
 

 
Formål for fagene 
Social- og sundhedshjælperuddannelsen 2017 
 
 
Uddannelsesspecifikke fag 
 

Social- og sundhedshjælperens rolle  
Avanceret niveau, 2½ uge  
 

Fagets formål:  
At social- og sundhedshjælperen med afsæt i en system- og sektorforståelse for-
står sin rolle og sit faglige ansvar og kan samarbejde med andre fagprofessionelle. 
 

 
 

Mødet med borgeren  
Avanceret niveau, 3 uger  
 

Fagets formål:  
At social- og sundhedshjælperen med afsæt i en refleksiv praksis kan indgå i en 
professionel relation med borgere og pårørende. 
 

 
 

Fag: Personlig hjælp, omsorg og pleje  
Avanceret niveau, 4 uger 
 

Fagets formål:  
Fagets formål er, at social- og sundhedshjælperen kan yde hjælp og støtte til prak-
tiske opgaver, pleje og omsorg i hjemmet ud fra borgerens behov og funktionsni-
veauer.  
 

 
 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering  
Avanceret niveau, 4½ uge 
 

Fagets formål:  
Fagets formål er, at social- og sundhedshjælperen ud fra en rehabiliterende tilgang 
kan forebygge sundhedsproblemer samt motivere og understøtte borgerens me-
string af hverdagslivet. 

  



 

Side 2 af 3 

 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag 
 

Samarbejde med borgeren med demens og pårørende  
Avanceret niveau, 1 uge 
 

Fagets formål:  
Fagets formål er, at social- og sundhedshjælperen professionelt kan håndtere op-
gaver omkring borgeren med demens, herunder skabe og udvikle relationer til 
såvel borgeren som pårørende og tværprofessionelle samarbejdspartnere. 
 

 
 

Kost og motion til udsatte grupper 
Avanceret niveau, 1 uge 
 

Fagets formål:  
Fagets formål er, at social- og sundhedshjælperen kan støtte og vejlede udsatte 
grupper om kost og motion, herunder foretage screeninger og iværksætte sund-
hedsfremmende aktiviteter. 
 

 
 

Livskvalitet og forebyggelse af ensomhed 
Avanceret niveau, 1 uge 
 

Fagets formål:  
Det er fagets formål, at social- og sundhedshjælperen på baggrund af viden om 
betydningen af medborgerskab, netværk og social ulighed kan iværksætte aktivite-
ter, der kan forebygge ensomhed og fremme oplevelse af livskvalitet. 
 

 
 

Mødet med borgeren med psykisk sygdom  
Avanceret niveau, 1 uge 

 
Fagets formål:  
Fagets formål er, at social- og sundhedshjælperen med baggrund i viden om be-
handling af psykiske sygdomme kan skabe relationer til borgeren med psykisk 
sygdom og understøtte borgerens recoveryproces med sundhedsfremmende og 
forebyggende aktiviteter. 
 

 
 
Social- og sundhedshjælperens opgaver i det palliative forløb  
Avanceret niveau, 1 uge 

 
Fagets formål:  
Fagets formål er, at social- og sundhedshjælperen kan varetage pleje- og om-
sorgsopgaver og indgå i det tværprofessionelle samarbejde omkring døende og 
uhelbredeligt syge borgere. 
 



 

Side 3 af 3 

 

 
 

Velfærdsteknologi og opgaver omkring telemedicin  
Avanceret niveau, 1 uge 

 
Fagets formål:  
Det er fagets formål, at social- og sundhedshjælperen på baggrund af viden om 
udviklingen indenfor velfærdsteknologi og sundhedsteknologiske løsninger kan 
anvende og fremme anvendelse af relevant teknologi på arbejdspladsen. 
 

 


