
Vejledning til kompetenceskema for Social- og Sundhedshjælper (SSH) 

 

Kompetenceskemaet for social- og sundhedshjælper (SSH) beskriver hvilke sygeplejeopgaver, du som SSH 

skal oplæres i. 

Som SSH er du i din grunduddannelse uddannet til at varetage personlig og praktisk hjælp efter 

serviceloven og ikke sygepleje. 

Der kan være undtagelser for SSH´er uddannet før 2013. 

Så ved ansættelse i Pleje og Omsorg forventes der ikke, at du kan varetage sygeplejeopgaver efter 

sundhedsloven. 

Nogle sygeplejeopgaver ligger i naturlig forlængelse af de opgaver du løser hos borgeren ifm. ex. personlig 

pleje. Disse sygeplejeopgaver benævnes som ”Elementær sygepleje”, og er sygeplejeopgaver du som SSH 

skal oplæres i, så du fremover kan varetage disse hos alle borgere. 

Nedenfor kan du se en oversigt over hvilke elementære sygeplejeopgaver du skal oplæres i. 

 

 



Oversigten kan ses på Skive.dk/sd under: ”Instrukser og vejledninger” →  ”Oplæring og delegering af 

sygeplejeopgaver” → ”Elementær sygeplejeindsatser”  

https://www.skive.dk/media/18713/elementaer-sygeplejeopgaver-juni-2019.pdf 

 

 

De elementære sygeplejeopgaver er de samme, som fremgår af dit kompetenceskema under ”SKAL 

erhverve generel kompetence”  

For at du kan varetage disse opgaver skal du oplæres af sygeplejerske eller SSA.  

De skal underskrive dit kompetenceskema som dokumentation for, at du er oplært i den konkrete 

sygeplejeopgave. 

Når du er oplært, må du varetage opgaven hos alle de borgere du skal besøge på din køreliste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skive.dk/media/18713/elementaer-sygeplejeopgaver-juni-2019.pdf


Borger specifikt kompetence 

Du kan også oplæres i enkelte konkrete sygeplejeopgaver hos en konkret borger.  

Det betyder, at du må udføre denne opgave hos en navngiven borger og kun hos denne. 

Disse opgaver ses i dit kompetenceskema under ”KAN erhverve borgerspecifik kompetence” 

Det er sygeplejersken der vurderer om du kan oplæres til at varetage opgaven. 

For at du kan varetage denne opgave skal du oplæres af sygeplejerske eller SSA. De skal underskrive dit 

kompetenceskema som dokumentation for at du er oplært i den konkrete sygeplejeopgave. 

 

 

 

Vær OBS på at den kollega der har oplært dig, skriver i ”Skema til borgerspecifik kompetence” som er 

bagerst i kompetenceskemaet. 

OBS ikke at skrive CPR NR på borgeren du er oplært hos.  

 

 

Kompetenceskemaet er dit redskab til, at få overblik over hvilke faglige kompetencer du besidder, hvor du 

har behov for oplæring og mulighed for kompetenceudvikling. 

Du har pligt til at sige fra hvis du oplever, at få tildelt opgaver på din køreliste du ikke er oplært i. 

Det er et samarbejde mellem dig, sygeplejersken og din leder at sikre, at du har de kompetencer der skal til 

for, at du kan varetage de tildelte sygeplejeopgaver. 


