomer til at kunne vurdere, til-

rettelægge, udføre og evaluere palliativ grundlæggende sygepleje og omsorg.  
 

3. Eleven kender til farmakologiske og ikke-farmakologiske behandlingsmuligheder og kan begrunde 
de forskellige indsatsområder i forhold til smertelindring.  

 
4. Eleven kan anvende viden om etiske dimensioner til at reflektere over social- og sundhedsassisten-

tens samarbejde med pårørende, når døden er nært forestående. 
 

5. Eleven kan med fokus på den psykiske belastning ved at arbejde med borgere/patienter, der er al-
vorligt syge og døende, forklare vigtigheden af og deltagelsen i en professionel afslutning af et forløb 
herunder brug af kollegial supervision.  
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Uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen af 15. juli 2016 

Demens 2 
 
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået 
 
Præstationsstandard: Avanceret 
 
Varighed: 1 uge 
 

1. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende demenssygdomme og hjernens funktion 
til at forklare kognitive forstyrrelser og symptomer i tilknytning til demens og til at forklare social- og 
sundhedsassistentens opgaver i forhold til udredning og tidlig diagnosticering og behandling. 

 
2. Eleven kan anvende viden om hvordan somatiske sygdomme, smerter og psykiske påvirkninger på-

virker borgere/patienter med demens, til at kunne anvende redskaber til systematiske observationer. 
   

3. Eleven kan anvende viden om udviklingen af demenssygdomme til at kunne vejlede kolleger og på-
rørende og skabe forståelse og mulighed for at inddrage relevante netværk. 

 
4. Eleven kan anvende viden om socialpsykologi og det socialpædagogiske miljøs betydning for bor-

gere med demens herunder professionel kommunikation og konflikthåndtering til at kunne bevare 
respekt og værdighed samt forebygge udadreagerende adfærd og magtanvendelse. 

 
5. Eleven kan anvende viden om socialpædagogik til at kunne medvirke til at udvikle et miljø, som styr-

ker og bevarer borgeres funktionsniveau og livskvalitet.  
 
Rehabilitering 2 
 
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået 
 
Præstationsstandard: Avanceret 
 
Varighed: 1 uge  

1. Eleven kan anvende viden om gældende begreber inden for rehabilitering og styringsredskaber her-
under lovgivning, standarder, sundhedsaftaler, støttemuligheder og målsætninger. 

 
2. Eleven kan anvende viden om egne og andre faggruppers kompetencers anvendelse i en tværpro-

fessionel og tværsektoriel rehabiliteringsindsats til at dokumentere og evaluere egen og den fælles 
indsats. 

 
3. Eleven kender rehabiliteringstilbud og kan forklare, hvordan de indgår i rehabiliteringsindsatsen. 

 
4. Eleven kan anvende viden om, hvordan social- og sundhedsassistenten i samarbejde med bor-

gere/patienter og relevante samarbejdspartnere opstiller mål og tidsrammer samt koordinerer, plan-
lægger, vejleder i og evaluerer rehabiliteringsforløb med udgangspunkt i etiske overvejelser, borge-
res ressourcer og sundhedspædagogiske refleksioner. 

 
5. Eleven kan anvende viden om relevant teori, metoder, aktivitetsredskaber og test til at kunne moti-

vere borgere til aktiv deltagelse i hverdagen med udgangspunkt i borgeres fysiske, psykiske, kogni-
tive og sociale funktionsevne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Velfærdsteknologi 2 
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Bedømmelse: Bestået/ikke bestået 
 
Præstationsstandard: Avanceret 
 
Varighed: 1 uge 
 

1. Eleven kan anvende viden om relevante instanser inden for velfærdsteknologi til at kunne vejlede 
om og anvende støttemuligheder og ansøgningsprocedurer ved anskaffelse af velfærdsteknologi. 

 
2. Eleven kan anvende viden om sundhedsteknologi herunder telemedicin til at kunne medvirke ved 

implementering af nye sundhedsteknologiske løsninger på arbejdspladsen. 
 

3. Eleven kan anvende viden om anvendelse af forskellige typer af teknologiske løsninger til specifikke 
målgrupper til at vejlede og instruere borgere, pårørende og kolleger om muligheder og løsninger. 
  

4. Eleven kan anvende viden om, hvad der fremmer og hæmmer forandringsprocesser til at kunne 
indgå i dialog med kolleger om forandringsprocesser ved implementering af velfærdsteknologiske 
løsninger, herunder hvordan velfærdsteknologiske løsninger kan bidrage til faglig kvalitet, effektiv 
ressourceudnyttelse og trivsel på arbejdspladsen. 

 
Organisation og ledelse 
 
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået 
 
Præstationsstandard: Avanceret 
 
Varighed: 1 uge  
 

1. Eleven kender ansvars- og rollefordeling i relation til implementering af politiske strategier, ny lovgiv-
ning og kvalitetsstandarder.  

 
2. Eleven kan anvende viden om ansvarsområder i organisationen til at kunne tilrettelægge arbejdets 

udførelse, efterlevelse af kvalitetsstandarder og løsning af etiske dilemmaer. 
 

3. Eleven kan anvende viden om ledelsesværktøjer, herunder kommunikation, motivation og konflikt-
løsning til at kunne sikre et godt arbejdsmiljø. 

 
4. Eleven kan anvende viden om praktisk ledelse med baggrund i ledelsesteorier, herunder LEAN, situ-

ationsbestemt ledelse eller selvledelse til at tilrettelægge daglige arbejdsopgaver, herunder uddele-
gering af opgaver, under hensyntagen til de enkelte medarbejderes kompetencer og læringsbehov. 

 
5. Eleven kan anvende viden om ledelsesmæssige overvejelser til at kunne forestå vagtplanlægning og 

samarbejde med øvrige ledere om den samlede løsning af opgaver. 
 

6. Eleven kan anvende viden om overenskomstsystemet herunder løn- og personaleforhold til at kunne 
forklare tillidsrepræsentantsystemet og arbejdsmiljørepræsentantorganiseringen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tværfagligt samarbejde om den medicinske patient 1 
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Uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen af 15. juli 2016 

Bedømmelse: Bestået/ikke bestået 
Præstationsstandard: Avanceret 
Varighed: 1 uge 
 

1. Eleven kan forklare, hvad der kendetegner den ældre medicinske patient ud fra Sundhedsstyrelsens 
definition  

2. Eleven kan anvende viden om den ældre medicinske patient til at forklare mulige konsekvenser af 
ændringer i den ældre medicinske patients almene tilstand  

3. Eleven kan anvende viden om hvordan somatiske sygdomme, smerter og psykiske påvirkninger på-
virker den ældre medicinske patient og kan forklare, hvordan redskaber til systematisk observation 
anvendes  

4. Eleven kan anvende viden om hvordan egne og andre faggruppers kompetencer kan anvendes i et 
tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i forhold til den ældre medicinske patient og kan forklare, 
hvordan egen og fælles indsats kan dokumenteres og evalueres  

5. Eleven kan anvende viden om forskellige pædagogiske tilgange til at kunne fremme egenomsorg og 
forebygge ensomhed og isolation som konsekvens af ændret social status  

6. Eleven kan anvende viden om forskellige typer af teknologiske løsninger til at vejlede og instruere 
den ældre medicinske patient, pårørende og kollegaer i at anvende dem. 

Tværfagligt samarbejde om den medicinske patient 2 
 
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået 
Præstationsstandard: Ekspert 
Varighed: 1 uge 
 

1. Eleven kan identificere den ældre medicinske patient ud fra Sundhedsstyrelsens definition med hen-
blik på tidlig opsporing  

2. Eleven kan anvende viden om den ældre medicinske patient til at vurdere og begrunde mulige kon-
sekvenser af ændringer i den ældre medicinske patients almene tilstand og give forslag til hensigts-
mæssige handlinger i forhold til social- og sundhedsassistentens ansvars- og kompetenceområde  

3. Eleven kan vurdere og begrunde, hvordan somatiske sygdomme, smerter og psykiske påvirkninger 
påvirker den ældre medicinske patient og kan komme med forslag til anvendelse af redskaber til sy-
stematiske observationer  

4. Eleven kan vurdere og begrunde, hvordan egne kompetencer kan anvendes i et tværfagligt og tvær-
sektorielt samarbejde i forhold til den ældre medicinske patient med henblik på at sikre kvaliteten i et 
sammenhængende patient-/borgerforløb  

5. Eleven kan vurdere og begrunde, hvordan forskellige pædagogiske tilgange kan anvendes til at 
fremme egenomsorg og forebygge ensomhed og isolation som konsekvens af ændret social status  

6. Eleven kan samarbejde om at identificere og vurdere behovet for en rehabiliterende indsats og/eller 
velfærdsteknologiske løsninger hos den ældre medicinske patient samt medvirke til nytænkning og 
kreative løsninger inden for området  

 
 
 


