
 

LUU’s arbejde med Farmakologi og medicinhåndtering 
 
De kompetencer som eleverne opnår som social- og sundhedsassistenter er vig-
tige for nedbringelsen af utilsigtede hændelser (UTH). Netop derfor har PASS ud-
viklet det uddannelsesspecifikke fag Farmakologi og medicinhåndtering.  
 
PASS anser faget som et væsentligt redskab i forebyggelsen af utilsigtede hændel-
ser. Faget har derfor en særlig opmærksomhed hos PASS. 
 
Derfor anmodede PASS i 2016 Danske SOSU-skoler om et samarbejde om at 
sikre et ensartet niveau i faget og understøtte, at der arbejdes systematisk med 
den obligatoriske prøve i faget Farmakologi og medicinhåndtering. Resultatet af 
samarbejdet er Vejledning til tilrettelæggelse og gennemførelse af faget farmako-
logi og medicinhåndtering. 
 
PASS vil gerne opfordre medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg til at bruge 
vejledningen som inspiration til LUU´s bidrag i arbejdet med den lokale undervis-
ningsplan (LUP) for faget Farmakologi og medicinhåndtering. 
 
Særligt bilaget til vejledningen, der omhandler opgaver og dataindsamling i praktik-
ken, kan bidrage som inspiration til, hvordan skole og praktik kan samarbejde om 
at kvalificere elevens læring. Og hvordan praktikundervisningen fx kan bidrage til 
prøven i faget. 
 
Vejledningens indhold 
Der er i særlig grad tre nedslag i vejledningen, som er væsentlige for LUU at drøfte 
og forholde sig til ved en lokal tilpasning og implementering af vejledningens mo-
deller. 
 

• Forslag til placering og tilrettelæggelse af prøve 
• Fælles retningslinjer for den obligatoriske prøve 
• Opgaver og dataindsamling i praktikken 

 
Forslag til placering og tilrettelæggelse 
Da prøvens placering både har betydning for elevens mulighed for at koble teori og 
praksis samt muligheden for sammenhænge til øvrige fag på uddannelsen, skitse-
rer vejledningen to modeller for placeringen af prøven i faget Farmakologi og Medi-
cinhåndtering. Henholdsvis i skoleperiode 2 eller i skoleperiode 3. 
 
Arbejdsgruppen fra Danske SOSU-skoler peger på vigtigheden af at der, i placerin-
gen af prøven, medtænkes muligheder for synergi med elevens læring og erfaring i 
praktikken samt øvrige fag på uddannelsen. 
 
De to forslag til placering af prøven og den deraf følgende tilrettelæggelse af faget 
giver skolen og LUU mulighed for at vælge en model, der passer bedst til lokale 
forhold og ønsker. 
 
PASS vægter, at den lokale placering og tilrettelæggelse, sikrer at SOSU-hjælpere, 
med merit på SOSU-assistentuddannelsen, arbejder teoretisk med medicinens 
virkning og bivirkning. Det er et fælles ansvar for skole, praktikvirksomhed og elev. 
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Fælles retningslinjer for den obligatoriske prøve 
Vejledningen indeholder fælles retningslinjer for den obligatoriske prøve, som 
PASS har medvirket til at udfærdige. Der kan lokalt arbejdes for, at retningslinjerne 
kan indarbejdes i skolens bedømmelsesplan i LUP. 
 
Der gøres i vejledningen opmærksom på, at uanset hvor i uddannelsen, at under-
visning og prøve i faget Farmakologi og medicinhåndtering placeres, vil de farma-
kologiske problemstillinger uundgåeligt indgå i den senere undervisning i fx Soma-
tisk sygdom og sygepleje og Psykisk sygdom og sygepleje. 
 
Opgaver og dataindsamling i praktikken 
Vejledningens forslag til tilrettelæggelse af faget skitserer et læringsforløb for ele-
verne, hvor der er tre farmakologiopgaver, én for hver praktik. 
 
Opgaverne, som introduceres til eleven af skolen, har til formål at koble skoleun-
dervisningen med elevens læring og professionelle erfaringer i praksis. Af samme 
grund stiller elevens arbejde med farmakologiopgaverne også krav til samarbejdet 
mellem skole og praktik. Ligesom at det er væsentligt, at eleven gives mulighed for 
at dele sin viden og refleksioner med praktikstedet. 
 
Modellen for farmakologiopgaverne rummer en generel del, en specifik del og en 
afsluttende del. 
 

• Generel del 
Lovgrundlaget for social- og sundhedsassistentens arbejde med farmako-
logi og medicinhåndtering 
 

• Specifik del 
Den medicinske behandling hos en udvalgt borger 

 
• Pædagogiske overvejelser 

Samarbejdet med og om borgeren og eventuelle pårørende 
 

Bilag 1 i vejledningen skitserer ovenstående struktur og indeholder et forslag til op-
gaverne samt hjælpeskemaer til brug for elevens dataindsamling i praktikken.  
 
Opgaver for LUU 
Der udestår nu et lokalt arbejde i forhold til at tilpasse og implementere modellen 
for placering og tilrettelæggelse af fag og prøve. De lokale uddannelsesudvalg har 
derfor et vigtigt arbejde foran sig.  
 
Det drejer sig overordnet om følgende arbejdsopgaver for LUU: 
 

• Placering og tilrettelæggelse af den obligatoriske prøve. 
• Retningslinjer for den obligatoriske prøve 
• Samarbejdet med praktikken 


