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Velkommen 
 
 

 
Kommune og Regionen byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev.  

 
 
Elevmaterialet er dit, og vi forventer, at du bruger det, så du er orienteret om praktik-

ken. 
 

 
Vi ønsker at give dig gode læringsbetingelser, så du udvikler dig fagligt og personligt, 
med henblik på at opnå målene og få godkendt praktikken.  

 
Du vil få de nødvendige informationer og praktiske oplysninger om netop dit praktik-

sted, når du starter i praktikken.  
 
Senest en måned før du begynder i praktik, kender du din arbejdsplan for de første 4 

uger. 
 

 
Har du spørgsmål, som elevmaterialet ikke giver dig svar på, er du altid velkommen 
til at kontakte din uddannelseskoordinator/-konsulent. 

 
 

 Vi glæder os til at se dig i praktikken. 
 
 

 
Venlig hilsen 

 
Uddannelseskoordinatorer/-konsulent i kommuner og på Sydvestjysk Sygehus. 
 
Uddannelseskonsulent  

Sundhed & Omsorg 
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Distrikter og kontaktoplysninger  
 

I Esbjerg Kommune er omsorgen for ældre, syge og handicappede delt op i tre distrik-
ter: 
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Her kan du se, hvem der er praktikansvarlig teamleder for praktikvejleder distrik-

terne. Du er altid velkommen til at kontakte din uddannelseskonsulent, hvis du har 
spørgsmål: 
 

SOSU området                                                                           

Distrikt Navn 

Tlf. E-Mail 

Distrikt Nord 

• Områdecenter  

Gjesing Midtby 

• Landlyst 

• Områdecenter 

Strandgården 

• Områdecenter 

Bytoften 

• Lyngvejens Ældre-

center 

• Esehuset 

Distrikt Midt 

• Distriktscenter 

Strandby 

• Skovbo-Centret 

• Fovrfeld Ældrecenter 

Distrikst Øst 

• Områdecenter 

Hedelund 

• Østerbycentret 

Distrikt Syd 

• Plejecenter  

Solgården 

• Plejecenter  

Østergården 

• Tjæreborg  

Ældrecenter 

• Områdecenter  

Dagmargården 

• Områdecenter  

Åhaven 

• Områdecenter  

Margrethegården 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktikansvarlig 

teamleder: 
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Distrikt Navn 

Tlf. E-Mail 

EDR  

• Esbjerg Døgn Reha-

bilitering  

• Højvangshaven 2+4 

 

   

Uddannelseskonsulenter    

Administrativ medarbej-

der  
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Praktikken 
 
Din praktik er tilrettelagt i overensstemmelse med uddannelsesordningen, og den lo-

kale uddannelsesplan (LUP). 
 
Du får base, der hvor du er i praktik og bliver en del af praksisfællesskabet. 

 
Praktikforløbene tager udgangspunkt i: 

• Din læringsplan. 
• De temaer, du har arbejdet med i skoleperioderne. 
• Dine aktuelle faglige og personlige kompetencer. 

• Målene for uddannelsen. 
• De læringsredskaber du har størst udbytte af. 

 
De opgaver du kommer til at varetage hos borgere/patienter, kan være forskellige fra 
de opgaver andre elever får. Opgaverne hjælper dig med at få de nødvendige færdig-

heder, viden, kompetencer og dannelse af holdninger. 
 

Der vil blive tilrettelagt temamøder, undervisning og andet, der er relevant for dit 
praktiksted og din uddannelse.  

 
Praktikvejledning 
 

Du får en praktikvejleder som er din nøgleperson. Din praktikvejleder vil sammen med 
tovholder og det øvrige personale hjælpe dig, med det formål at støtte, udfordre og 

udvikle dine faglige og personlige kompetencer. I det daglige får du støtten og vejled-
ning fra dine kolleger. Din praktikvejleder samler trådene med dig. 
 

Vejlederen tager udgangspunkt i dine forudsætninger og dine forventninger til uddan-
nelsen. Hvis din praktikvejleder er fraværende, får en kollega ansvaret for dig. 

Hvis der opstår problemer i jeres samarbejde, skal du inddrage din praktik-

ansvarlige teamleder, eller uddannelseskonsulent. 
 
Gensidige forventninger 

 
Du kan forvente at vejlederen: 

• Tager hensyn til din måde at lære på. 
• Støtter dig i at observere, analysere, reflektere og handle. 
• Støtter og udfordrer dig i din faglige og personlige udvikling og til at lære at ar-

bejde selvstændigt.  
• Er bevidst om sin vejlederrolle og er et godt eksempel for dig.  

• Introducerer dig til de opgaver, du får, og giver dig den nødvendige tid til at 
øve dig, så du ender med at kunne varetage opgaverne selvstændigt.  

• Skaber et respektfuldt samarbejde med dig. 

• Observerer og vurderer dig i praktikken. 
• Overholder aftaler og ændrer dem, hvis det bliver nødvendigt. 

• Gennemfører planlagte samtaler og praktikvejledning. 
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Du kan forvente at dit praktiksted: 
• Inddrager alle medarbejdere, så de føler et medansvar for dig. 

• Skaber de bedst mulige rammer for, at du kan lære. 
• Opfatter dig som elev og dermed en kollega, der skal lære. 
• Efterlever ansættelsesstedets værdier og retningslinjer. 

 
Vi forventer af dig, at du: 

• Efterlever ansættelsesstedets værdier og retningslinjer. 
• Tager ansvar for din uddannelse, udviser engagement og indgår i faglig dialog. 
• Er interesseret, opsøgende og undrende i forhold til din faglige og personlige 

læring. 
• Opsøger, foreslår og modtager opgaver, som udvikler din viden, færdigheder og 

kompetencer. 
• Overholder aftaler, er velforberedt og medbringer relevant elevmateriale. 
• Viser respekt overfor patienter/borgere og dine kolleger. 

• Overholder din tavsheds-, meddelelses-, underretnings- og oplysningspligt. 
• Er velsoigneret og overholder retningslinjer for beklædning. 

• Tager medansvar for samarbejdet i praktikken, herunder din integritet og det 
gode arbejdsmiljø. 

• Henvender dig til din praktikvejleder eller din uddannelsesansvarlige på praktik-

stedet, hvis der opstår problemer/tvivlsspørgsmål. 
• Viser ansvar ved at møde til tiden hver dag. 

• Lever op til de 5 pejlemærker. 
 
Pejlemærkerne er: 

 
1. At være nysgerrig. At være interesseret i at lære nyt, at stille undrende 

spørgsmål og være åben for at gå nye veje i læringsprocesser.  
 

2. At være refleksiv. At stoppe op, forholde sig til situationen og inddrage teori 

med henblik på at opnå læring. 
 

3. At indgå i relationer. At have interesse for andre mennesker, mestre hen-

sigtsmæssig adfærd og kommunikation afhængig af situationen. 
 

4. At være empatisk. At kunne genkende og anerkende andres følelser for der-
med at opnå evnen til at sætte sig i andres sted. 

 

5. At handle etisk. At handle fornuftigt og rigtigt ud fra beskrevne normer og 
værdier og ud fra gældende love og retningslinjer. 
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Læring  
 

Læringsspiral 
 

 
Forklaring af spiralen: 

Tegningen viser en spiral, som er et billede på, hvordan læringen kan foregå. 
Læring veksler hele tiden mellem introduktion, øve og selvstændighed. 

 
Spiralen viser, at der for hver ukendt opgave foregår en: 
 

Introduktion 
- en vejleder viser eller fortæller dig om opgaven 

- du læser faglitteratur eller instrukser om opgaven 
- du sikrer dig, at du har forstået opgaven 

 

 
Øvelse 

- du planlægger, hvordan du kan og vil øve dig på opgaven 
- din vejleder deltager helt eller delvist i udførelse af opgaven 
- du får feedback og vejledning på opgaven 

- du øver dig på opgaven, så mange gange du har behov for 
- du øver dig struktureret og regelmæssigt 

- du dokumenterer din læring skriftligt og bruger refleksionsmodellen 
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Selvstændighed 
- du udfører opgaven sikkert (med viden, færdighed og kompetence) 
- du stopper op og forholder dig til kvaliteten af den udførte opgave (reflekterer) 

- du udfører alle opgaver i målet på en selvstændig måde 
 

 
Hen over hele spiralen er der skrevet DIALOG. Det er et billede på de samtaler/re-
fleksioner, du har om opgaverne med: 

- dig selv 

- din vejleder 

- andre medarbejdere 

- patienter/borgere 

 
Evaluering 
Der sker hele tiden en evaluering af din måde at løse dine opgaver på. 

 
At evaluere betyder at foretage "et eftersyn" af, om du har nået det mål, du har i for-

bindelse med en opgave. At evaluere betyder derfor, at du skal tage stilling til virknin-
gen af, at du har øvet dig på noget, og hvad du evt. skal arbejde videre med. 
 

Evalueringerne foretages: 
- af dig 

- med din vejleder 

- med andre medarbejdere 

 

Refleksionsmodellen (bilag 1) 
”Fremadrettet refleksionsmodel” og ”Bagudrettet refleksionsmodel” er et fælles red-

skab til læring, som benyttes i både skole og praktik. Du er introduceret til modellen i 
første skoleperiode og skal anvende den i alle praktikker. Se modellen under Bilag.   
 

Sygeplejeprocessen 
I social og sundhedsassistentuddannelsen anvendes sygeplejeprocessen som en pro-

blemløsningsmetode til belysning af sygeplejefaglige problemstillinger, hvor der i et an-
erkendende og respektfuldt samarbejde med borgeren/patienten varetages behov for 

sygepleje. 

Sygeplejeprocessen er beskrevet i ”Lærebogen Sygepleje”. 
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 Sygeplejeprocessen faser: 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

     

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Vurderingsfasen 

Indsamling af 

data 

Vurdering af data 

Identifikationsfasen 

Analyse af data 

Sygeplejediagnose  

Planlægningsfasen 

Formulering af mål 

Planlægning af 

handlinger 

Udførelsesfasen  

Udførelse af 

handlinger 

 

Evalueringsfasen 

Evaluering af, om 

målet er nået 

Evaluering af pro-

cessen er nået 
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Praktikforløb 
Senest 4 uger før du starter i praktik, har du modtaget et velkomstbrev og arbejds-
plan for de første 4 ugers i din praktik. Dit elevmateriale henter du på praktikstedets 

hjemmeside 
 

Når du kommer på praktikstedet, bliver du informeret om gældende politikker og ret-
ningslinjer, f.eks. rygning, brug af privat mobiltelefon, beklædning mm. 
 

Undervejs i praktikken skal du deltage i en række samtaler og møder: 
 

Forventningssamtale r med din praktikvejleder (Bilag 3a og 3b) 
Formålet med samtalerne: 

• I lærer hinanden at kende og skaber grundlag for et respektfuldt samarbejde. 

• I udveksler tanker, behov og forventninger, så I sammen kan planlægge dit 
praktikforløb med udgangspunkt i målene. 

• I afklarer, hvordan du lærer bedst. 
 
Du skal forberede dig til samtalerne og udfylde bilag 3, som du henter på hjemmesi-

den.  
 

Elevsamtaler med praktikvejlederen i dine kommunale praktikker (Bilag 4) 
Formålet med samtalerne: 

• I udveksler viden, erfaringer og færdigheder fra oplevelserne i praktikken, så 

du bliver i stand til at opfylde praktikkens mål. 
• I planlægger læringsaktiviteter med udgangspunkt i målene for praktikken og 

dine personlige mål. 
• I går i dialog om, hvordan du kan øve dig i ukendte opgaver og arbejde selv-

stændigt med dem. 
• Du øver dig i at reflektere over de opgaver, du har deltaget i, og din måde at 

varetage dem på. 

• I inddrager teorien til at udvikle dine opgaver i praktikken. 
 

Du skal forberede dig til samtalerne og udfylde bilag 4, som du henter på hjemmesi-
den. 
 

Du er ansvarlig for at skrive samtalens konklusioner og aftaler ned.  
 

Prøvetidssamtaler på dit 1. praktiksted (Bilag 2) 
Formålet med samtalerne: 

• Afklare om din ansættelse skal fortsætte. Prøvetid er beskrevet nærmere i ma-

terialet vedrørende ansættelsesforhold.  
 

Midtvejssamtaler med din praktikvejleder og evt. din praktikansvarlige team-
leder (bilag 5) 
Formålet med samtalerne: 

• Skabe overblik over praktikperioden, stoppe op, kigge tilbage, lære, samle op 
og tilrettelægge resten af praktikforløbet. 

• Fokus på trivsel 
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Du har en midtvejssamtale i hvert praktikforløb. Din praktikvejleder er ansvarlig for, 
at midtvejssamtalen holdes.  

Du skal i materialet vedrørende ansættelsesforhold: 
 
- få indfriet dine forventninger 

- nå praktikmålene 
 

Du skal benytte skemaet ”Forberedelse til afvikling af midtvejssamtale” (bilag 5). 
 

Din praktikvejleder er ansvarlig for at notere konklusioner og gensidige aftaler. Du be-

kræfter med din underskrift, at du har modtaget en kopi af konklusion og aftaler.  
 

Praktikerklæring 
Ved den afsluttende samtale afgiver dit praktiksted en Praktikerklæring med Hjælpe-
skema. 

I denne Praktikerklæring vurderes, om din samlede praktik er godkendt. Praktikstedet 
lægger Praktikerklæringen og Hjælpeskema på skolens elevplan, inden næste skole-

periode.  
 
Afsluttende samtale (Bilag 6) 

Du skal ved slutevaluering medbringe det udfyldte ”Skema til forberedelse og afvikling 
af afsluttende samtale”. 
 

 
Praktikmålene og læringsmuligheder 

Praktikmålene er de samme igennem hele uddannelsen, men læringsmulighederne er 
ikke helt de samme i praktikkerne. 

Derfor er der udarbejdet specifikke beskrivelser for afviklingen og af læringsmulighed-
erne for hver praktik. 

 
Du finder i de efterfølgende afsnit beskrivelsen i det enkelte praktikstedsmateriale. 
 

Beskrivelsen og skemaet med praktikmålene med eksempler på læringsmuligheder 
hjælper dig med at opnå praktikmålene på det enkelte praktiksted: 
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Praktikmål 
 

1 

 
 

Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstæn-
digt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre 
og evaluere sygepleje til borgere/patienter med grundlæggende behov.  
 

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

3 Eleven kan selvstændigt identificere og reagere på ændring i borgerens/patientens sundheds-
tilstand. Ved uforudsete og komplekse problemstillinger kan eleven udføre sygeplejehandlinger in-
denfor eget kompetenceområde samt delegerede sygeplejehandlinger, herunder udføre palliativ 
pleje.  
 

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

5 Eleven kan selvstændigt og tværprofessionelt arbejde sundhedsfremmende og ud fra et hel-
hedssyn forebygge udvikling af livsstilssygdomme ved at vejlede og motivere borgeren/patien-
ten til mestring af eget liv.  
 

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

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

8 Eleven kan selvstændigt forebygge smittespredning ud fra nationale og lokale retningslinjer og 
standarder for hygiejne, herunder særlige regimer og teknikker samt vejlede borgere, patienter, på-
rørende, kollegaer og frivillige herom. 
 

9 Eleven kan selvstændigt efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation varetage medicin-
håndtering, observere virkning/bivirkninger samt dokumentere og samarbejde med borger/pa-
tient i den medicinske behandling.  
 

10 Eleven kan etablere relationer, der skaber samarbejde med borgere/patienter, pårørende og frivil-
lige, herunder kommunikere målrettet og anvende relevante kommunikationsformer.  
 

11 Eleven kan selvstændigt gennemføre pædagogiske aktiviteter og varetage vejledning af kolle-
gaer.  
 

12 Eleven kan kommunikere på en måde der, under hensyntagen til egen og andres sikkerhed, under-
støtter borgere og patienters integritet og selvbestemmelse i forbindelse med konflikthåndte-
ring og voldsforebyggelse.  
 

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

14 Eleven kan selvstændigt koordinere og tilrettelægge eget og andres arbejde samt understøtte 
og indgå i teamsamarbejde omkring opgaveløsning med borgerens/patientens mål for øje.  
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15 Eleven kan koordinere og indgå i samarbejdet om en borgers/patients behov for tværprofessi-
onel og tværsektoriel indsats, herunder selvstændigt indlede, afslutte og dokumentere en social- 
og sundhedsfaglig ydelse i relation til modtagelse, indlæggelse, udskrivning og hjemkomst.  
 

16 Eleven kan selvstændigt udføre sygepleje med anvendelse af teknologi og retningslinjer, der ta-
ger udgangspunkt i erfaringsbaseret viden og evidens. 
 

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

18 Eleven kan forholde sig kritisk til og understøtte udvikling af et godt fysisk og psykisk ar-
bejdsmiljø, herunder udføre forflytninger samt vurdere pladsforhold under overholdelse af arbejds-
miljøreglerne og anvendelse af velfærdsteknologi.  
 

19 Eleven kan reflektere over og træffe kvalificerede valg i forhold til etiske og faglige dilemmaer, 
der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, fx forhold som tavshedspligt, magtanven-
delse, patientrettigheder, omsorgspligt og hensyn til borgerens/patientens livskvalitet. 
 

20 Eleven kan planlægge og redegøre for eget arbejde og kompetenceområde som autoriseret 
sundhedsperson i overensstemmelse med relevant lovgivning og andres kompetenceområder. 
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Praktik 1A og 1B  

 
”Det nære sundhedsvæsen” 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 SSA Elevmateriale - Godkendt 08.06.21                                                            Side 11  
 

 

 
 

 
 
Praktik 1A og 1B i ”Det nære sundhedsvæsen” 

 
Det nære sundhedsvæsen 

Eleven skal kunne begå sig på ældreområdet og kender de øvrige områder (aktivitets- 

og genoptræningsområdet, sundhedsfremme og forebyggelse, socialpsykiatrien og 

omsorgstandplejen samt øvrige samarbejdspartnere, som f.eks. almen praktiserende 

læger, apoteker, frivillige). 

I den kommunale praktik 1A og 1B, skal eleven arbejde med at påtage sig SSA elev-

rollen, f.eks. at reflektere og komme med selvstændige løsningsforslag. 
Kompetenceudviklingen i praktik 1A og 1B bevæger sig fra ”begynder-niveau” hen i 

mod ”rutineret-niveau” 
Den primære målgruppe for eleven er borgere med behov for grundlæggende pleje. 

Eleven skal arbejde med alle målene i praktikken. Det er oplagt at tage udgangspunkt 

i mål nr. 6. 

Alle 5 pejlemærker indgår naturligt i praktikken. 

Opgaverne til inspiration, skal ses i relation til den aktuelle praksis: 

 
Kompetenceprofil for SSA  
- Den autoriserede sundhedsperson 

- Tavshedspligt. 

- Magtanvendelse.  

- Patientrettigheder. 

- Omsorgspligt. 

Grundlæggende færdigheder i kommunikation 

- Nonverbal og verbal i relationen. 
- At møde et menneske som professionel, herunder magtforhold. 
- Forklare hvad det vil sige at kommunikere målrettet. 

- Reflektere over, hvordan du påvirker relationen i samarbejdet med borgeren/ 
patienten, pårørende og frivillige. 

- At være i borgerens hjem.  
 

Menneskets grundlæggende behov 

- Det hele menneske, fysisk, psykisk og socialt. 
- Helhedssyn.  

- Levevilkår, livsstil og livskvalitet. 
- Sundhedsfremme.  
- Forebyggelse. 

- Livsstilssygdomme. 
- Egenomsorg. 

 
Hygiejne 
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- Identificere de nationale - samt praktikstedets særlige regimer / retningslinjer / 
kvalitetsstandarder og teknikker for hygiejne. 

- Hygiejniske principper: Rent- urent- sterilt > mikrobiologi. 
- Forebyggelse af smittespredning. 
- Følge en SSA’er, eller sygeplejerske i udførelse af f.eks. sårpleje og kateteran-

læggelse og andre sundhedsfaglige ydelser jf. praktikstedets hygiejniske prin-
cipper. 

 
Observation 

- Anvende faglige screeningsværktøjer.  

- Urinvejene - observationer, sygeplejeopgaver samt anatomi og fysiologi. 
- Hjerte- lunge- og kredsløb-observationer, sygeplejeopgaver samt anatomi og 

fysiologi.  
- Sengeleje/immobilitetskomplikationer.  
- Hud og hudpleje - observationer, sygeplejeopgaver samt anatomi og fysiologi. 

- Observation decubitusprofylakse. 
- Observation sanser: 

o Syn og hjælpemidler 
o Hørelse og hjælpemidler 

 

Omsorg, personlige pleje og praktisk hjælp - jf. sygeplejeprocessen. 
- Anvende Sygeplejeprocessen 5 faser i opgaverne. 

- Anvendelse af teknologi og retningslinjer i relation til sygeplejen. 
- Udføre og evaluere den planlagte omsorg, personlige pleje og praktisk hjælp.  
- Praktisk hjælp - rengøring, tøjvask og rengøring af hjælpemidler. 

 
Kost og ernæring 

- Måltider.  
- Ernæringstilstand. 

- Fordøjelsen - observationer, sygeplejeopgaver samt anatomi og fysiologi. 
 

Medicin  

- Praktikstedets regler for medicinhåndtering. 
- Følge en SSA’er, eller sygeplejerske under: 

o observation af medicins virkning / bivirkning 

o udførelse af medicingivning og medicinadministration 

o dokumentation af observationer i forhold til medicinens virkning / bivirkning  

- Begyndende kendskab til medicinens virkning og bivirkninger i relation til borger, 

du har kontakt med. 

Rehabilitering 

- Øve på at finde borgerens motivation og mål. 
- Aktiviteter i relation til recovery og rehabilitering. 
- Motivation i forhold til aktiviteter. 

- Ergonomi - møde/følge en ergoterapeut. 
- Fysioterapi - møde/følge en fysioterapeut. 

- Bevægeapparatet og hjælpemidler herunder velfærdsteknologi.  
- Vejledning og information. 

 

Samarbejdsrelationer   
- Tværfagligt samarbejde.  
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- Tværsektorielt samarbejde. 
- Roller i det tværprofessionelle arbejde. 

 
 
Arbejdsmiljø  

- Fysisk- og psykisk arbejdsmiljø. 
- Konflikthåndtering og voldforebyggelse. 

- Forflytningskompetencer.  
- Forebyggelse af fysiske og psykiske arbejdsskader. 

 

Dokumentation, kvalitetssikring og patientsikkerhed  
- Kommunikere, dokumentere faglige handlinger. 

- Udvikle god praksis for kvalitet og patientsikkerhed. 
 

 

 
Refleksionsmodellen anvendes i forhold til læring. 
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Psykiatrisk praktik 
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Praktik 2 ”Psykiatrisk praktik” 

 
Hvordan arbejder du med målene i praktikperiode 2  
 

Den psykiatriske praktik er på ca. 18 uger og derfor er der udvalgt 12 mål og highlightet fo-

kusområder i 5 praktikmål, som du først og fremmest skal arbejde med i den psykiatriske 

praktik. 
 
De udvalgte praktikmål er: 

1 
 
 

Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt an-
vende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evalu-
ere sygepleje til borgere/patienter med grundlæggende behov.  
 

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

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

5 Eleven kan selvstændigt og tværprofessionelt arbejde sundhedsfremmende og ud fra et helhedssyn 
forebygge udvikling af livsstilssygdomme ved at vejlede og motivere borgeren/patienten til mestring 
af eget liv.  
 

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

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

9 Eleven kan selvstændigt efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation varetage medicin-
håndtering, observere virkning/bivirkninger samt dokumentere og samarbejde med borger/patient i 
den medicinske behandling.  
 

10 Eleven kan etablere relationer, der skaber samarbejde med borgere/patienter, pårørende og frivil-
lige, herunder kommunikere målrettet og anvende relevante kommunikationsformer.  
 

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

12 Eleven kan kommunikere på en måde der, under hensyntagen til egen og andres sikkerhed, under-
støtter borgere og patienters integritet og selvbestemmelse i forbindelse med konflikthåndtering og 
voldsforebyggelse.  
 

15 Eleven kan koordinere og indgå i samarbejdet om en borgers/patients behov for tværprofessionel og 
tvær-sektoriel indsats, herunder selvstændigt indlede, afslutte og dokumentere en social- og sund-
hedsfaglig ydelse i relation til modtagelse, indlæggelse, udskrivning og hjemkomst.  
 

17 Eleven kan støtte op om udviklingen af god praksis for kvalitetssikring og patientsikkerhed i det 
tværprofessionelle samarbejde.  
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De highlightet fokusområder i 5 praktikmål er:  

3 Eleven kan selvstændigt identificere og reagere på ændring i borgerens/patientens sundheds-
tilstand. Ved uforudsete og komplekse problemstillinger kan eleven udføre sygeplejehandlinger in-
denfor eget kompetenceområde samt delegerede sygeplejehandlinger, herunder udføre palliativ 
pleje.  
 

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

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

19 Eleven kan reflektere over og træffe kvalificerede valg i forhold til etiske og faglige dilemmaer, 
der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, fx forhold som tavshedspligt, magtanven-
delse, patientrettigheder, omsorgspligt og hensyn til borgerens/patientens livskvalitet. 
 

20 Eleven kan planlægge og redegøre for eget arbejde og kompetenceområde som autoriseret 
sundhedsperson i overensstemmelse med relevant lovgivning og andres kompetenceområder. 
 

 

Praktikmålene i praktik 2: 

De udvalgte mål og highlightet fokusområder skal som udgangspunkt opnås på det rutinerede 

niveau jævnfør bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014, § 29, hvor 

præstationsstandarden for rutineret niveau er defineret som følgende: 

 

Rutineret niveau.   

Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en ruti-

nemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre.  

 

På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i 

mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. 

Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. 

 

Der kan være grunde til, at du ikke når alle udvalgte mål og highlightet fokusområ-

der på det forventede rutinerede niveau uden at det nødvendigvis betyder, at du ikke 

kan få godkendt din praktikperiode (jævnfør Vejledning til praktiksteder – Udfyldelse af 

PASS` hjælpeskema til praktikken). Din vejleder bør dog have en forventning om, at du kan 

nå det avancerede niveau inden uddannelsen afsluttes, for at kunne godkende praktikperio-

den. 

 

De øvrige mål (mål 3,8,13,14,16,18,19 og 20) vil du fortsat have mulighed for at arbejde med 

og opnå på et rutineret niveau. De er dog ikke i fokus og er heller ikke en betingelse for at få 

godkendt din praktik. 

 

Psykiatrisk sygepleje: 

I den psykiatriske sygepleje lægges der især vægt på relations arbejde og kommunikation. 

Det er derfor vigtigt, at du lærer at skærpe og udvikle din opmærksomhed og din empati 

overfor det hele menneske med psykiske lidelser, sygdomme og psykiatriske problemstillinger 

og at du opnår færdigheder i udøvelse af psykiatrisk pleje- og behandling indenfor dit kompe-

tenceområde. 

 

I den første del af din praktikperiode anbefaler vi dig at arbejde med de praktikmål, som især 

har fokus på det relationelle og kommunikative. Arbejdet med disse mål kræver, at du aktivt 

deltager i det daglige patientrelaterede pleje- og behandlingsarbejde i afsnittet, skaffer dig for-
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skellige praktiske og kropslige erfaringer, at du anvender din viden fra første uddannelsesperi-

ode, at du læser og skaffer dig viden om psykiatriske patienter og psykiatrisk sygepleje og at 

du engagerer dig med de personlige egenskaber og erfaringer du allerede besidder. 

 

De mål vi anbefaler at du arbejder med først, er følgende mål: 1,2,10,12 og highlightet fokus-

områder fra mål 13 og 19. 

 

Målene omfatter at arbejde med:  

• sygeplejeprocessen (grundlæggende behov, dataindsamling, sygepleje problemstillin-

ger, planlægning, handlinger og evaluering) 

• relations arbejde (etablering af relation) 

• målrettet kommunikation (forebyggelse af konflikter og vold, integritet, selvbestem-

melse) 

• etiske og faglige problemstillinger (tavshedspligt, magtanvendelse, patientrettigheder, 

omsorgspligt og livskvalitet) 

• dokumentation (faglige handlinger, understøtter overgange, kontinuitet) 

 

Når du mestrer færdigheder i forhold til ovenstående mål og er på vej mod et rutine-

ret niveau, skal du tillægge og integrer nogle mål, hvor fokus er på: 

• mestring  

• omsorg 

• uforudsete og komplekse problemstillinger (kompetenceområde, palliativ pleje) 

• forebyggelse (livsstilssygdomme, rehabilitering og recovery) 

• vejledning og planlægning 

• samarbejde (tværfagligt, tværorganisatorisk og tværsektorielt samarbejde) 

• koordinering (tilrettelægge eget arbejde, tværprofessionelt og tværsektorielt, modta-

gelse, indlæggelse, udskrivning og hjemkomst) 

• Aktiviteter (fysiske, social, kulturelle og kreative aktiviteter, vejledning, netværk, frivil-

lighed, pædagogisk) 

• medicinhåndtering  

• dit eget kompetenceområde som social- og sundhedsassistentelev (autorisation). 

 

Det drejer sig om følgende mål: 4,5,6,7,9,11,15 og highlightet fokusområder fra mål 3, 14 og 

20  

 

I den sidste del af din praktikperiode skal du tillægge og integrere mål, som drejer 

sig om:  

• sikring af patienters sikkerhed 

• kvalitetssikring  

 

Der er følgende mål: 17. 

 

Vi anbefaler, at du arbejder systematisk og fokuseret med 1 til 2 mål ad gangen. 

Når du arbejder med et eller flere udvalgte mål, vil du sideløbende støde ind i indhold og te-

maer fra andre mål. Lav gerne noter vedrørende disse under de respektive mål. 
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Praktik 3 

 

”Somatikken/Det sammenhængende sundhedsvæsen” 
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Praktik 3 ”Somatikken/Det sammenhængende sundhedsvæsen” 

 
Afvikling af 3. praktik - somatisk praktik 
 

Det er en 40 ugers praktik, hvoraf 28 uger afvikles i primærsektoren og 12 uger er 
placeret i sygehusregi. 

Den afsluttende Praktikerklæring udarbejdes af praktikvejlederen i kommunal regi, 
hvor eleven afslutter sin 3. praktik. 
 

Forventninger til sektorovergange i den 3. praktik - somatisk praktik: 
”Målet er professionel observation, refleksion over sektorovergangene ud fra et pati-

ent-/borger-perspektiv”. 
 
Primærsektor: 

Der skal i de 28 uger i primærsektoren planlægges minimum én sektorovergang, hvor 
eleven følger borgeren eksempelvis til ambulant kontrol, undersøgelser på sygehus, 

genoptræning, speciallæge, tandlæge, egen læge.  
Der udarbejdes en fremadrettet og bagudrettet refleksionsmodel på minimum én sek-
torovergang. 

 
Sygehuspraktik: 

De 12 uger i sygehusregi har særligt fokus på praktikmålene 3-8-9-10-13-14-15-17-
19-20 og overgange på tværs af afdelinger og sektorer. Praktikvejleder på SVS udfyl-
der PASS hjælpeskemaet i fht. de 10 ovennævnte praktikmål. Eleven afleverer hjæl-

peskemaet til praktikvejlederen i den kommunale praktik, hvor endelig PASS og hjæl-
peskema udfyldes ved praktikkens afslutning. 

 
Forventninger til sygehuspraktikken: 

I sygehuspraktikken skal eleverne gennemgå SVS ’s E-læring i medicinhåndtering 
(praktikmål 9). 
Eleven udarbejder i alt 7 refleksionsmodeller på udvalgte praktikmål: 

 
➢ Én fremadrettet refleksionsmodel vedr. ansvar og kompetence som autoriseret 

sundhedsperson og patientsikkerhed i fht. en konkret opgave/patient.  (praktik-
mål 3+14) 

➢ Én fremadrettet og én bagudrettet refleksionsmodel på forebyggelse af smitte-

spredning (praktikmål 8) 
➢ Én fremadrettet og én bagudrettet refleksionsmodel på sektorovergange - ind-

læggelse, forløbsplaner, udskrivelsesrapport og selve udskrivelsen, samt hjem-
komst til eget hjem (praktikmål 10+13+15). 

➢ Én fremadrettet refleksionsmodel på patientsikkerhed, kvalitetssikring, love og 

retningslinjer (praktikmål 17+20). 
➢ Én bagudrettet refleksionsmodel til at reflektere over et konkret patientforløb 

internt på sygehuset (praktikmål 19). 
 
Når du arbejder med sektorovergange (praktikmålene 10+13+15) i sygehuspraktik-

ken, skal du lade dig inspirere af Idékataloget. 
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Idékatalog - sektorovergange 
 

 

Idéer til forløb på tværs i somatikken/det sammenhængende 

sundhedsvæsen - inspiration til tilrettelæggelse af 3. praktik 

september 2019 
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Indledning 

Sammenhæng og samarbejde er nøgleord som findes i uddannelsesordnin-
gen for social- og sundhedsassistent, hvor det overordnede formål er, at ele-

verne opnår viden og færdigheder inden for det overordnede kompetence-
område: 

 

Professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering 
i samarbejde med borgere og patienter med grundlæg-

gende behov i et tværprofessionelt og tværsektorielt 
samarbejde i det nære og det sammenhængende sund-
hedsvæsen. 

 

Social- og sundhedsassistentuddannelsens tredje praktik, Somatisk sygepleje 

og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen, består af en 40 
uger lang praktikperiode, som afvikles med i alt 28 uger i kommunalt regi, og 
12 uger i regionalt sygehus regi, hvoraf: 

 

2 uger tilrettelægges som et tematiseret læringsforløb, med fokus på over-

gange i patientens/borgerens forløb. 

 

Formål 

 

Formålet med idéerne er at inspirere eleven og praktikvejlederen til, hvordan det 

to ugers tematiserede læringsforløb kan tilrettelægges for at sikre læring på 
tværs af professioner og sektorer.  

 

Der er i Idekataloget fokus på følgende praktikmål 10 - 13 - 15. 
Der udarbejdes én fremadrettet og bagudrettet refleksionsmodel på én sektor-

overgang. 
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Idé 1 - Følge patienten ved overgange internt på SVS 

Eleven har fokus på overgange internt på SVS for patientforløb, der kan 
foregå på alle tider af døgnet og alle ugens dage. 

Forløbet planlægges/tilrettelægges over den 12 uger lange praktikperiode når mulighe-
derne opstår. Eksempelvis følger eleven patienten til undersøgelser, eller ved overflyt-

ning mellem afsnit. 

Involverede i aktiviteten: 
Elev, vejleder, patient, evt. tværprofessionelle samarbejdspartnere. 

Læring: 
• At blive klogere på og reflektere over det sammenhængende patientforløb 

• At få indblik i overgange set i et patientperspektiv 
• At se på egen praksis med andres øjne 

• At opnå kendskab til egne og andres faglige kompetencer 

 

Eksempler på situationer: 
• Eleven kan lave observationer på et andet afsnit 

• Eleven kan have fokus på patienten, hvor de følger denne rundt i de for-
skellige afsnit til undersøgelse, operation, samtaler mm. 

• Eleven kan interviewe én patient 
 

Fremgangsmåde: 
• Der udvælges en patient. 

• Elev og vejleder forventningsafstemmer, så der er synlige rammer 
• Patient/pårørende informeres 

• Der aftales efter-vejledning mellem elev og vejleder 

  

Forudsætninger for succes: 
• At elev og vejleder har en daglig bevidsthed om at se alle overgange. 
• At der om nødvendigt er lavet aftale med det modtagne afsnit. 

• At der i organisationen er åbenhed for at tage imod eleverne, når de bevæger 
sig rundt i systemet. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 SSA Elevmateriale - Godkendt 08.06.21                                                            Side 23  
 

 

 

Idé 2 – Patientforløb i et tværprofessionelt perspektiv 

Eleven har fokus på sektorovergange mellem primær og sekundær sektor. 

Forløbet planlægges/tilrettelægges over den 12 uger lange praktikperiode når mulig-

hederne opstår.  

Involverede i aktiviteten: 
Vejledere, elever, patient/borger og evt. pårørende. 

 

Læring: 
• At eleven følger patient/borger i overgange mellem primær og sekun-

dær sektor 
• At eleven reflekterer over det tværprofessionelle og tværsektorielle 

samarbejde omkring patienten 

• At eleven reflekterer over oplevelser omkring patientens/borgerens forløb 

Fremgangsmåde: 

• Eleven følger én patient, som er bosiddende i elevens praktikkommune 

• Eleven følger patienten mellem elevens praktikafdeling og elevens prak-
tikkommune 

• Eleven skal indhente mundtligt samtykke fra patienten 

• Eleven befordrer sig selv til praktikkommunen, med mindre andet aftales 
med patienten 

 

Forudsætninger for succes: 
• At der foreligger en klar aftale mellem elev og patient 
• At der foreligger en klar aftale mellem elev og praktikvejleder/afdeling 
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Idé 3 - Interview af patient 
 

Formålet med interviewet er at undersøge, hvordan patienter oplever overgange mel-
lem forskellige afdelinger og sektorer. Eleven indhenter mundtligt samtykke fra pati-
enten. 

Anvend nedenstående interviewguide: 
 

Interviewguide 
 

• Hvilke forskellige afdelinger har du været på i forbindelse med dit nuværende 

sygdomsforløb? (Det kan både være andre afdelinger, ambulatorierne, rønt-

gen, laboratorier, terapiafdeling mfl.) 

• Hvordan oplever du, at disse afdelinger deler viden om dig? 

• Hvilke forskellige professionelle har du været i kontakt med i forhold til din 

sygdom? (Fysioterapeut, ergoterapeut, bioanalytiker) 

• Oplevede du at alle disse professionelle havde den nødvendige viden omkring 

dig og dit forløb? 

• Oplever du generelt sammenhæng i dit forløb på hospitalet? 

• Har der været et samarbejde mellem din praktiserende læge eller hjemmeple-

jen og hospitalet? Hvis ja, hvordan har du oplevet dette samarbejde? 

Involverede:  
Vejleder, elev og patient. 
 

Læringsmuligheder: 
 

• Reflekter over interviewene og få indblik i den enkelte patients overgange 

 

Hjælpespørgsmål til refleksion: 
o Er der nogle af patientens spørgsmål/udsagn, som du skal følge op på? 

Skal andet personale inddrages?  

o Beskriv hvordan tavshedspligten og lovgivningen om informationsdelin-

gen overholdes i patientens forløb.  
o Beskriv ud fra patientens svar, hvordan du som social- og sundhedsassi-

stent kan styrke patientens oplevelse af sammenhæng i sit patient/bor-

ger forløb.  
o Hvordan oplevede du kommunikationen i interviewet? 

o Er der noget du vil gøre anderledes hvis du skal interviewe igen?  

 
 

Forudsætning for succes: 

• At der skabes mulighed for refleksion over interviewet 

• At vejleder og elev er aktive i planlægning af praktikken 
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Praktikmål og læringsmuligheder i de kommunale- og somatiske praktikker. 

 
   

Praktikmål  
 

Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med 

at opnå praktikmålene på det enkelte praktiksted.  

1. Eleven kan gennemføre og reflek-

tere over kliniske sygepleje-

handlinger, herunder selvstæn-

digt anvende sygeplejeprocessen 

til at indsamle data, identificere, 

analysere, planlægge, udføre og 

evaluere sygepleje til borgere/pati-

enter med grundlæggende behov.  

 

• Forklar hvad du forstår ved menneskets grundlæggende behov 

• Forklar hvad praktikstedet forstår ved grundlæggende sygepleje 

Med udgangspunkt i en borger/patient, skal du anvende sygeplejeprocessen til at opfylde prak-

tikmålet: 

 

• Observere patienten 

 

• Identificere patientens behov for grundlæggende sygepleje (dataindsamling) 

 

• Begrunde patientens behov for grundlæggende sygepleje (teori/praksiskobling) 

 

• Planlægge den grundlæggende kliniske sygepleje, ved hjælp af den fremadrettede refleksi-

onsmodel 

 

• Udføre den grundlæggende sygepleje hos borgeren / patienten (handling) 

 

• Dokumentere den udførte grundlæggende sygepleje i dokumentations-systemet 

 

• Evaluere den kliniske udførte sygepleje, ved hjælp af den bagudrettede refleksionsmodel.  

 

2. Eleven kan planlægge og iværk-

sætte sundhedsfaglige handlin-

ger på baggrund af faglige og 

kliniske vurderinger, herunder 

sundhedsstyrelsens screeningsværk-

tøjer til tidlig opsporing samt lokale 

procedurer og retningslinjer.  

 

 Med udgangspunkt i en borgers / patients mål, skal du:  

 

• Planlægge og udføre sundhedsfaglige ydelser jvf. praktikstedets SSA-kompetenceprofil 

 

• Forklare og anvende sundhedsstyrelsens screeningsværktøjer til tidlig opsporing 

 

• Redegøre for – og anvende lokale procedurer og retningslinjer indenfor kompetenceområdet 
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Praktikmål  
 

Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med 

at opnå praktikmålene på det enkelte praktiksted.  

 

3. Eleven kan selvstændigt identifi-

cere og reagere på ændring i 

borgerens/patientens sundheds-

tilstand. Ved uforudsete og kom-

plekse problemstillinger kan eleven 

udføre sygeplejehandlinger in-

denfor eget kompetenceområde, 

samt delegerede sygeplejehandlin-

ger, herunder udføre palliativ pleje.  

 

Med udgangspunkt i en borger/patient, skal du: 

• Identificere de problemstillinger, som er årsag til kontakten med sundhedsvæsenet.  

• Identificere og reagere på ændringer i borger/patients sundhedstilstand 

• Vurdere om problemstillingerne er ikke komplekse eller komplekse.  

 

• Anvende praktikstedets regler for delegering af sygeplejeopgaver. 

 

• Vurdere, om løsningen på problemstillingen hører under dit kompetenceområde, eller du skal 

henvende dig til andre faggrupper.  

 

• Anvende den bagudrettede refleksionsmodel, til at evaluere, hvordan du har reageret på 

ændringer i borgerens/patientens fysiske, psykiske eller sociale tilstand. 

• Identificere og forklare hvorledes du vil udføre palliativ pleje, jf. fremadrettet refleksionsmo-

del. 

4. Eleven kan ud fra en helhedsorien-

teret tilgang, der understøtter bor-

gerens/patientens mestring af eget 

liv, selvstændigt og i samarbejde 

med borgeren/patienten og på-

rørende arbejde med rehabilite-

ring og recovery.  

 

Forklare begreberne: 

-  motivation 

-  aktivitet 

-  recovery 

-  rehabilitering 

-  vejledning  

-  information.  

 

Med udgangspunkt i en borger/patient, skal du: 

• Identificere borgerens/patientens mål og motivation 

 

• Identificere og anvende praktikstedets relevante tilbud og aktiviteter i relation til recovery 

og rehabilitering. 

 

• Planlægge og gennemføre vejledning og/eller information ud fra patientens behov  
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Praktikmål  
 

Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med 

at opnå praktikmålene på det enkelte praktiksted.  

• Forklare, planlægge og gennemføre en aktivitet med borger /patient mhp. at denne forøger 

livskvalitet og/eller kan mestre eget liv. 

 

5. Eleven kan selvstændigt og tvær-

professionelt arbejde sundheds-

fremmende og ud fra et helhedssyn 

forebygge udvikling af livsstils-

sygdomme ved at vejlede og moti-

vere borgeren/patienten til me-

string af eget liv.  

 

Med udgangspunkt i en borger/patient, skal du med baggrund i litteratur forklare begreberne:  

- helhedssyn 

- sundhedsfremme 

- forebyggelse 

- autonomi  

- levevilkår, livsstil og livskvalitet  

- livsstilssygdomme 

- mestringsstrategi  

- egenomsorgsevne 

 

• Planlægge og udføre sundhedsfaglige og forebyggende vejledninger 

 

• Forklare hvad du forstår ved tværprofessionelt arbejde 

 

• Identificere tværprofessionelle samarbejdspartnere 

 

• Redegøre for din rolle i det tværprofessionelle arbejde. 

 

6. Eleven kan ud fra en rehabilite-

rende tilgang selvstændigt plan-

lægge, udføre og evaluere omsorg, 

praktisk hjælp og personlig pleje til 

borgere med fysiske, psykiske og 

sociale behov  

 

Med udgangspunkt i en borger/patient skal du: 

 

• Planlægge den omsorg, personlige pleje og praktiske hjælp din borger har behov for (fysi-

ske, psykiske og sociale behov), jf. sygeplejeprocessen. 

 

• Udføre den planlagte omsorg, personlige pleje og praktisk hjælp. 

 

• Evaluere den udførte omsorg, personlige pleje og praktisk hjælp, jf. sygeplejeprocessen. 

 

• Opsøge relevant fagperson, som er involveret i patientens genoptræning og forklare social- 

og sundhedsassistentens rolle. 

 

• Vurdere om der er sygeplejefaglige opgaver før, under eller efter genoptræningen. 
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Praktikmål  
 

Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med 

at opnå praktikmålene på det enkelte praktiksted.  

 

 

 

7. Eleven kan selvstændigt tilrette-

lægge og gennemføre fysiske, 

sociale, kulturelle og kreative 

aktiviteter, og informere og vejlede 

om aktivitetstilbud, herunder ind-

drage netværk og frivillige ud fra 

borgerens interesser og behov 

og understøtte borgere/patienter i at 

træffe egne valg  

 

Med udgangspunkt i en borger/patient skal du: 

• Identificere og anvende praktikstedets relevante tilbud og aktiviteter indenfor rehabilitering, 

sygepleje, service- og botilbud 

 

• Vurdere borgerens/patientens motivation 

 

• Planlægge og udføre vejledning og/eller information ud fra patientens behov.  

 

• Planlægge og udføre en aktivitet (fysisk, social, kulturel og/ eller kreativ) ud fra borge-

rens/patientens interesser og behov 

 

• Tage initiativ til - og inddrage borgernes/patientens netværk og evt. frivillige i relation til 

behovet og aktiviteterne 

 

 

8. Eleven kan selvstændigt fore-

bygge smittespredning ud fra na-

tionale og lokale retningslinjer og 

standarder for hygiejne, herunder 

særlige regimer og teknikker samt 

vejlede borgere, patienter, pårø-

rende, kollegaer og frivillige herom.  

 

Med udgangspunkt i en borger/patient skal du: 

• Identificere de nationale - samt praktikstedets særlige regimer / retningslinjer / kvalitets-

standarder og teknikker for hygiejne 

 

• Forklare, hvordan du forebygger smittespredning 

 

• Medvirke til at forbygge smittespredning 

 

• Planlægge og udføre f.eks. sårpleje og kateteranlæggelse og andre sundhedsfaglige ydelser 

jf. praktikstedets hygiejniske principper 

 

• Planlægge gennemføre en vejledning for borgere/patienter, pårørende og kolleger. 
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Praktikmål  
 

Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med 

at opnå praktikmålene på det enkelte praktiksted.  

 

 

 

 

9. Eleven kan selvstændigt efter prak-

tikstedets retningslinjer og efter de-

legation varetage medicinhåndte-

ring, observere virkning/bivirk-

ninger samt dokumentere og sam-

arbejde med borger/patient i 

den medicinske behandling.  

 

Med udgangspunkt i en borger/patient, skal du: 

• Være bevidst om Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler. 

 

• Anvende praktikstedets regler for medicinhåndtering, herunder dokumentation. 

 

• Identificere Sundhedsstyrelsens regler om dokumentation i forbindelse med dispensering 

 

• Udføre medicingivning og medicinadministration efter praktikstedets retningslinjer til én el-

ler flere patienter. 

 

• Forklare medicinens virkning, bivirkninger og kontraindikationer 

 

• Forklare dit samarbejde med borger/patient i den medicinske behandling  

 

• Identificere Sundhedsstyrelsens vejledning til hjemmeplejeordninger om behandling af ana-

fylaktisk chok 

 

• Tage initiativ til og ansvar for, at borgeren/patienten har den fornødne information om me-

dicinen m.m. 

 

• Vurdere og tage ansvar for medicinens virkning og bivirkning ved borgere/patienter  

 

• Formidle (dokumentere) observationer i forhold til medicinens virkning og bivirkning hos 

borgeren/patienten. 

 

10. Eleven kan etablere relationer, der 

skaber samarbejde med borgere/pa-

tienter, pårørende og frivillige, her-

under kommunikere målrettet og 

• Forklare og give eksempler på, hvordan du indgår en professionel relation. 

 

• Reflektere over, hvordan du påvirker relationen i samarbejdet med borgeren/ patienten, på-

rørende og frivillige. 
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Praktikmål  
 

Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med 

at opnå praktikmålene på det enkelte praktiksted.  

anvende relevante kommunikations-

former  

 

 

• Forklare hvad det vil sige at kommunikere målrettet. 

 

 

• Give eksempler på - og begrund dine anvendte kommunikationsformer. 

 

11. Eleven kan selvstændigt gennem-

føre pædagogiske aktiviteter og 

varetage vejledning af kollegaer.  

 

• Forklare, hvad det vil sige at varetage en pædagogiske aktivitet. 

 

• Begrunde hvilke overvejelser du skal gøre dig.  

 

• Udvælge og planlæg en pædagogisk aktivitet til dine kollegaer. 

 

• Afprøve planlægge pædagogiske aktiviteter  

 

• Formidle aktiviteten for din vejleder inden afholdelsen, udfør og evaluer med din vejleder. 

 

 

12. Eleven kan kommunikere på en 

måde der, under hensyntagen til 

egen og andres sikkerhed, under-

støtter borgere og patienters in-

tegritet og selvbestemmelse i 

forbindelse med konflikthåndte-

ring og voldsforebyggelse.  

 

• Forklare hvad vil det sige at kommunikere under hensyntagen til egne og andres sikkerhed.  

 

• Forklare begreberne integritet og selvbestemmelse. 

 

• Forklare hvordan du arbejder med integritet og selvbestemmelse. 

 

• Forklare hvordan du arbejder med konflikthåndtering og voldsforebyggelse. 

 

• Forklare hvilke kommunikationsredskaber, der anvendes på praktikstedet, og hvordan du 

konkret har benyttet dem ved en borger.  
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Praktikmål  
 

Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med 

at opnå praktikmålene på det enkelte praktiksted.  

 

 

 

 

13. Eleven kan selvstændigt kommu-

nikere og dokumentere faglige 

handlinger i relevante dokumenta-

tionssystemer med henblik på at un-

derstøtte patientsikre overgange 

og kontinuitet i det samlede bor-

ger/patientforløb og øge den bor-

ger-/patientoplevede kvalitet  

 

Med udgangspunkt i refleksionsmodellen identificere overvejelser og beslutninger om, hvilke in-

formationer, der kan og skal dokumenteres og formidles til: 

- egen faggruppe i egen sektor/anden sektor 

- anden faggruppe i egen sektor/anden sektor 

 

• Formidle nødvendige informationer på f.eks. morgenmøder, gruppemøder m.fl. 

 

• Anvende dokumentationssystem ud fra de lokale retningslinjer 

 

• Udføre dokumentationen i fagsprog 

 

• Forklare, hvad der forstås ved patientsikre overgange og kontinuitet 

 

• Give eksempler på, hvordan du medvirker til patientsikre overgange og kontinuitet i bor-

ger/patientforløb 

 

• Formidle (dokumentere) administrative og udførte sygeplejehandlinger, herunder hvilke op-

gaver, der skal følges op på. 

14. Eleven kan selvstændigt koordi-

nere og tilrettelægge eget og an-

dres arbejde samt understøtte og 

indgå i teamsamarbejde omkring op-

gaveløsning med borgerens/patien-

tens mål for øje.  

 

• Forklare hvad det vil sige at koordinere og tilrettelægge eget og andres arbejde  

 

• Begrunde hvilke overvejelser du vil gøre dig, når du koordinerer og tilrettelægger eget og 

andres arbejde 

 

• Forklare begrebet teamsamarbejde og give eksempler på, hvordan du medvirker i et team-

samarbejde 
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Praktikmål  
 

Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med 

at opnå praktikmålene på det enkelte praktiksted.  

 

• Udvælge planlagte eller nye sygeplejehandlinger hos borgeren/patienten og anvend syge-

plejeprocessen til beskrivelse af de enkelte faser i tilrettelæggelsen af opgaverne.  

 

 

 

15. Eleven kan koordinere og indgå i 

samarbejdet om en borgers/pa-

tients behov for tværprofessio-

nel og tværsektoriel indsats, her-

under selvstændigt indlede, afslutte 

og dokumentere en social- og sund-

hedsfaglig ydelse i relation til modta-

gelse, indlæggelse, udskrivning og 

hjemkomst.  

 

• Forklare begreberne tværprofessionel og tværsektoriel indsats 

 

• Reflektere over din indgåelse i det tværprofessionelle samarbejde, omkring borgere/patien-

ter, og hvordan det koordineres. 

 

• Forklare dine kompetencer i det tværprofessionelle samarbejde. 

 

• Planlægge og tage ansvar for opgaver i relation til indlæggelse og udskrivning/modtagelse 

af en borger /patient, ud fra lokale retningslinjer. 

 

• Vurdere hvordan du har indledt, afsluttet og dokumenteret en social og sundhedsfaglig 

ydelse i relationer til modtagelse, indlæggelse, udskrivning og hjemkomst.  

16. Eleven kan selvstændigt udføre sy-

gepleje med anvendelse af tekno-

logi og retningslinjer, der tager 

udgangspunkt i erfaringsbaseret vi-

den og evidens  

 

• Identificere hvilke retningslinjer og teknologi, der anvendes i sygeplejen på dit praktiksted. 

 

• Anvende elektroniske medier til at skaffe erfarings- og evidensbaseret viden i relation til ud-

førelse af sygeplejen 

Med udgangspunkt i en borger/patient, skal du: 

• Begrunde behovet for anvendelse af teknologi 

 

• Anvende praktikstedets teknologi og retningslinjer i udførelsen af sygepleje 

 



 SSA Elevmateriale - Godkendt 08.06.21                                                            Side 33  
 

 

   

Praktikmål  
 

Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med 

at opnå praktikmålene på det enkelte praktiksted.  

• Forklare og vurdere evt. dilemmaer forbundet med brugen af teknologi i relation til udførelse 

af sygeplejen 

17. Eleven kan støtte op om udviklingen 

af god praksis for kvalitetssik-

ring og patientsikkerhed i det 

tværprofessionelle samarbejde.  

 

• Forklare begrebet kvalitetssikring og hvad der forstås ved god praksis 

 

• Forklare begrebet patientsikkerhed og hvad der forstås ved god praksis 

 

• Forklare og vurdere hvordan der arbejdes med kvalitetssikring og patientsikkerhed på dit 

praktiksted. 

 

• Forklare dine kompetencer og rolle i det tværprofessionelle samarbejde i forhold til kvali-

tetssikring og patientsikkerhed på dit praktiksted.  

  

• Forklare begrebet utilsigtet hændelse og hvordan der arbejdes med dette på dit praktiksted. 
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Praktikmål  
 

Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med 

at opnå praktikmålene på det enkelte praktiksted.  

18. Eleven kan forholde sig kritisk til 

og understøtte udvikling af et 

godt fysisk og psykisk arbejds-

miljø, herunder udføre forflytninger 

samt vurdere pladsforhold under 

overholdelse af arbejdsmiljøreglerne 

og anvendelse af velfærdsteknologi. 

 

• Forklare hvad praktikstedet forstår ved et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø 

 

• Udføre forflytninger jf. praktikstedets retningslinjer, herunder vurdere pladsforhold 

 

• Forklare hvordan du forebygger egne og andres fysiske og psykiske arbejdsskader 

 

• Anvende praktikstedets retningslinjer for fysisk- og psykisk arbejdsmiljø 

 

• Identificere og vurdere, hvad du kan gøre, hvis du oplever problemer i det fysiske- og psyki-

ske arbejdsmiljø. 

 

19. Eleven kan reflektere over og 

træffe kvalificerede valg i for-

hold til etiske og faglige dilem-

maer, der følger arbejdet som pro-

fessionel sundhedsperson, fx forhold 

som tavshedspligt, magtanvendelse, 

patientrettigheder, omsorgspligt og 

hensyn til borgerens/patientens livs-

kvalitet  

 

Anvende din viden om patientrettigheder i praksis, for eksempel tavshedspligt, brug af samtyk-

keerklæringer, information om klagemuligheder m.m. 

 

Forklar hvad du forstår ved: 

• Et etisk og fagligt dilemma 

• Træffe et kvalificeret valg 

• Professionel sundhedsperson 

• Tavshedspligt 

• Magtanvendelse  

• Patientrettigheder 

• Omsorgspligt 

• Hensyn til borgerens /patientens livskvalitet 
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Praktikmål  
 

Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med 

at opnå praktikmålene på det enkelte praktiksted.  

Anvende refleksionsmodellen til at forklare og vurdere ovenstående begreber i relation til sam-

arbejdet med en konkret borger/patient. 

20. Eleven kan planlægge og rede-

gøre for eget arbejde og kompe-

tenceområde som autoriseret 

sundhedsperson i overensstem-

melse med relevant lovgivning og 

andres kompetenceområder  
 

Reflektere over og anvende de love, som en autoriseret sundhedsperson skal arbejde ud fra: 

 

- Serviceloven herunder frit valg af personlig og praktisk hjælp 

- Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 

- Sundhedsloven 

- Lov om patienters retssikkerhed 

- Psykiatriloven 

- Sundhedsstyrelsens vejledning om hjemmesygepleje 

- Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. 

- Lov om autorisation og sundhedsfaglig virksomhed 

- Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation 

af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed). 

- Love og bekendtgørelser vedr. de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 

 

• Med udgangspunkt i en borger/patient, skal du vurdere, hvilke love, bekendtgørelser og vej-

ledninger, du skal arbejde efter. 
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Praktikmål og læringsmuligheder i den psykiatriske praktik. 

 
   

Praktikmål  

 

”Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som skal hjælpe dig med at 

opnå praktikmålene.” 

1. Eleven kan gennemføre og reflek-

tere over kliniske sygeplejehand-

linger, herunder selvstændigt an-

vende sygeplejeprocessen til at 

indsamle data, identificere, analy-

sere, planlægge, udføre og evaluere 

sygepleje til borgere/patienter med 

grundlæggende behov.  

 

Via dialog med kollegaer og praktikvejleder skal du undersøge, hvad praktikstedet forstår ved 

den grundlæggende sygepleje. 

 

Med udgangspunkt i en borger, skal du anvende sygeplejeprocessen til at arbejde dig igennem 

praktikmålets forskellige faser 

 

• Observer borger 

• Med afsæt i dataindsamlingen skal du identificere og analysere borgers behov for grund-

læggende sygepleje 

• Afgør om ydelserne eller støtten er i overensstemmelse med social- og sundhedsassi-

stentens kompetenceområde. Afgør om ydelserne eller støtten skal gives af andre fag-

områder og hvilke? 

• Planlæg den grundlæggende sygepleje, eventuelt ved hjælp af den fremadrettede reflek-

sionsmodel 

• Udfør den grundlæggende sygepleje hos borgeren 

• Dokumenter den udførte grundlæggende sygepleje i dokumentationssystemet 

• Evaluer den udførte sygepleje eventuelt ved hjælp af den bagudrettede refleksionsmodel 

2. Eleven kan planlægge og iværk-

sætte sundhedsfaglige handlin-

ger på baggrund af faglige og kli-

niske vurderinger, herunder sund-

hedsstyrelsens screeningsværktøjer 

til tidlig opsporing samt lokale proce-

durer og retningslinjer.  

 

Du kan observer /skaffe dig et overblik over om, hvor og hvornår der på dit praktiksted forta-

ges faglige og kliniske vurderinger. 

 

• Individuelt 

• I medarbejdergruppen 

• Monofagligt/tværfagligt 

 

Med udgangspunkt i dit samarbejde med borger skal du planlægge og iværksætte sundheds-

faglige handlinger eventuelt ved hjælp af den fremadrettede refleksionsmodel. 

 

Evaluer den udførte sundhedsfaglige handling ved hjælp bagudrettede refleksionsmodel. 
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Undersøg proceduren for hvordan du i samarbejdet med borger kan henvise og søge optagelse i 

eksisterende gruppeforløb. 

 

• Eventuelt for samtaler til gruppeforløb med anvendelse af forskellige redskaber 

• Eventuelt for baggrunden for indsats via VUM (Voksen udredningsmetode) 

 

3. Eleven kan selvstændigt identifi-

cere og reagere på ændring i 

borgerens/patientens sundheds-

tilstand. Ved uforudsete og kom-

plekse problemstillinger kan eleven 

udføre sygeplejehandlinger indenfor 

eget kompetenceområde samt dele-

gerede sygeplejehandlinger, herun-

der udføre palliativ pleje.  

 

Med udgangspunkt i en borger du har kendskab til eller som du samarbejder med: 

 

• Identificere og reager på ændringer i borgers sundhedstilstand 

• Vurder om problemstillingen hører under dit kompetenceområde, eller du skal henvende 

dig til andre faggrupper. 

• Anvende den bagudrettede refleksionsmodel, til at evaluere, hvordan du har reageret på 

ændringer i borgerens/patientens fysiske, psykiske eller sociale tilstand. 

• Undersøg hvad palliativ pleje i en socialpsykiatrisk sammenhæng betyder i teori og 

praksis (Sundhedsstyrelsens anbefalinger for palliativ indsats) 

• Vurder/ reflekter over hvornår og om du udfører palliativ pleje 

 

4. Eleven kan ud fra en helhedsoriente-

ret tilgang, der understøtter borge-

rens/patientens mestring af eget liv, 

selvstændigt og i samarbejde med 

borgeren/patienten og pårørende ar-

bejde med rehabilitering og reco-

very.  

 

Med udgangspunkt i en borger du har kendskab til eller som du samarbejder med: 

 

• Afklar begreberne motivation, aktivitet, recovery, rehabilitering, vejledning og informa-

tion. Lav henvisninger til litteratur hvor begreberne er beskrevet 

• Identificerer spændingsfeltet mellem faglig viden og borgerens selvbestemmelsesret, og 

kan motivere borgeren ud fra dette. 

• Identificere og anvende relevante tilbud og aktiviteter i relation til recovery og rehabili-

tering 

• Vurderer borgerens ressourcer, og med udgangspunkt i dette, understøtte til aktivitet 

• Beskriv borgernes mestringsstrategier, som du ser dem 

Med udgangspunkt i dit praktiksted undersøger: 

 

• Hvilken støtte knytter sig til rehabilitering 
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• Hvilken støtte knytter sig til recovery 

Benyt refleksionsmodellen/praksisfortællinger som dokumentation for din læring 

 

5. Eleven kan selvstændigt og tvær-

professionelt arbejde sundheds-

fremmende og ud fra et helhedssyn 

forebygge udvikling af livsstils-

sygdomme ved at vejlede og moti-

vere borgeren/patienten til me-

string af eget liv.  

 

Med udgangspunkt i en borger du har kendskab til eller som du samarbejder med: 

 

• Kunne skelne mellem eget og borgerens perspektiv i sundhedsfremmearbejdet 

• Kende til almindelige livsstilssygdomme 

• Kende til KRAM faktorer (kost, rygning, alkohol og motion) 

• Skal du kunne vejlede ud fra borgerens behov for vejledning indenfor sundhedsfremme 

og forebyggelse 

• Undersøge hvorvidt du i dit sundhedsfremmende arbejde kan/skal trække på tværpro-

fessionelle kollegaers viden og kunnen 

• Redegøre for din rolle i det tværprofessionelle arbejde 

• Reflektere over hvad vil det sige at mestre eget liv 

Benyt refleksionsmodellen/praksisfortællinger som dokumentation 

 

6. Eleven kan ud fra en rehabilite-

rende tilgang selvstændigt plan-

lægge, udføre og evaluere omsorg, 

praktisk hjælp og personlig pleje til 

borgere med fysiske, psykiske og so-

ciale behov  

 

Med udgangspunkt i en borger du har kendskab til eller som du samarbejder med: 

 

• Reflektere over borgerens fysiske, psykiske og sociale behov 

• Undersøg begrebet rehabilitering, hvad betyder det for den faglige tilgang 

• Gennem praksisfortællinger og refleksionsmodellen undersøger, hvornår og hvordan re-

habilitering indgår i den daglige praksis 

• Planlægge, udføre og evaluere relevant støtte 

7. Eleven kan selvstændigt tilrette-

lægge og gennemføre fysiske, 

sociale, kulturelle og kreative ak-

tiviteter, og informere og vejlede 

om aktivitetstilbud, herunder ind-

drage netværk og frivillige ud fra 

Med udgangspunkt i en borger du har kendskab til eller som du samarbejder med tilrettelægge 

og gennemføre en aktivitet: 

 

• Afdække borgerens interesser og behov, herunder borgerens ønske om at inddrage net-

værk og frivillige 

• Kunne vejlede og informere om aktuelle muligheder og tilbud 
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borgerens interesser og behov og 

understøtte borgere/patienter i at 

træffe egne valg  

 

• Planlæg motivation, vejledning og/eller information ud fra borgerens behov 

• Kunne vise hvilke overvejelser du har gjort dig i forhold til hvordan du bedst muligt støt-

ter borgeren i at træffe egne valg 

• Efterrefleksion, se på hvilke fysiske, sociale, kulturelle og kreative elementer, der indgik 

i aktiviteten 

8. Eleven kan selvstændigt fore-

bygge smittespredning udfra nati-

onale og lokale retningslinjer og 

standarder for hygiejne, herunder 

særlige regimer og teknikker samt 

vejlede borgere, patienter, pårø-

rende, kollegaer og frivillige herom.  

 

I din praktik i socialpsykiatrien stifter du bekendtskab med og anvender generelle principper for 

hygiejne. Særlige regimer og teknikker indgår som regel ikke i daglig praksis 

 

• Undersøg praktikstedets generelle principper for hygiejne 

• Forklare hvordan du forebygger smittespredning 

• Medvirke til at forebygge smittespredning 

• Kan vejlede om smitterisici og hygiejne på en anerkende og respektfuld måde. Vejled-

ningen kan gives til borgere, pårørende eller kollegaer 

9. Eleven kan selvstændigt efter prak-

tikstedets retningslinjer og efter de-

legation varetage medicinhåndte-

ring, observere virkning/bivirk-

ninger samt dokumentere og sam-

arbejde med borger/patient i 

den medicinske be-handling.  

 

Med udgangspunkt i en borger du har kendskab til eller som du samarbejder med kan du for at 

udvikle dine kompetencer indenfor medicinadministration og medicin pædagogik: 

 

• Orienterer dig i Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemid-

ler 

• Læs og lær om medicinens virkning og bivirkninger gennem medicin instruks og under-

visning i medicin og medicin pædagogik samt lav henvisning til litteratur hvor dette er 

beskrevet 

• Efterlever praktikstedets retningslinjer for medicingivning og opbevaring 

• Sikre dig at borgeren har den nødvendige information om medicin m.m. 

Du arbejder med målet i tæt samarbejde med din vejleder og benytter refleksionsmodellen og 

praksisfortællinger som dokumentation for din læring 

 

10. Eleven kan etablere relationer, der 

skaber samarbejde med borgere/pa-

tienter, pårørende og frivillige, her-

Med udgangspunkt i en borger du har kendskab til eller som du samarbejder med skal du 
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under kommunikere målrettet og 

anvende relevante kommunikations-

former  

 

• Etablere og fastholde professionelle relationer, der skaber samarbejde med borgere, på-

rørende og frivillige 

• Kende og anvende relevante kommunikationsformer 

• Reflektere over egne kommunikative kompetencer og skelner imellem privat, personlig 

og professionel kommunikation 

• Beskrive faglige refleksioner via refleksionsmodellen 

Henvise og referere til anvendt litteratur i forhold til forskellige kommunikationsformer 

 

11. Eleven kan selvstændigt gennem-

føre pædagogiske aktiviteter og 

varetage vejledning af kollegaer.  

 

Med udgangspunkt i en borger du har kendskab til eller som du samarbejder skal du 

 

• Undersøge hvad er pædagogiske aktiviteter 

• Tilrettelægge, gennemføre og evaluere en pædagogisk aktivitet 

• Gennem praksisfortællinger og refleksionsmodellen skal du undersøge hvilken virkning 

den pædagogiske aktivitet har på borgeren 

• Kan vejlede kollegaer på en anerkendende og respektfuld måde  

12. Eleven kan kommunikere på en 

måde der, under hensyntagen til 

egen og andres sikkerhed, under-

støtter borgere og patienters in-

tegritet og selvbestemmelse i 

forbindelse med konflikthåndte-

ring og voldsforebyg-gelse.  

 

• Kende og anvende praktikstedets procedure, forebyggelse af konflikter, vold, trusler, 

mobning og chikane 

• Beskrive og vurdere om du i planlægningen af din praksis tager højde for forebyggelse 

af voldsomme episoder? (pædagogiske overvejelser og konfliktnedtrapning) 

• Giver eksempler på hvordan du arbejder med konflikthåndtering og voldsforebyggelse 

• Forklare begreberne integritet og selvbestemmelse 

• Forklare hvordan du arbejder med begreberne integritet og selvbestemmelse 

Du kan bruge refleksionsmodellen/praksisfortællinger til at synliggøre dine refleksioner og 

handlinger 

 

13. Eleven kan selvstændigt kommu-

nikere og dokumentere faglige 

handlinger i relevante dokumentati-

Med udgangspunkt i en borger du har kendskab til eller samarbejder med skal du kunne føl-

gende: 

 

• Dokumentere faglige handlinger i relevante dokumentationssystemer 
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onssystemer med henblik på at un-

derstøtte patientsikre overgange 

og kontinuitet i det samlede bor-

ger/patientforløb og øge den bor-

ger-/patientoplevede kvalitet  

 

• Mens du dokumenterer skal du overveje og beslutte hvilke informationer om og obser-

vationer af borgeren der er relevante at videregive 

• Dokumenterer præcist og korrekt for at sikre kontinuitet og kvalitet for borgeren 

• Formidler relevante og nødvendige informationer på f.eks. teammøder, personalemøder, 

samarbejdsmøder osv. 

14. Eleven kan selvstændigt koordi-

nere og tilrettelægge eget og an-

dres arbejde samt understøtte og 

indgå i teamsamarbejde omkring op-

gaveløsning med borgerens/patien-

tens mål for øje.  

 

Med udgangspunkt i en borger du har kendskab til eller samarbejder med, kan du for at udvikle 

din evne til selvstændigt koordinere og tilrettelægge eget og andres arbejde: 

 

• Selvstændigt tilrettelægge og koordinere dit eget arbejde i forhold til andres opgaver 

• Begrunde hvilke overvejelser du gør dig når du koordinerer og tilrettelægger eget og an-

dres arbejde 

• Udvælg forskellige planlagte eller nye faglige opgaver hos borgeren og beskriv de en-

kelte faser i tilrettelæggelsen af opgaverne 

• Nævn herunder hvilke opgaver der skal følges op på af dig eller kollegaer  

• Forklare begrebet teamsamarbejde og giv eksempler på, hvordan du medvirker til dette 

15. Eleven kan koordinere og indgå i 

samarbejdet om en borgers/pati-

ents behov for tværprofessionel 

og tvær-sektoriel indsats, herun-

der selvstændigt indlede, afslutte og 

dokumentere en social- og sund-

hedsfaglig ydelse i relation til modta-

gelse, indlæggelse, udskrivning og 

hjemkomst.  

 

Med udgangspunkt i en borger du har kendskab til eller samarbejder med, kan du for at udvikle 

din evne til at indlede og afslutte en støtte eller indsats gøre følgende 

 

• Hvis du får mulighed for at følge en borger i en proces med indflytning, udflytning, ind-

læggelse eller udskrivningssamtale skal du benytte din refleksionsmodel som dokumen-

tation 

• Forklare begreberne tværprofessionel og tværsektoriel indsats 

• Reflekterer over sammenspillet i det tværprofessionelle samarbejde og anvend denne 

viden til gavn for borgerne 

16. Eleven kan selvstændigt udføre sy-

gepleje med anvendelse af tekno-

logi og retningslinjer, der tager 

Med udgangspunkt i en borger du har kendskab til eller samarbejder med, skal du beskrive og 

vurdere 

 

• Om borgeren har brug for og kunne drage gavn af teknologiske hjælpemidler 
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udgangspunkt i erfaringsbaseret vi-

den og evidens  

 

• Om borgerne har brug for vejledning i anvendelsen af teknologiske hjælpemidler 

• Hvilke fordele og ulemper der er forbundet ved borgerens anvendelse af teknologiske 

hjælpemidler 

• Hvilke teknologiske hjælpemidler der kunne være relevante i socialpsykiatrien 

• Du kan identificere hvilke retningslinjer og teknologi, der anvendes i sygeplejen på dit 

praktiksted 

17. Eleven kan støtte op om udviklingen 

af god praksis for kvalitetssikring 

og patientsikkerhed i det tværpro-

fessionelle samarbejde.  

 

Med udgangspunkt i en borger du har kendskab til eller samarbejder med, kan du for at støtte 

op omkring udviklingen af god praksis for kvalitetssikring og patientsikkerhed 

 

• Forklare begrebet kvalitetssikring og hvad der forstås ved god praksis samt reflektere 

over din egen rolle i praktikstedets arbejde med kvalitetssikring 

• Forklare begrebet patientsikkerhed og hvad der forstås ved god praksis, samt reflektere 

over din egen rolle i praktikstedets arbejde med patientsikkerhed 

• Forklare dine kompetencer og rolle i det tværprofessionelle samarbejde i forhold til kva-

litetssikring og patientsikkerhed på dit praktiksted 

• Forklare begrebet utilsigtet hændelse 

• Indberette utilsigtede hændelser samt reflektere over hvordan disse hændelser kan und-

gås fremover. 

Du benytter refleksionsmodellen / praksisfortællinger som dokumentation for din læring 

18. Eleven kan forholde sig kritisk til 

og understøtte udvikling af et 

godt fysisk og psykisk arbejds-

miljø, herunder udføre forflytninger 

samt vurdere pladsforhold under 

overholdelse af arbejdsmiljøreglerne 

og anvendelse af velfærdsteknologi.  

 

• Gør dig bekendt med dit praktiksteds arbejdsmiljøorganisering, herunder kendskab til 

arbejdsmiljørepræsentantens rolle 

• Kender til APV (Arbejdsplads Vurdering) hos de borgere som du kommer hos 

• Forholder sig kritisk til og understøtter udviklingen af et godt fysisk og psykisk arbejds-

miljø på praktikstedet 

• Vurdere arbejdsstedets indretning, herunder om arbejdet i borgers eget hjem tager 

højde for forebyggelse af arbejdsskade 

• Anvender viden om forebyggelse af arbejdsskader, og kendskab til anmeldelse af ar-

bejdsskader 
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Kender til velfærdsteknologiske hjælpemidler og er opsøgende i forhold til ny velfærdsteknologi 

 

 

 

19. Eleven kan reflektere over og 

træffe kvalificerede valg i forhold 

til etiske og faglige dilemmaer, 

der følger arbejdet som professionel 

sundhedsperson, fx forhold som 

tavshedspligt, magtanvendelse, pati-

entrettigheder, omsorgspligt og hen-

syn til borgerens/patientens livskva-

litet  

 

Med udgangspunkt i en borger du har kendskab til eller samarbejder med, skal du beskrive  

værdimæssige konflikter (etiske dilemmaer) 

 

• Reflektere over etiske og faglige dilemmaer for eksempel begreberne faglig, personlig og 

privat, tavshedspligt, magtanvendelse, aktindsigt, selvbestemmelsesret, patientrettighe-

der 

• Forholder sig til de etiske dilemmaer, der kan opstå mellem den faglige viden og borge-

rens opfattelse af livskvalitet 

• Reflektere over dokumentationen i praktikkens dokumentationssystemet 

• Undersøg hvad borgerrettigheder er og udfør opgaver i relation hertil efterfølgende 

20. Eleven kan planlægge og redegøre 

for eget arbejde og kompetence-

område som autoriseret sund-

hedsperson i overensstemmelse 

med relevant lovgivning og andres 

kompetenceområder  

 

Med udgangspunkt i en konkret støtte eller samarbejde med en borger, skal du redegøre om de 

”ydelser”  

eller den støtte borger modtager udspringer af serviceloven, sundhedsloven eller psykiatriloven 

 

• Redegør om ydelserne eller støtten er i overensstemmelse med social- og sundhedsassi-

stentens kompetenceområde 

• Kender og arbejder henimod social og sundhedsassistentens kompetenceprofil 

• Er undersøgende i forhold til andre faggruppers kompetenceområder 

Som dokumentation for forståelsen af eget kompetenceområde kan du bruge refleksionsmodellen 

og praksisfortællinger 
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Definition af præstationsstandarder. 

Præstationsstandarderne er defineret i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 101 af 22/09/2014, § 29. 

Præstationsstandarderne begynder, rutineret, avanceret skal anvendes inden for det kompetenceniveau, som gælder for det enkelte ud-

dannelsestrin. Avanceret niveau svarer til det niveau, en nyuddannet forventes at løse sine opgaver på. 

Begynderniveau.  

Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kom-

pliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens funda-

mentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet 

grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. 

Rutineret niveau.  

Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, 

alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere 

komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstil-

lingsevne. 

Avanceret niveau.  

Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesitua-

tioner – alene eller i samarbejde med andre – under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence 

til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. 

Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. 

 

 

Præstationsstandarderne kan også læses således: 

   
Ord, der beskriver det niveau, som 

opgaven løses på 

 
Ord, der beskriver den personlige kompetence, der 

knytter sig til niveauet.   
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der 

   Kendt situation.  

Kompliceret aktivitet løses under vejledning. Fortrolig 

med fundamentale kundskabs- og færdighedsområder 

    Udvikler ansvarlighed.   

Udvikler grundlag for fortsat læring.   

Grundlægger selvstændighed i opgaveløsning. 

 

 

    
  

  

  

Rutine-

ret   

 
Rutinemæssig eller kendt situation  

Opgaven planlægges og gennemføres i rutinemæssig 

eller kendt situation. Eleven løser et problem. Eleven kan 

selvstændigt sætte sig ind i mere komplicerede 

problemstillinger. 

 
Viser fleksibilitet og omstillingsevne.  

Løser opgaver alene og i samarbejde 

  

  

    

Avance-

ret   

 
Ikke-rutinesituationer   

Eleven kan vurdere et problem. Eleven planlægger, løser og gennemfø-

rer sociale og faglige opgaver. 

 
Tager selvstændigt ansvar   

Viser initiativ   

Lægger vægt på kvalitetssans og kreativitet. 
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Bilag:  

 

 

 

1.   Refleksionsskema (Fremadrettet og bagudrettet) 

2.   Prøvetidssamtale 

3.   Forventningssamtale 

4.   Elevsamtaler 

5.   Midtvejssamtaler 

6.   Afsluttende samtale 

7.   ”Link” til Hjælpeskema og praktikerklæring 
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 Bilag 1 

 
Dato / lavet af:  
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Dato / lavet af:
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Bilag 2 

 
 
 

Procedure for prøvetidsforløb.  
Social- og sundhedselever  

 

 

Lovgrundlag 
Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, nr. 1244:  
§ 60 En uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter.  

Stk. 2. De første 3 måneder af praktiktiden betragtes dog som en prøvetid, hvori enhver af 

parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel. Skoleophold medregnes 

ikke i prøvetiden. 

Stk. 3. Hvis en elev af de grunde, der er nævnt i § 58, stk. 1, er fraværende fra praktikvirk-

somheden i mere end 1 måned af prøvetiden, forlænges prøvetiden svarende til fraværsperio-

den. 

§ 61 Misligholder en af parterne i uddannelsesaftalen væsentligt sine forpligtelser, kan den an-

den part hæve aftalen. 

Stk. 2. Hvis en væsentlig forudsætning for aftaleindgåelsen viser sig at være urigtig eller se-

nere brister, kan parten hæve aftalen. 

  

Opsigelse af uddannelsesaftaler i prøvetiden 
Der kan ske opsigelse uden angivelse af grund og uden varsel, men i offentlige forvalt-

ninger er Forvaltningsloven fortsat gældende. Derfor skal der være en forudgående hø-
ring af eleven på ca. 14 dage, og opsigelsen skal indeholde en kort begrundelse.  
Forud for alle opsigelser kontaktes den uddannelsesansvarlige, denne afklarer endvi-

dere med uddannelseskonsulenten/ansættende myndighed ved Esbjerg Kommune. 
Begge parter kan opsige uddannelsesaftalen indenfor prøvetiden, hvorefter det er van-

skeligt at opsige uddannelsesaftalen med mindre der er tale om mislighold af uddan-
nelsesaftalen. Derfor er det vigtigt at foretage en grundig prøvetidsvurdering. 
  

Prøvetidssamtale 
Hvis prøvetiden er forløbet tilfredsstillende, underskrives prøvetidsforløbs skema 1.  

Kopi af skema 1. udleveres til eleven. 
 
Hvis prøvetiden ikke er forløbet tilfredsstillende, inddrages uddannelseskonsulen-

ten/ansættende myndighed og skolens uddannelsesvejleder. 
 

Se procedure for prøvetidsforløb når prøvetiden ikke er forløbet tilfredsstillende. 
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Procedure for prøvetidsforløb – 
når prøvetiden ikke er forløbet tilfredsstillende 

 

 
 

 
Praktik-

uge 

 

 

Aktiviteter 

 

6 

 

Eleven indkaldes til prøvetidssamtale, hvis prøvetiden indtil nu ikke er forløbet til-

fredsstillende. Indkaldelsen skal ske skriftligt og med opfordring til at tage en bisid-

der med til samtalen. Det kan være en forælder, en ægtefælle, en ven/veninde eller 

en tillidsrepræsentant. 

 

 

7 

 

1. Prøvetidssamtale: 

  

• Kommentarfeltet i Prøvetidsforløb - skema 1 udfyldes 

• Skema 2 udfyldes med nøjagtig beskrivelse af, hvad eleven skal forbedre 

• Dato for ny samtale aftales efter 2-3 uger, således at eleven får mulighed for 

at vise om hun/han kan forbedre sig 

• Det skal præciseres over for eleven, at de beskrevne områder skal udvikles 

inden næste samtale, ellers kan konsekvensen være, at eleven må stoppe 

uddannelsen og uddannelsesaftalen bliver ophævet 

• Kopi af skema 2 udleveres til eleven.  

 

 

10 - 12 

 

2. Prøvetidssamtale: 

 

• Ved samtalen foretages der en opfølgning på skema 2.  

• Har eleven vist udvikling er prøvetiden forløbet tilfredsstillende.  

• Har eleven ikke vist en udvikling. Oplyses eleven om, at den ansættende 

myndighed vil indlede en sag om ophævelse af uddannelsesaftalen. Eleven 

vil modtage et brev om påtænkt ophævelse af uddannelsesaftalen med en 

høringsfrist på min. 1 uge, jf. Forvaltningslovens § 19. Det betyder, at ele-

ven skriftligt kan fremkomme med eventuelle kommentarer til den på-

tænkte ophævelse. Efter høringsfristen træffes der en endelig afgørelse, om 

evt. ophævelse af uddannelsesaftalen.  

          Den eventuelle ophævelse af uddannelsesaftalen træder i kraft, umiddelbart     

          efter høringens udløb. 

           

• Eleven vil modtage et brev.  
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Fælles kommunalt og regionalt prøvetidsprocedure 

Social- og sundhedselever 
 

1. Prøvetidssamtale (skema 1) 
 

Navn:  

 

Cpr. nr.:  

 

 Prøvetiden forløber indtil:____________________________________________________ 

 

 

 Kommentarer fra eleven og praktikken 

Personlige kompetencer: 

- At være nysgerrig  

- At være refleksiv 

- At indgå i relationer 

- At være empatisk 

- At handle etisk 

De fem pejlemærker jf. LUP 

 

Samarbejde: 

- borger/patienter 

- praktikvejleder 

- kolleger 

- teamleder / uddannelses-

konsulent 

- andre 

 

Fremtoning og adfærd: 

- fysisk / psykisk 

- sprog 

- kropssprog 

- professionel fremtoning 

- personlig hygiejne 

- påklædning 

 

Fremmøde: 

- møde til tiden 

- fravær 

- overholde aftaler 

 

Vejledning: 

- åbenhed 

- undrer sig 

- forstår og kan omsætte vej-

ledning 

 

 
Prøvetiden er forløbet tilfredsstillende: 

 

Dato________  Ja _____      Nej _____ ( fortsæt i skema 2)  

 

Praktikstedets underskrift:               Elevens underskrift: 

 

_______________________________________________________________________ 

Såfremt prøvetiden ikke er forløbet tilfredsstillende, udfyldes Aftaler og konklusion (skema 2). 
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         Prøvetidssamtale – Aftaler og konklusion (skema 2) 
 
Prøvetiden er ikke forløbet tilfredsstillende og der skal ske en udvikling 

 
Navn:  
 

Cpr. nr.:    

 
 
 Kommentarer 

Du skal inden næste samtale 

om 2-3 uger udvikle dig inden-

for følgende områder:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato for 2. Samtale:_________ 

 

 

 

 

Hvis du ikke du har udviklet dig i forhold til ovenstående: 

 

Hvis det til 2. samtale vurderes, at du ikke har udviklet dig, vil ansættelsesmyndigheden ind-

lede en sag om ophævelse af uddannelsesaftalen. Du modtager et brev om påtænkt ophæ-

velse af uddannelsesaftalen med en høringsfrist på min. 1 uge, jf. Forvaltningslovens § 19. Det 

betyder, at du skriftligt kan fremkomme med dine eventuelle kommentarer til den påtænkte 

ophævelse, inden der træffes endelig afgørelse.  

Efter høringsfristen træffes der en endelig afgørelse, om evt. ophævelse af uddannelsesaftalen.  

Den eventuelle ophævelse af uddannelsesaftalen træder i kraft umiddelbart efter høringens 

udløb. 

 

Du vil modtage et brev.  
 

Du opfordres til at tage en bisidder med til samtalen. Det kan være en forælder, en ægtefælle, 

en ven/veninde eller en tillidsrepræsentant. 

 

 

Praktikstedets underskrift:                  Elevens underskrift: 

 

________________________________________________________________________ 

Såfremt prøvetiden ikke er forløbet tilfredsstillende, sendes skemaet til den ansættende myn-

dighed. Kopi udleveres til eleven. 
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2. prøvetidssamtale - Afgørelse (skema 3) 

 
Navn:  
 

Cpr. nr.:   
 

 

Afgørelse på 2. prøvetidssamtale: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prøvetiden er forløbet tilfredsstillende: 

 

Dato________  Ja _____      Nej _____ 

 

 

Praktikstedets underskrift:                               Elevens underskrift: 

 

________________________________________________________________________ 

Skemaet sendes til den ansættende myndighed. Kopi udleveres til eleven. 
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Bilag 3a 
 

Skema til forberedelse og afvikling af forventningssamtale 

 

Din forberedelse til forventningssamtalen:  

• Du læser afsnittet i elevmaterialet om gensidige forventninger. 
• Du reflekterer over de gensidige forventninger og anvender disse i din forbere-

delse af samtalen. 
• Du besvarer nedenstående spørgsmål skriftligt. 
• Du tager læringsstilstesten. 

• Du sender begge dele på mail til din praktikvejleder.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem er du: 
• Skriv lidt om hvem du er? (Familie, fritid, skolegang, arbejde og uddannelse.) 
• Hvad er du god til fagligt og personligt? 
• Hvilke udfordringer har du fagligt og personligt?  
• Har du brug for/ har du særlige støtteforanstaltninger? (EA-dansk, it-rygsæk, 

mfl.) 
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Hvilke refleksioner gør du dig i forhold til den kommende praktikperiode:  
• Hvordan kan din praktikvejleder understøtte din læring? 

• Hvordan kan din tovholder/teamet understøtte din læring? 

• Hvordan ser du dig selv indgå i praksisfællesskabet (relationer med kollegaer) på 

dit praktiksted? 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Gensidige aftaler om praktikperioden: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluering af samtalen: 
• Hvordan har du oplevet samtalen i dag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato for samtalen:  

Underskrift elev:  

Underskrift praktikvejleder:  
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Bilag 3b 
 

Skema til forberedelse og afvikling af forventningssamtale  
med kendt vejleder.  

 

Din forberedelse til forventningssamtalen:  

• Du læser afsnittet i elevmaterialet om gensidige forventninger. 
• Du reflekterer over de gensidige forventninger og anvender disse i din forbere-

delse af samtalen. 

• Du besvarer nedenstående spørgsmål skriftligt. 
• Du tager læringsstilstesten. 

• Du sender begge dele på mail til din praktikvejleder.  
• Du medbringer hjælpeskema fra tidligere praktik.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siden sidst: 

• Hvilket emne fra skoleperioden har du særligt hæftet dig ved? Og hvorfor? 

• Hvad er du god til fagligt og personligt? 

• Hvilke udfordringer har du fagligt og personligt?  
• Har du brug for/ har du særlige støtteforanstaltninger? (EA-dansk, it-rygsæk, 

mfl.) 
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Hvilke refleksioner gør du dig i forhold til den kommende praktikperiode:  
• Hvad fungerede godt i vejledningen i sidste praktik? Og er der noget vi kan 

gøre anderledes? 

• Hvordan ser du dig selv indgå i praksisfællesskabet på dit praktiksted? 

• Hvilke arbejdsopgaver er du god til, og hvilke udfordringer forventer du? 

• Er der noget fra hjælpeskemaet, der skal følges op på? 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Gensidige aftaler om praktikperioden: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluering af samtalen: 
• Hvordan har du oplevet samtalen i dag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato for samtalen:  

Underskrift elev:  

Underskrift praktikvejleder:  

 

 

 



 SSA Elevmateriale - Godkendt 08.06.21                                                            Side 58  
 

 

Bilag 4 

 

Skema til forberedelse og afvikling af elevsamtaler i kommunal praktik. 
 

Forberedelse: 

• Du udfylder nedenstående skriftligt og sender på mail til din vejleder sammen 

med eventuelle refleksionsskemaer.  

• Du medbringer også selv skemaerne.  

• Du møder forberedt i forhold til indgåede aftaler og opgaver.  

 

 
 

 
 

 
Trivsel: 
• Hvordan befinder du dig på dit praktiksted i forhold til din læring? 
• På hvilken måde indgår du i praksisfællesskabet i teamet? 
• Hvad gør du selv for at befinde dig godt på praktikstedet? 

• Er der på baggrund af disse spørgsmål, noget der kræver yderlig handling? 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Hvordan har du udviklet dig fagligt siden sidste elevsamtale: 

• Gennemgå praktikmålene – hvilke mål har du arbejdet særligt med? Og har du 
arbejdet målrettet med dem? 

• Hvilke opgaver skulle du løse til i dag? Og hvilken teori har du anvendt? 

• Hvis du ikke har løst opgaverne, hvad har så forhindret dig i det? 
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Refleksionsskemaer – bagudrettet og fremadrettet: 
• Gennemgå de refleksionsskemaer, du har udfyldt siden sidst? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selvstændighed/udfordringer i opgavevaretagelsen:  

• Hvilke praksis opgaver arbejder du selvstændigt med? 

• Hvilke faglige udfordringer oplever du hos borgerne? 

• Hvilke praksis opgaver skal du øve dig mere på for at kunne klare dem selvstæn-

digt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aftalte til næste elevsamtale:  
• Emner 

• Mål 
• Opgaver 

• Refleksioner  

 

 

 

 

 

 

 

Evaluering af samtalen: 
• Hvordan har du oplevet samtalen i dag? 

• Hvordan har du oplevet Feedback fra din vejleder? 

 

 

 

 

 

 

 

Dato for samtalen:   

Underskrift elev:   

Underskrift praktikvejleder:   

Dato for næste elevsamtale:   
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Bilag 5 
 

Skema til forberedelse og afvikling af midtvejssamtale. 
 

Forberedelse til midtvejssamtalen: 

• Du reflekterer over dine aftaler fra forventningssamtalen, elevsamtaler, refleksi-
onsskemaer og andet relevant materiale. 

• Du besvarer nedenstående spørgsmål skriftligt og sender til din vejleder.  
 

 

 
 

 
 
Opfølgning på gensidige aftaler om praktikperioden: 

• Er der aftaler fra forventningssamtalen der skal følges op på? Hvis ja hvilke? 
 

 

 

 

 

Praktikmål: 
• Hvilke opgaver har du arbejdet med, og hvilke mål hører de til? 
• Hvilke opgaver / mål har du endnu ikke arbejdet med? 
• Hvilke mål har givet dig de største udfordringer? 
• Hvad vil du gøre for at nå målene, med de erfaringer du har nu?  

 

 

 
 

 

 
 
Initiativ og ansvarlighed: 

• Hvad tænker du, dine kolleger vil sige om din indsats i praktikken? 

• Hvordan oplever du læringsmiljøet i praktikken? Og er der noget du kunne tænke 
dig skulle være anderledes for at optimere din læring? 

• Hvordan vurderer du din indsats til elevsamtalerne/vejledning? 

• Hvordan vurderer du din indsats til fællesvejledning? 
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Pejlemærker: 
• Hvordan har du arbejdet med de 5 pejlemærker? 

- At være nysgerrig.  
- At være refleksiv. 

- At indgå i relationer.  
- At være empatisk 
- At handle etisk. 

 

• Hvad har du lært af at arbejde med dem? 

• Hvilke pejlemærker udfordrer dig? Og hvordan vil du arbejde videre med dem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gensidige aftaler om sidste del af praktikperioden: 

• Hvad skal du have særlig fokus på i den sidste del af praktikken? 

• Hvordan kan din vejleder/kollegaer give dig faglig sparring og feedback, så det 

skaber udvikling og læring? 

 

 

 

 

 

Evaluering af samtalen: 

• Hvordan har du oplevet samtalen i dag? 

 

 

 

 

 

Dato for samtalen: 
 

Underskrift elev: 
 

Underskrift praktikvejleder: 
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Bilag 6 

 

Skema til forberedelse og afvikling af afsluttende samtale. 
 

Forberedelse til afsluttende samtale: 
• Du reflekterer over aftaler fra forventningssamtalen, elevsamtaler, refleksionsske-

maer, midtvejssamtalen og andet relevant materiale. 
• Du besvarer nedenstående spørgsmål skriftligt og sender til din vejleder.  
 

 

 

 
 
Gensidige aftaler om praktikperioden: 
• Hvordan har du arbejdet med de gensidige aftaler fra midtvejssamtalen? 

 

 
 

 
Praktikmål: 
• Udarbejde en skriftlig vurdering af dit eget niveau i forhold til hvert enkelt praktik-

mål, beskriv ud fra hvert mål. 

 

 
 

 
Pejlemærker: 
• Hvordan har du arbejdet med de 5 pejlemærker? 

- At være nysgerrig.  
- At være refleksiv. 

- At indgå i relationer.  
- At være empatisk 
- At handle etisk. 

 

• Hvad har du lært af at arbejde med dem? 

• Hvilke pejlemærker udfordrer dig? Og hvordan vil du arbejde videre med dem? 
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Læringsmiljø: 
• Hvordan har du oplevet læringsmiljøet i din praktikperiode? 

• Hvordan har du oplevet samarbejdet med din vejleder? (Her under feedback, fag-
ligsparring og lignende) 

 

 

 

 

 

 

Dato for samtalen: 
 

Underskrift elev: 
 

Underskrift praktikvejleder: 
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Bilag 7 

 

 
 

Link til praktikerklæring og hjælpeskema. (PASS) 
 
http://www.passinfo.dk/PASS-for-professionelle/For-praktiksteder-SOSU-PAU/Vejled-

ninger-fra-PASS/Praktikerklaeringer 
 
 

http://www.passinfo.dk/PASS-for-professionelle/For-praktiksteder-SOSU-PAU/Vejledninger-fra-PASS/Praktikerklaeringer
http://www.passinfo.dk/PASS-for-professionelle/For-praktiksteder-SOSU-PAU/Vejledninger-fra-PASS/Praktikerklaeringer

