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Social og sundhedsuddannelse
En uddannelse bliver til to

Social- og
sundhedshjælper

Trin 1
Trin 2

Social- og
sundhedsassistent
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Social- og
sundhedsassistentuddannelse
Nye kompetencemål
Nye fag
Nye specialefag
Nye praktikmål
Ny profil
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Social- og
sundhedsassistentuddannelse
Erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent har
som overordnet formål, at eleverne gennem
skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og
færdigheder inden for det overordnede
kompetenceområde:
Professionel helhedsorienteret sygepleje og
rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter
med grundlæggende behov i et tværprofessionelt og
tværsektorielt samarbejde i det nære og det
sammenhængende sundhedsvæsen.
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To nye grundforløb
 To grundforløb med to forskellige toninger i forhold til de
to kompetenceområder
 Arbejde med opbygning af fagidentitet til henholdsvis
social- og sundhedshjælper og social- og
sundhedsassistent fra begyndelsen af uddannelsen
 Overgangskravene er formuleret, så elever kan skifte
mellem de to uddannelser efter gennemført grundforløb
– uden supplerende undervisning
 Mulighed for samlæsning
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De nye overgangskrav fra GF2 til
assistentuddannelsen
Der er sket en reduktion i antallet af mål for GF2
 Fra 25 til 15 vidensmål
 Fra 24 til 10 færdighedsmål
 Fra 9 til 7 kompetencemål
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Overgangskrav fra GF2

















Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:
1) Social- og sundhedsvæsenets opbygning og faggruppens placering heri.
2) Rettigheder og pligter som fagperson i et ansættelsesforhold på social- og sundhedsområdet.
3) Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg
samt kendskab til metoder til vejledning og guidning.
4) Kroppens opbygning, dens organsystemer og basale funktioner.
5) Hyppigst forekommende livsstilsrelaterede sygdomme, herunder KOL, diabetes, demens og hjerte-kar lidelser.
6) Kost og motions betydning for fysisk og psykisk velvære.
7) Omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, under
hensynstagen til etik, borgerens intimsfære og blufærdighed.
8) Kendskab til metodiske tilgange i faggruppens udøvelse af faget.
9) Sundhedsfaglig dokumentation og ansvar herfor.
10) Arbejdsrelaterede digitale og velfærdsteknologiske hjælpemidler.
11) Fysiske lovmæssigheder og gældende ergonomiske principper ved personlig og praktisk hjælp med og uden
hjælpemidler.
12) Udvalgte stoffers opbygning og egenskaber, herunder kemiske reaktioner og kemikaliesikkerhed.
13) Fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorer, der kan påvirke hygiejnen, herunder temperatur, eksponentiel
vækst og syre/base balance.
14) Kostens sammensætning, herunder beregning af energibehov og -forbrug, vitaminer og næringsstoffer.
15) It-værktøjer til simulering, informationssøgning, databehandling, dokumentation og præsentation.
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Overgangskrav fra GF2












Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til
løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:
1) Normalt forekommende arbejdsredskaber, hjælpemidler og velfærdsteknologi.
2) Yde omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk og/eller psykisk
funktionsnedsættelse under hensyntagen til borgerens helbredstilstand og intimsfære.
3) Professionelt fagsprog og kommunikation i det tværprofessionelle samarbejde.
4) Brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og
informationsindsamling.
5) Sortere vasketøj og affald samt udvælge relevante hudplejemidler og rengøringsmidler.
6) Hygiejniske retningslinjer og afbrydelse af smitteveje.
7) Demonstration af hvordan man indretter arbejdspladsen og bruger sin krop under
hensynstagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige og ergonomiske regler.
8) Behandle statistiske informationer om livsstil og sygdomme og forklare funktioner og grafer, der
viser sammenhænge mellem dem.
9) Behandle statistiske informationer om kostens sammensætning og betydning for fysisk og
psykisk velvære.
10) Bearbejde og præsentere indsamlede informationer ved hjælp af relevante it-værktøjer.
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Forventninger til en elev, der har bestået de
nye overgangskrav – assistentuddannelsen
Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:
1) Forklare borgerens forløb i social- og sundhedsvæsenet og faggruppens rolle heri.
2) Forstå og forklare rammerne for den rehabiliterende tilgang, herunder faggruppens funktion i forhold til at støtte
borgeren i mestring af eget liv.
3) Forklare hvordan man kan igangsætte og understøtte sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter.
4) Vejlede borgeren i brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler samt vejlede og støtte borgere i kontakten med det
digitale Danmark.
5) Møde borgere og pårørende på en etisk og respektfuld måde, herunder medvirke til at forebygge konflikter i
jobudøvelsen
6) Udvise motivation og tage aktivt ansvar for egen læring med fokus på egne ressourcer og begrænsninger.
7) Udøve jobfunktionen under hensynstagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og
hygiejniske principper.
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Den nye assistentprofil
Tværgående
tilgange
Faglig metodisk
tilgang
Forståelse for
kompleksitet
Samskabelse
Udvikling og
kvalitet

Somatisk og psykiatrisk sygepleje
• Tidlig opsporing
• Somatisk og psykiatrisk
sygepleje
• Farmakologi
• Sygeplejefaglig vurdering
• Palliativ pleje
• Borgere med komplekse
behandlingsforløb/diagnoser
• Screeninger
• Arbejde evidensbaseret eller i
det mindste vidensbaseret
• Telesundhed fx via skærm,
sundhedsteknologi
• Prioritering af arbejdsopgaver

Rehabiliterende,
sundhedsfremmende og
forebyggende indsatser
• Rehabilitering, herunder
sætte borgerens ressourcer,
inkl. netværk og pårørende i
spil
• Sundhedsfremme,
livsstilssygdomme
• Recovery
• Kommunikation
• Sundhedspædagogik
• Tidlig opsporing
• Indgå i sundhedsfremmende
projekter

Sammenhængende borger/patientforløb
• Tværfagligt/tværsektorielt samarbejde,
herunder afholde det rehabiliterende
møde
• Anvende fagsprog
• Telesundhed
• Løse opgaver inden for eget
kompetenceområde i komplekse
forløb, kende egne begrænsninger og
videregive til relevante
sundhedspersoner
• Koordination og teamledelse,
delegationsregler
• Samarbejde med fagprofessionelle,
interne og eksterne
• Dokumentation og faglig formidling til
kolleger og eksterne
samarbejdspartnere,
borgere/patienter, pårørende og
frivillige
• Sociale/kulturelle/netværkstilbud

Forståelse for det sammenhængende sundhedsvæsen
System- og sektorforståelse med udgangspunkt i de tre praktikområder
•Assistentens rolle som repræsentant for systemet
•Sundhedsaftaler
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Forståelse for lovgivning vedr.:
Borgeren/patientens retssikkerhed (tvang, magt, tavshedspligt…..)
Udførelse af opgaven (UTH, kvalitetsstandarder, dokum…..)
Assistentens autorisation og kompetenceområde

Social- og
sundhedsassistentuddannelse
Uddannelsen udbydes med EUX.
Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb.
Uddannelsen tilrettelagt som eux-forløb omfatter alle
uddannelsens kompetencemål. Derudover skal eleverne
have EUX fag, som giver dem en studentereksamen
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Varighed
 For elever, der skal gennemføre uddannelsen som
erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens hovedforløb 2 år,
9 mdr. og 3 uger, hvoraf skoleundervisningen udgør 48 uger fordelt
på minimum 4 skoleperioder. Praktikken i uddannelsen tager
overordnet sigte på at understøtte det sammenhængende
sundhedsvæsen. Uddannelsen skal indeholde praktikperioder i
henholdsvis det nære sundhedsvæsen, psykiatrien og somatisk
område.
 For elever, der skal gennemføre uddannelsen som
erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens
hovedforløb 2 år, 8 mdr. og 2 uger, hvoraf skoleundervisningen
udgør 43 uger fordelt på minimum 4 skoleperioder.
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Skoleforløbet
Elevernes skoleundervisning på 48 uger består af:





34 uger med uddannelsesspecifikke fag
8 uger med grundfag
3 uger med valgfri uddannelsesspecifikke fag
3 uger med valg fag
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Uddannelsesspecifikke fag
Mødet med borgeren og patienten
Det sammenhængende borger og patientforløb
Kvalitet og udvikling
Somatisk sygdom og sygepleje
Psykiatrisk sygdom og sygepleje
Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
Farmakologi og medicinhåndtering
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Formål for obligatoriske fag
Mødet med
borgeren og
patienten

Kvalitet og
udvikling

Somatisk sygdom
og sygepleje

Psykisk sygdom og
sygepleje

5 uger

Det sammenhængende
borger- og
patientforløb
3 uger

3 uger

7½ uge

6½ uge

Formålet med
faget er, at
assistenten
forholder sig
refleksivt til
mødet med
borgeren/
patienten i
dennes
situation og
forstår, at
mødet med
borgeren/
patienten er
udgangspunktet
for samarbejdet
med denne og
de pårørende.

Formålet med faget
er, at assistenten
kan handle og
koordinere med
afsæt i viden om og
forståelse af det
sammenhængende
sundhedsvæsen.
Assistenten kan
arbejde tværsektorielt og inddrage andre sundhedsprofessionelle
herunder almen
praksis i borger- og
patientforløb og
varetage koordineringsopgaver.

Formålet med
faget er, at
assistenten kan
reflektere over
betydningen
af at arbejde
på videns- og
evidensbaseret
grundlag samt
selvstændigt
kan bidrage til og
understøtte
udvikling og
kvalitetssikring
af klinisk praksis.

Formålet med faget
er, at assistenten
på baggrund af viden om
anatomi, fysiologi og
somatiske sygdomme
kan udføre sygepleje, der
retter sig mod
borgerens/patientens
grundlæggende behov,
herunder varetage
sygeplejefaglig
observation, vurdering,
planlægning og
evaluering og handle på
forandringer
i borgerens/patientens
somatiske tilstand, hvor
der opstår komplekse
grundlæggende behov.

Formålet med faget
er, at assistenten som
autoriseret sundhedsperson kan udføre
sygepleje, der retter
sig mod borgerens og
patientens grundlæggende behov,
herunder foretage
sygeplejefaglig
observation, vurdering
planlægning og evaluering og handle på
forandringer i
borgerens/patientens
psykiske tilstand, hvor
der opstår komplekse
grundlæggende behov.
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Sundhedsfremme,
forebyggelse og
rehabili-tering
6 uger

Farmakologi og
medicinhåndtering

Formålet med
faget er, at
assistenten kan
arbejde sundhedsfremmende,
sygdomsforebyggende
og rehabilite-rende
på bag-grund af
borgerens/
patientens
oplevede
livskvalitet.

Formålet med faget
er, at assistenten
som autoriseret
sund-hedsperson
selv-stændigt kan
varetage medicinhåndtering,
herunder medicindispensering og
–administra-tion
samt kvalitetssikring,
patientsikkerhed
og forebyggelse af
UTH i forbindelse
med medicinhåndtering.

3 uger

Grundfag
 Dansk C- niveau
 Engelsk D-niveau (valgfag)
 Naturfag C-niveau
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Valgfri uddannelsesspecifikke fag







Social- og sundhedsassistenten som teamleder
Netværks og samskabelse med udsatte grupper
Borgeres behov for akut socialpsykiatrisk indsats
Smertelindring ved fysisk og/eller psykisk lidelse
Sosu-ass rolle v/ indlæggelse af borgere m/demens
Borgere med fysisk og/eller psykisk handicap

 Sygeplejefaglig fordybelse og faglig udvikling
 Sosu-ass opgaver i forbindelse med livets afslutning
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Formål valgfri uddannelsesspecifikke fag
Assisten-ten
som
teamleder

1 uge

Det er fagets
formål, at
assistenten på
baggrund af
viden om
grundlæggende
ledelsesteori kan
varetage daglige
ledelsesopgaver
på arbejdspladsen.
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Assistentens
rolle i forbindelse med
indlæggelsesforløbet for
borgeren med
demens
1 uge

Netværk,
samskabelse
og
forebyggend
e indsatser
med udsatte
grupper

Det er fagets
formål, at
assistenten på
baggrund af viden
om demenssygdomme kan
udføre sygepleje
og
omsorgsopgaver
for den indlagte
borger med
demens og
forebygge magtanvendelse i et
tværfagligt
samarbejde.

Det er fagets
formål, at
assistenten på
baggrund af
viden om social
ulighed og
udsatte
gruppers
livsvilkår og
grundlæggende
behov kan
arbejde sundhedsfremmende
og
forebyggende i
en tværprofessionel indsats.

Borgere med
behov for
akut socialpsykiatrisk
indsats
1 uge

2 uger

Det er fagets
formål, at
assistenten kan
udføre relevant
sygepleje ved
akut forværring
af borgerens
socialpsykiatriske tilstand og
forebygge
forværring.

Pleje til og
sam-arbejde
med
patienter og
borgere med
fysisk
og/eller
psykisk
handicap
2 uger

Sygeplejefaglig
fordybelse og
faglig udvikling

Smertelindring i det
palliative
forløb

2 uger

1 uge

Det er fagets
formål, at
assistenten kan
udføre
relevante plejeog omsorgsopgaver samt
igangsætte forebyggende og
rehabiliterende
aktiviteter i
samarbejde
med borgeren
med fysisk
og/eller psykisk
handicap ud fra
dennes grundlæggende
behov.

Det er fagets
formål, at assistenten kan
reflektere over
anvendelse af
forskellige sygeplejefaglige tilgange og metoder
og forholde sig til
de sundhedsmæssige, faglige og
etiske konsekvenser for borgeren/
patienten.

Det er fagets
formål, at
assistenten kan
udføre palliativ
pleje og
rehabilitering på
baggrund af
viden om
farmakologisk og
nonfarmakologisk
smertebehandlin
g.
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Assistentens
opgaver i
forhold til livets
afslutning

1 uge

Det er fagets
formål, at
assistenten ud fra
viden om det terminale forløb i et
tværfagligt
samarbejde kan
varetage sygepleje
samt praktisk og
psykisk støtte til
borgere/patienter
og deres pårørende
under hensyntagen
til deres kulturelle
og åndelige ønsker
og behov.

Valgfag






Naturfag i social- og sundhedsuddannelsen
Simulation 2
Innovation og iværksætteri
Studietur
Fagrettet tysk
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Prøver på uddannelsen
 En obligatorisk prøve i Farmakologi og
medicinhåndtering
 Som noget nyt bliver der ikke prøve i et af de øvrige
uddannelsesspecifikke fag
 Som noget nyt bliver der prøve i alle elevens grundfag
 Der bliver en afsluttende prøve, som vi kender fra
tidligere.
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Talentspor
Eleven kan ved uddannelsens start vælge at tilrettelægge
sin uddannelse med talentspor. Gennemføres uddannelsen
med talentspor, vil en del af undervisningen i de
obligatoriske uddannelsesspecifikke fag skulle
gennemføres på ekspert niveau.

 Det sammenhængende borger og patientforløb (3)
 Sundhedsfremme forebyggelse og rehabilitering (6)
 Somatisk sygdom og sygepleje (7½)
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Kompetencer
 Alle fag har fagmål som bidrager til at eleverne kan nå
deres slutkompetencer, der er beskrevet i
bekendtgørelse for social- og
sundhedsassistentuddannelsen
 I praktikken er der
praktikmål der bidrager
til slutkompetencerne
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Fordeling af skole- og praktikperioder
Uddannelsesordningen siger der mindst skal være fire
skoleperioder
Vi har bl.a. valgt skoleperioder pga. hensyn til elevernes
læring og afkortning for social- og
sundhedshjælperuddannelse. (Afkortes 5 uger for skole og
5 mdr. for praktik.)
Der findes mange muligheder for afkortning og der kan ikke
laves en plan der griber dem alle
Skole
5 uger

Kommunal
Praktik
21 uger
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Skole
10 uger

Kommunal
Praktik
19 uger

Skole
14 uger

Psykiatri
Praktik
18 uger
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Skole
16 uger

Somatisk praktik
Kommunal (28) /Hospital(12)
40 uger

Skole
3 uger

Fordeling af skole- og praktikperioder
Skole
5

uger

Kommunal
Praktik
21
uger

Skole
10
uger

Skole
14
uger

19 uger
*
Prøve
Dansk
C
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Kommunal
Praktik

Psykiatri
Praktik
18 uger

*

Prøve
Naturfag
C
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Skole
16 uger

*

Farmakologi
og
medicinhåndtering

Somatisk
praktik
40 uger

Skole
3
uger

Kommunal
(28)
Hospital(12) *

Afslut.
prøve

Overskrifter for 1.-3. skoleperiode
 1: Social og sundhedsassistentens faglighed – i mødet
med borgerens hverdagsliv
 2: Social og sundhedsassistentens faglighed – når
hverdagslivet ændres og borgerne møder det nære
sundhedsvæsen
 3: Social og sundhedsassistentens faglighed i mødet
med borgerne i det somatiske og felt psykiatriske felt
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Skoleperiode 4 – oplæg til somatisk
praktik
 ”Somatisk sygepleje og rehabilitering i det
sammenhængende sundhedsvæsen”
 16 uger (11 uger – EUV2)







Uddannelsesspecifikke fag
Valgfri udd. spec. fag 3/2 uger
Valgfag 2 uger (EUD)
Prøve – Farmakologi og medicinhåndtering
Standpunktsvurdering i Uddannelsesspecifikke fag
Optakt til afsluttende projekt
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Læring på tværs
Eleverne får en ny mulighed for
at koble teori og praktik:
Opgave i Farmakologi og
medicinhåndtering.
Elever vil fra efteråret 2018
arbejde med en opgave på
tværs af skole og praktik.
Hør mere om dette ved din
Uddannelseskonsulent og på
Temadag for praktikvejledere i
efteråret 2018
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Udvikling af ny uddannelse
Vi har brug for at
arbejde tæt sammen
med jer omkring
uddannelsen, for at
eleverne skal lære så
meget som muligt og
opleve sammenhæng
i deres uddannelse
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Læs mere her
 Uddannelsesordning:
 http://www.passinfo.dk/PASS-forprofessionelle/Lovstof/Uddannelsesordninger

 Bekendtgørelse:
 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=19
1724
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