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Nummer: 47970 
Titel: Pt. med psyk. og/el. misbrug på somatisk sygehus 
Kort titel: Psyk. /misbrug 

Varighed: 5,0 dage. 
Godkendelsesperiode: 25-04-2014 og fremefter 

Status (EUU): GOD 
Status (UVM): GOD 
Delmål: Nej 

Multiplan: Nej 
 

 
Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne  
 

Med udgangspunkt i tidligere erhvervet viden samt ny viden om de hyppigst forekommende psykiske 
sygdomme og misbrug, kan deltageren, på somatisk afdeling, etablere respektfuldt samarbejde i 

tilrettelæggelsen af sygepleje og behandling af borgere med psykisk sygdom og/eller misbrug, ud fra et 
holistisk perspektiv.  
 

Hos den fysisk syge borger, kan deltagerne identificere tegn og symptomer på psykisk sygdom og/eller 
misbrug og handle hensigtsmæssigt herpå i forhold til udredning og specifik behandling heraf, herunder 

etablering af tværfaglig indsats.  
 
Desuden kan deltagerne planlægge sygepleje og behandling i de patientnære plejeopgaver, der knytter sig 

til den fysiske sygdom, hos den indlagte psykisk syge og/eller misbrugeren.  
 

Deltagerne kan anvende pædagogiske redskaber og arbejde jeg-støttende, herunder opbygge respektfulde 
samarbejdende relationer og kommunikere støttende og motivationsfremmende med borgeren og dennes 
netværk.  

 
Deltagerne har kendskab til og kan tage initiativ til iværksættelse af tværfaglige og tværsektorielle 

foranstaltninger under og efter indlæggelsen. 
 
Bestemmelser om bedømmelse som forudsætning for opnåelse af bevis  

 
Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har 

opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering. 
 
Eventuelt yderligere bestemmelser for certifikatuddannelser 

 
 

 
Arbejdsmarkedsuddannelser med relevans for uddannelsesmål: 
 

Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 
2272 (AL) Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet (moder-FKB) 

 
Tekster til UddannelsesGuiden 
 

WEB-søgetekst: 
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Efter uddannelsen kan du bidrage til at forbygge komplikationer forårsaget af den psykiske 
lidelse/misbrug i forbindelse med sygepleje og behandling af fysisk sygdom hos den psykisk 
syge/misbruger under indlæggelse på somatisk hospital. Herunder identificere tegn og symptomer på 

psykisk sygdom og/eller misbrug hos den fysisk syge borger, samt anvende pædagogiske, jeg-støttende, 
relationelle og kommunikative værktøjer i de patientnære plejeopgaver. 

 
Målgruppe: 
Social og sundhedsassistenter ansat på sygehuse 

 
Mål: 

Med udgangspunkt i tidligere erhvervet viden samt ny viden om de hyppigst forekommende psykiske 
sygdomme og misbrug, kan deltageren, på somatisk afdeling, etablere respektfuldt samarbejde i 
tilrettelæggelsen af sygepleje og behandling af borgere med psykisk sygdom og/eller misbrug, ud fra et 

holistisk perspektiv.  
Hos den fysisk syge borger, kan deltagerne identificere tegn og symptomer på psykisk sygdom og/eller 

misbrug og handle hensigtsmæssigt herpå i forhold til udredning og specifik behandling heraf, herunder 
etablering af tværfaglig indsats.  
Desuden kan deltagerne planlægge sygepleje og behandling i de patientnære plejeopgaver, der knytter sig 

til den fysiske sygdom, hos den indlagte psykisk syge og/eller misbrugeren.  
Deltagerne kan anvende pædagogiske redskaber og arbejde jeg-støttende, herunder opbygge respektfulde 

samarbejdende relationer og kommunikere støttende og motivationsfremmende med borgeren og dennes 
netværk.  
Deltagerne har kendskab til og kan tage initiativ til iværksættelse af tværfaglige og tværsektorielle 

foranstaltninger under og efter indlæggelsen. 
 

Varighed: 
Uddannelsens varighed er 5 dage 
 

Eksamen: 
Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har 

gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat. 
 
Den danske kvalifikationsramme for livslang læring 

 
Niveau i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 4 

 
Indhold: 
Efter uddannelsen kan du bidrage til at forbygge komplikationer forårsaget af den psykiske 

lidelse/misbrug i forbindelse med sygepleje og behandling af fysisk sygdom hos den psykisk 
syge/misbruger under indlæggelse på somatisk hospital. Herunder identificere tegn og symptomer på 

psykisk sygdom og/eller misbrug hos den fysisk syge borger, samt anvende pædagogiske, jeg-støttende, 
relationelle og kommunikative værktøjer i de patientnære plejeopgaver. 
 

Jobmuligheder og videre uddannelse: 
Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som 

beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, 
arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte 
handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed 

for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for 
erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit. 
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Bevis opnås således: 
Beviset tildeles, når deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt godkendte 

handlingsorienterede mål. For arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der er udviklet en prøve, vil dette som 
udgangspunkt forudsætte, at prøven er bestået. Der kan dog gives dispensation til prøveaflæggelse. For 

arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der ikke er udviklet en prøve, vil beviset udstedes, hvis underviseren 
vurderer, at deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede 
mål. Endelig kan beviset tildeles på baggrund af en individuel kompetencevurdering (IKV i AMU) med 

mindre, dette forhindres af anden lovgivning. 
 

Uddannelsesinstitutioner som kan tildele bevis: 
Beviset tildeles af offentlige og private uddannelsesinstitutioner, som er godkendt af 
Undervisningsministeriet til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelsen. 

 
Bevistekster 

 
Bevisformat:A4 
Gældende fra:25-04-2014 

Bevistekst:Med udgangspunkt i tidligere erhvervet viden samt ny viden om de hyppigs t forekommende 
psykiske sygdomme og misbrug, kan deltageren, på somatisk afdeling, etablere respektfuldt samarbejde i 

tilrettelæggelsen af sygepleje og behandling af borgere med psykisk sygdom og/eller misbrug, ud fra et 
holistisk perspektiv.  
 

Hos den fysisk syge borger, kan deltagerne identificere tegn og symptomer på psykisk sygdom og/eller 
misbrug og handle hensigtsmæssigt herpå i forhold til udredning og specifik behandling heraf, herunder 

etablering af tværfaglig indsats.  
 
Desuden kan deltagerne planlægge sygepleje og behandling i de patientnære plejeopgaver, der knytter sig 

til den fysiske sygdom, hos den indlagte psykisk syge og/eller misbrugeren.  
 

Deltagerne kan anvende pædagogiske redskaber og arbejde jeg-støttende, herunder opbygge respektfulde 
samarbejdende relationer og kommunikere støttende og motivationsfremmende med borgeren og dennes 
netværk.  

 
Deltagerne har kendskab til og kan tage initiativ til iværksættelse af tværfaglige og tværsektorielle 

foranstaltninger under og efter indlæggelsen. 
 
Prøver 

Der er ingen godkendte prøver 
 


