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Hvilke rammer er der for dig som social- og sundhedsassistentelev  

 på Sygehus Lillebælt, ved Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens? 

 
Dette dokument er udarbejdet i fællesskab mellem Social- og Sundhedsskolen og Sygehus Lillebælt.  

 

Den del af din uddannelse som foregår i praktik er kendetegnet ved nogle særlige forhold.  Dit praktiksted har 

ansvaret for at yde professionel pleje og behandling til patienter – og er en arbejdsplads for sundhedspersonalet.  At 

have patientkontakt og være en del af en arbejdsplads forpligter på en helt særlig måde og stiller nogle særlige krav til 

både Social- og Sundhedsskolen, praktikstedet og til dig som social- og sundhedsassistentelev.  

 

Hvilke værdier har Sygehus Lillebælt og hvad er rammerne for din somatiske praktik?  

På Sygehus Lillebælt sættes patienten først. Patienten og denne pårørende tilbydes den bedste pleje og behandling og 

det sker ud fra ROSE, som står for værdierne: resultat, ordentlighed, samarbejde og excellence.  

Sygeplejens bidrag til at understøtte denne tænkning er beskrevet i den sygeplejefaglige reference ramme.  Den 

sygeplejefaglige referenceramme sætter standarden for sygeplejen og beskriver, hvad der kan forventes af sygeplejen 

ved Sygehus Lillebælt.  

 

Sygehus Lillebælt har en vision om at ” være en rejse værd” – både for patienter, uddannet personale, 

sygeplejestuderende og dig som social- og sundhedsassistentelev.  

På Sygehus Lillebælt prioriteres uddannelse høj. Det er lederens ansvar at definere rammerne for læringsmiljøet og de 

pædagogiske aktiviteter i eget afsnit. 

Den kliniske uddannelsesopgave varetages af praktik- og uddannelsesansvarlige sygeplejersker, kliniske vejledere og 

praktikvejledere - alle med de nødvendige pædagogiske og sundhedsfaglige kompetencer. 

Den praktik- og uddannelsesansvarlige sygeplejerske er ansvarlig for at planlægge, afvikle og evaluere dit 

praktikforløb.  

Den praktik- og uddannelsesansvarlige har på forhånd planlagt, hvem der skal være praktikvejleder for dig og det 

forventes, at du indgår i et konstruktivt samarbejde med denne. I planlægger dit forløb, så du i videst mulig omfang 

følges med din praktikvejleder.   

Uddannelsesopgaverne er fordelt mellem de involverede og der foreligger plan for, hvem der har ansvaret for og tager 

sig af dig hver dag.   

Der pågår en kontinuerlig udvikling af pædagogiske metoder til læring i klinisk praksis.  

 

Hvad tilbyder Sygehus Lillebælt og hvad forventer vi af dig 

Dit praktiksted har formuleret, hvad det vil sige at være social- og sundhedsassistentelev på en arbejdsplads og går i 

dialog med dig omkring dette. Du vil indgå som en naturlig del af praksisfællesskabet og i et læringsmiljø, hvor klinisk 

sygeplejepraksis drøftes og udvikles. 
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Dit praktiksted er ansvarlig for, at du under din uddannelse i praktikken oplever veltilrettelagte læringsforløb, så du 

kan opnå dine praktikmål og udvikler dine handlekompetencer i praksis. Det forventes, at du udnytter de anviste 

læringsaktiviteter døgnet rundt og hvor der er adgang til vejledning af plejepersonalet. 

Vi forventer, at du i din forberedelse til din praktik både orienterer dig omkring mål for det aktuelle praktikforløb og 

ift. de læringsmål du som social- og sundhedsassistentelev selv forventer at arbejde med.  

Vi forventer, at du som social- og sundhedsassistentelev hele tiden udvikler evnen til selvstændigt at tage ansvar for 

din faglige udvikling, er opsøgende, udforskende og klar til at lære i din praktik. Det betyder blandt andet, at du er 

bevidst om og overholder dit ansvars – og kompetenceområde, herunder at sige til og fra overfor opgaver.  

Du skal som social- og sundhedsassistentelev i praktikperioden være opmærksom på at overholde din tavshedspligt og 

tage hensyn til, at patientens behov går forud for din egen læring. 

Du vil møde engagerede praktikvejledere, der tager medansvar for, at du opnår dine mål for perioden.  

Dit praktiksted tilbyder forskellige typer af læringsaktiviteter: klinisk undervisning, vejledning, mundtlig og skriftlig 

refleksion, e-læring, og simulation.  

Dit praktiksted er ansvarligt for at byde dig velkommen på arbejdspladsen. Du får tilsendt velkomstmateriale 4 uger 

før første mødedato.  

Når du starter, bliver du tilbudt en grundig introduktion til dit praktiksted ud fra afsnittets introduktionsprogram. 

I forbindelse med overgange mellem skole og praktik er der forskellige tiltag, som skal sikre sammenhæng i dit 

læringsforløb. 

Du bliver introduceret til Sygehus Lillebælts værdier om patienten i centrum, resultat, ordentlighed, samarbejde og 

excellence og det forventes, at du har en adfærd, der lever op til disse. 

Forventningssamtalen er højt prioriteret. I denne samtale drøfter I gensidige forventninger og med udgangspunkt i 

dine faglige, personlige og læringsmæssige forudsætninger. I gør brug af Uddannelsesbogen.  

I anvender Uddannelsesbogen og afsnittets undervisningsmateriale. Afsnittets undervisningsmateriale sættes ind i din 

Uddannelsesbog og du medbringer denne til de næste teori og praktikforløb.  

Det er vigtigt, at du sammen med dit praktiksted, andre studerende og elevkammerater tager et medansvar for at 

skabe et læringsfællesskab kendetegnet ved gensidig dialog, deltagelse og engagement.  

Du er i et ansættelsesforhold, hvor din ugentlige arbejdstid og tilstedeværelse er 37 timer. De arbejdsopgaver, du 

løser, har alle et uddannelsesmæssigt fokus og du vil modtage undervisning, vejledning og feedback indenfor denne 

ramme.  

Det forventes, at du forholder dig kritisk, er undrende, stiller spørgsmål og evt. kommer med ændringsforslag, således 

du lærer at reflektere. Du er åben overfor vejledning og konstruktiv kritik.  

Du er bevidst om og arbejder målrettet med at koble din teoretiske viden sammen med det, du ser og oplever på dit 

praktiksted.  

 


