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Kompetencer og færdigheder - Social- og sundhedsassistentelever 

Når du er i praktik i Pleje og Omsorg i Skive Kommune som Social- og 

sundhedsassistentelev vil du få tildelt arbejdsopgaver ud fra praktikmålene, ud fra 

hvor langt du er i uddannelsen, ud fra dine forudsætninger samt ud fra de opgaverne 

der er på praktikstedet. Du vil ikke få delegeret generelle kompetencer eller 

borgerspecifikke kompetencer. Det er målene, der er fokus for indholdet i din praktik. 

Praktikkerne tilrettelægges således, at du arbejder med at udvikle kompetencer efter 

stigende sværhedsgrad og kompleksitet, så det ved afslutningen af den sidste 

praktikperiode, er muligt at have opnået alle praktikmålene på avancerede niveau.   

Dokumentet ”Praktikkens organisering” der er udarbejde i et samarbejde mellem 

Social- og sundhedsskolen og praktikstederne sætter den overordnede ramme for, 

hvor langt du skal nå med målene i de forskellige praktikker. Link til Praktikkens 

organisering 

I Pleje og Omsorg er der fokus på udvikling af ”Kompetencer og færdigheder”, som er 

med til at sætte ramme for, hvad du kommer til at arbejde med i de forskellige 

praktikker: 

Praktikperiode 1A 

Kompetencer -den grundlæggende pleje og omsorg herunder aktivering  

  og ernæring 

-arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang 

-arbejde målrettet med at tilrettelægge og gennemføre   

 sygepleje ved hjælpe af sygeplejeprocessen  

-relation og kommunikation 

-hygiejne 

-forflytning 

-arbejdsmiljø 

-etiske og faglige dilemmaer 

-kompetenceområde 

Færdigheder  
Sygeplejeopgaver 

Når den grundlæggende pleje og omsorg er opnået på 

rutineret niveau kan der oplæres i mindre 

sygeplejeopgaver hos kendte borgere eksempelvis 

stomipleje eller et mindre sår. Opgaven kan herefter 

udføres selvstændig og alene, men med tæt opfølgning af 

vejleder 

Færdigheder 
Medicinhåndtering 

-medicinhåndtering er ikke et fokusområde i denne  

 praktik  

-der kan kun oplæres i at udlevere doseret  

 medicin fra doseringsæske hos kendte borgere, som  

 herefter kan udføres selvstændigt og alene, når vejleder  

 vurderer eleven er klar hertil. Eleven skal ikke delegeres  

 til dette, da det er en oplæring i forhold til mål 9 

-der arbejdes med at være interesseret og undersøgende  

 på den ordinerede medicin hos kendte borgere  

 

https://www.sosu-stv.dk/files/Nye%20dokumenter/Praktik%20-%20SoSu-assistent/2018-02-28%20-%20Praktikkens%20organisering.pdf
https://www.sosu-stv.dk/files/Nye%20dokumenter/Praktik%20-%20SoSu-assistent/2018-02-28%20-%20Praktikkens%20organisering.pdf
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Praktikperiode 1B 
Kompetencer -når vejleder vurderer at eleven har rutineret niveau i  

 den grundlæggende pleje og omsorg gennemfører  

 eleven dette selvstændigt og alene hos tildelte borgere 

-arbejder målrettet med den rehabiliterende tilgang og  

 med at tilrettelægge og gennemføre sygepleje ved  

 hjælpe af sygeplejeprocessen 

-arbejder med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde 

-arbejde videre med  

- relation og kommunikation  

- forflytning 

- hygiejne 

- arbejdsmiljø 

- etiske og faglige dilemmaer 

- kompetenceområde 

Færdigheder  
Sygeplejeopgaver 

-planlægger og iværksætte sundhedsfaglige handlinger  

 på baggrund af faglige og kliniske vurderinger 

-arbejder målrettet med sundhedsstyrelsens screenings 

 værktøjer til tidlig opsporing samt lokale procedurer og  

 retningslinjer 

-eleven kan oplæres i sygeplejeopgaver hos kendte  

 borgere eksempelvis stomipleje, et mindre sår  

 eller lign. Opgaven kan herefter udføres selvstændig og  

 alene, men med tæt opfølgning af vejleder eller anden  

 social- og sundhedsassistent 

Færdigheder 

Medicinhåndtering 

-mål 9 skal nås på begynder niveau 

-når vejleder vurderer at eleven er klar hertil, kan eleven  

 selvstændigt og alene udlevere doseret medicin fra  

 dosseringsæske hos kendte borgere  

-der arbejdes undersøgende, observerende og med  

 interesse for at få kendskab til og indsigt i medicin- 

 håndteringsopgaven især i forhold til den nødvendige  

 teoretiske viden 

-der arbejdes med forståelsen for vigtigheden af  

 ansvarlighed ved medicinhåndtering og samarbejdet  

 med borgeren og tværprofessionelt samt dokumentation 

-på læringsdagene oplæres og trænes der i begyndende 

 færdigheder som øjendrypning, afføringsmedicin,  

 stikpiller, inhalationsmedicin, dosering, injektion m.m. 

-eleven kan når eleven har den nødvendige viden og er  

 oplært udleverer doseret afføringsmedicin og give  

 viskøse øjendråber selvstændigt og alene hos kendte  

 borgere med tæt opfølgning af vejleder eller anden  

 social- og sundhedsassistent. Eleven må herud over ikke  

 på noget tidspunkt udfører medicinhåndteringsopgaver  

 alene pga. autorisationsloven! 



 

3 
 

Praktikperiode 3AA/3B 

Kompetencer -alle kompetencer inden for kompetenceområdet for at  

 opnå praktikmålene og kompetencemålene på avanceret  
 niveau 

Færdigheder  
Sygeplejeopgaver 

-alle sygeplejeopgaver inden for kompetenceområdet for   
 at nå praktikmålene og kompetencemålene på avanceret  
 niveau 

-vejleder vurderer hvornår eleven er klar til at  
 gennemføre opgaverne selvstændig og alene hos  

 kendte og ikke kendte borgere 

Færdigheder 

Medicinhåndtering 

-arbejder med alle opgaver vedrørende  

 medicinhåndtering inden for kompetenceområdet 
-når vejleder vurderer at eleven er klar hertil kan  
 eleven selvstændigt og alene udlevere doseret medicin  

 fra doseringsæske samt udlevere doseret afførings- 
 medicin og give viskøse øjendråber selvstændigt og  

 alene hos kendte og ikke kendte borgere med tæt  
 opfølgning af vejleder eller anden social- og  
 sundhedsassistent 
 Eleven må herud over ikke på noget tidspunkt udfører  

 medicinhåndteringsopgaver alene pga.  

 autorisationsloven! 
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