
    
 

Overordnet kompetenceområde 
for uddannelsen
Professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilite-
ring i samarbejde med borgere og patienter med grund-
læggende behov i et tværprofessionelt og tværsektor-
ielt samarbejde i det nære og det sammenhængende 
sundhedsvæsen.

Veksel mellem skole og praktik
Uddannelsen er en vekseluddannelse, hvilket vil sige,at 
den skifter mellem skole og praktik. Skoleundervisning-
en er praksisnær, og undervisningen fokuserer dermed 
på de arbejdsopgaver, som eleven senere skal udføre.

Overgangskrav til hovedforløbet
For at kunne gå i gang med hovedforløbet skal eleven 
have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, have 
bestået grundforløbsprøven i det uddannelsesspecifikke 
fag samt grundfagene dansk på D-niveau og naturfag 
på E-niveau og have taget certifikaterne førstehjælp og 
elementær brandbekæmpelse. 

Undervisning på hovedforløbet
Undervisningen består af en række obligatoriske fag, 
som er særlige for social- og sundhedsassistentuddan-
nelsen. Desuden udbydes en række valgfrie uddan-
nelsesspecifikke fag, der giver eleven mulighed for at 
fordybe sig i fagligt afgrænsede felter indenfor social- 
og sundhedsassistentens jobområde.

Social- og sundhedsassistent

Social- og sundhedsassistenter planlægger og udfører selvstændigt 
sammensatte og komplekse omsorgsopgaver. Dette indebærer til-
rettelæggelse, udførelse og evaluering af grundlæggende sundheds- 
og sygeplejeopgaver indenfor social- og sundhedssektoren.

Varighed: 3 år, 9 måneder og 3 uger
   Grundforløbet på skolen varer 20, 30 eller 40 uger.
    Hovedforløbet til social- og sundhedsassistent varer 

2 år, 9 måneder og 3 uger.
   I nogle tilfælde kan uddannelsen være kortere,  

hvis eleven har relevant erhvervserfaring eller  
forud gående uddannelse.

   Hvis uddannelsen tages med eux, varer den 4 år, 6 
måneder og 3 uger.

Praktikperioder
Praktikuddannelsen består af tre praktikperioder:
Praktik 1:  Sygepleje, sundhedsfremme og rehabilitering  

i det nære sundhedsvæsen varer 40 uger.
Praktik 2:  Psykiatrisk sygepleje og rehabilitering i det 

sammenhængende sundhedsvæsen varer 
18 uger.

Praktik 3:  Somatisk sygepleje og rehabilitering i det 
sammenhængende sundhedsvæsen varer 
40 uger.

Praktikperioderne kan eventuelt opdeles i kortere 
perioder.

Nøgleord for uddannelsen 
   Sygepleje – både somatisk og psykiatrisk
   Medicinhåndtering
   Palliation
   Forløbsansvar
   Sundhedsteknologi og telemedicin.
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Uddannelsens opbygning
Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20, 30 eller 40 uger, samt et hoved-
forløb, der veksler mellem skoleforløb og tre praktikperioder i henholdsvis det nære sundhedsvæsen (fx hjemme-
pleje eller plejecenter), det psykiatriske område og det somatiske hospitalsområde. I nogle tilfælde kan uddannelsen 
være kortere, hvis eleven har relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse. Fx kan der opnås merit (fem 
måneder og fem uger), hvis eleven allerede er uddannet social- og sundhedshjælper.

    Dansk på  
C-niveau

    Naturfag på  
C-niveau

    Engelsk på  
D-niveau.  

    Mødet med borgeren og 
patienten

    Det sammenhængende 
borger- og patientforløb

   Kvalitet og udvikling
    Somatisk sygdom og sygepleje
   Psykisk sygdom og sygepleje
    Sundhedsfremme, forebyg-

gelse og rehabilitering
   Farmakologi og medicin-
håndtering.

   Social- og sundhedsassistenten som teamleder
   Netværk og samskabelse med udsatte grupper
   Borgerens behov for akut socialpsykiatrisk indsats
   Smertelindring ved fysisk og/eller psykisk lidelse
    Social- og sundhedsassistentens rolle ved indlæggelse 

af borger med demens
   Borgeren med fysisk og/eller psykisk handicap
   Sygeplejefaglig fordybelse og faglig udvikling
    Social- og sundhedsassistentens opgaver i forhold til 

livets afslutning.

Grundfag Obligatoriske fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag 
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Praktik 1 SkoleSkole Skole SkolePraktik 2 Praktik 3

Det nære
sundhedsvæsen
(ca. 40 uger)

Sygepleje, sundheds-
fremme og rehabilitering
i det nære sundhedsvæsen

Det psykiatriske område
(ca. 18 uger)

Psykiatrisk sygepleje,
sundhedsfremme,
rehabilitering i det
sammenhængende
sundhedsvæsen

Det somatiske område
(ca. 40 uger)

Somatisk sygepoleje, 
sundhedsfremme og
rehabilitering
i det sammenhængende
sundhedsvæsen

GF2GF1

Grundforløb Hovedforløb

Varighed: 1 år Varighed: 2 år, 9 måneder og 3 uger
Skole: 48 uger. Praktik: ca. 98 uger

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent



    
 

Eux kombinerer en erhvervsuddannelse med en 
erhvervsfaglig studentereksamen. Med de to beviser, 
henholdsvis uddannelses- og eux-bevis, kan eleverne 
efter endt uddannelse gå ud og søge job som faglært i 
en virksomhed eller læse videre på linje med dem, der 
har gennemført en treårig gymnasial uddannelse.

Med en eux får eleverne en erhvervsuddannelse med 
indbyggede gymnasiale fag, der er udvalgt, så de passer 
til erhvervsuddannelsen. Det betyder, at rækken af 
gymnasiale fag og undervisningstiden kan variere fra 
uddannelse til uddannelse.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen med eux 
består af et grundforløb og et hovedforløb og er bygget 
op som en almindelig erhvervsuddannelse. 

Den indeholder både praktik og den fulde skole-
undervisning fra erhvervsuddannelsen, men grundfag 
og valgfag er skiftet ud med fag på gymnasialt niveau. 
eux-elever skal udover social- og sundhedsassistent-
uddannelsens uddannelsesspecifikke fag også have en 
række gymnasiale fag. Når elever har bestået grund-
forløbet med eux, kan de indgå en uddannelsesaftale 
med en arbejdsgiver om eux på hovedforløbet.

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent med eux  
tager 9 måneder længere end det ordinære forløb, 
konkret 4 år, 6 måneder og 3 uger. Skoleundervisningen 
i hovedforløbet med eux varer 79,2 skoleuger. Eleven 
skal nå de samme praktikmål, og praktikken har den 
samme varighed som på et almindeligt hovedforløb. 
Modellen nedenfor er vejledende. 

Social- og sundhedsassistent med eux
Social- og sundhedsassistentuddannelsen kan gennemføres med eux. Elever, der gennemfører 
en erhvervsuddannelse med eux-forløb, opnår både en erhvervsuddannelse og en erhvervsfag-
lig studentereksamen og bliver dermed både faglært og student.
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Grundforløb Hovedforløb

Varighed: 1 år Varighed: 3 år, 6 måneder og 3 uger
Skoleundervisning med EUD-fag og gymnasiale fag: 79,2 uger

Praktik: ca. 98 uger

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent med eux

Praktik 1Skole Skole SkolePraktik 2 Praktik 3 Skole Praktik 4GF2GF1


