
 

 
Formål for fagene 
Social- og sundhedsassistentuddannelsen 2017 
 
 
Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 
 

Mødet med borgeren og patienten 
Avanceret niveau, 5 uger  
 

Fagets formål:  
Formålet med faget er, at social- og sundhedsassistenten forholder sig refleksivt til 
mødet med borgerne/patienten og dennes situation og forstår, at mødet med bor-
geren/patienten er udgangspunktet for samarbejdet med denne og de pårørende. 
 

 
 

Det sammenhængende borger- og patientforløb 
Avanceret niveau, 3 uger 
 

Fagets formål:  
Formålet med faget er, at social- og sundhedsassistenten kan handle og koordine-
re med afsæt i viden om og forståelse af det sammenhængende sundhedsvæsen. 
Social- og sundhedsassistenten kan arbejde tværsektorielt og inddrage andre 
sundhedsprofessionelle herunder almen praksis i borger- og patientforløb samt 
varetage koordineringsopgaver. 
 

 
 

Kvalitet og udvikling 
Avanceret niveau, 3 uger  
 

Fagets formål:  
Formålet med faget er, at social- og sundhedsassistenten kan reflektere over be-
tydningen af at arbejde på et videns- og evidensbaseret grundlag samt selvstæn-
digt kan bidrage til og understøtte udvikling og kvalitetssikring af klinisk praksis. 
 

 
 

Somatisk sygdom og sygepleje 
Avanceret niveau, 7½ uge 
 

Fagets formål: 
Formålet med faget er, at social- og sundhedsassistenten som autoriseret sund-
hedsperson på baggrund af viden om anatomi, fysiologi og somatiske sygdomme 
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 somatiske tilstand, 
hvor der opstår komplekse grundlæggende behov. 
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Psykisk sygdom og sygepleje 
Avanceret niveau, 6½ uge 
 

Fagets formål:  
At social- og sundhedsassistenten som autoriseret sundhedsperson kan udføre 
sygepleje, der retter sig mod borgerens og patientens grundlæggende behov, her-
under foretage sygeplejefaglig observation, vurdering, planlægning og evaluering 
og handle på forandringer i borgerens/patientens psykiske tilstand, hvor der opstår 
komplekse grundlæggende behov.  
 

 
 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 
Avanceret niveau, 6 uger 
 

Fagets formål:  
Formålet med faget er, at social- og sundhedsassistenten kan arbejde sundheds-
fremmende, sygdomsforebyggende og rehabiliterende på baggrund af borge-
rens/patientens oplevede livskvalitet. 
 

 
 

Farmakologi og medicinhåndtering 
Avanceret niveau, 3 uger 
 

Fagets formål 
Formålet med faget er, at social og sundhedsassistenten som autoriseret sund-
hedsperson selvstændigt kan varetage medicinhåndtering, herunder medicindi-
spensering og – administration samt kvalitetssikring, patientsikkerhed og forebyg-
gelse af utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinhåndtering. 
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Valgfri uddannelsesspecifikke fag 
 

Social- og sundhedsassistenten som teamleder 
 Avanceret niveau, 1 uge 
 

Fagets formål:  
Det er fagets formål, at social- og sundhedsassistenten på baggrund af viden om 
grundlæggende ledelsesteori kan varetage daglige ledelsesopgaver på arbejds-
pladsen 
 

 
 

Social- og sundhedsassistentens rolle ved indlæggelse af borgeren med 
demens  
Avanceret niveau, 1 uge 
 

Fagets formål:  
Det er fagets formål, at social- og sundhedsassistenten på baggrund af viden om 
demenssygdomme kan udføre sygepleje og omsorgsopgaver for den indlagte bor-
ger med demens og forebygge magtanvendelse i et tværfagligt samarbejde. 
 

 
 

Netværk og samskabelse med udsatte grupper  
Avanceret niveau, 2 uge 
 

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

 
  

Borgerens behov for akut socialpsykiatrisk indsats  
Avanceret niveau, 1 uge 
 

Fagets formål:  
Det er fagets formål, at social- og sundhedsassistenten kan udføre relevant syge-
pleje ved akut forværring af borgerens socialpsykiatriske tilstand og forebygge 
forværring. 
 

 
 

Borgeren med fysisk og/eller psykisk handicap  
Avanceret niveau, 2 uge 
 

Fagets formål:  
Det er fagets formål, at social- og sundhedsassistenten kan udføre relevante pleje- 
og omsorgsopgaver samt igangsætte forebyggende og rehabiliterende aktiviteter i 
samarbejde med borgeren med fysisk og/eller psykisk handicap ud fra dennes 
grundlæggende behov. 
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Sygeplejefaglig fordybelse og faglig udvikling  
Avanceret niveau, 1 uge 
 

Fagets formål:  
Det er fagets formål, at social- og sundhedsassistenten kan reflektere over anven-
delse af forskellige sygeplejefaglige tilgange og metoder og forholde sig til de 
sundhedsmæssige, faglige og etiske konsekvenser for borgeren/patienten. 
 

 
 

Smertelindring ved fysisk og/eller psykisk lidelse 
Avanceret niveau, 2 uge 
 

Fagets formål:  
Det er fagets formål, at social- og sundhedsassistenten kan udføre palliativ pleje 
og rehabilitering på baggrund af viden om farmakologisk og nonfarmakologisk 
smertebehandling. 
 

 
 

Social- og sundhedsassistentens opgaver i forhold til livets afslutning 
Avanceret niveau, 1 uge 
 

Fagets formål:  
Det er fagets formål, at social- og sundhedsassistenten ud fra viden om det termi-
nale forløb i et tværfagligt samarbejde kan varetage sygepleje samt praktisk og 
psykisk støtte til borgere/ patienter og deres pårørende under hensyntagen til de-
res kulturelle og åndelige ønsker og behov. 
 

 
 


