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Vinderne af DM i SOSU 2020. 

Cecilie Svanekjær Holst Christensen (elev i Aalborg Kommune) og 
Mike Kevin Olsen (elev i Region Nordjylland), begge fra SOSU Nord 

 

 

Hvem står bag DM i SOSU?  
DM i SOSU har nu været gennemført siden 2011 og har været en bragende 
succes. Konkurrencen bliver gennemført som en del af et stort tværfagligt 
mesterskab, DM i Skills, hvor ca. 50 erhvervsuddannelser deltager. Sidste 
gang gæstede ca. 50.000 tilskuere konkurrencerne og beundrede Dan-
marks dygtigste erhvervsuddannelseselever, der dystede om at blive de 
bedste i deres fag. 

SkillsDenmark 
SkillsDenmark er en paraplyorganisation af faglige udvalg for de er-
hvervsuddannelser, der deltager i DM i Skills. SkillsDenmark står for den 
overordnede gennemførelse og markedsføring af mesterskaberne. DM i 
Skills er støttet af Undervisningsministeriet. 

Se mere på www.skillsdenmark.dk 

Danske SOSU-skoler 
Alle social- og sundhedsskoler i Danmark medvirker til at udvikle og gen-
nemføre såvel lokale som regionale og nationale konkurrencer. Lokale ud-
dannelsesudvalg (LUU) ved skolerne medvirker til at sikre lokal opbak-
ning. 

Se mere på www.sosu.dk 

FEVU 
KL, Danske Regioner og FOA, organiseret i fællesudvalget for erhvervsret-
tede velfærdsuddannelser (FEVU) har det overordnede ansvar for, at DM i 
SOSU kan gennemføres. FEVU har sammen med Danske SOSU-skoler ned-
sat en styregruppe, der forestår planlægning og gennemførelse af mester-
skaberne. 

Se mere på www.sevu.dk/fevu 

 

DM i SOSU 2022 
Efter sidste års coronapause er vi klar igen. Der afholdes DM i SOSU den 
28.–30. april 2022 i Høng ved Kalundborg. Social- og sundhedsassistent- 
elever får mulighed for at deltage i regionale og nationale konkurrencer 
om at blive danmarksmestre i deres fag. 

Formålet er at højne elevernes faglighed og synliggøre uddannelsen i of-
fentligheden. 

Læs her i folderen om, hvordan det foregår. 

  



 
Hvordan foregår DM i SOSU? 
Alle social- og sundhedsskoler er tilmeldt DM i SOSU. Skolerne sætter i 
samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg de lokale rammer for ele-
vernes deltagelse, før udvælgelsesprocessen går i gang.  

 
Regionale mesterskaber afholdes 13. januar 2022 
Regionsmesterskaberne har til formål at finde de 5 vinderpar, der kan del-
tage ved DM i SOSU. Skolen udvælger de lokale kandidater, og den 1. de-
cember 2021 afholdes et fælles virtuelt kick-off for de regionale deltagere. 
 
Regionale mesterskaber gennemføres den 13. januar i hver region. Her 
synliggøres uddannelsen i det lokale mediebillede. Skolerne i en region 
planlægger i fællesskab, hvor og hvordan de regionale mesterskaber af-
holdes.  
 

• Region Nord: Afholdes på SOSU Skive, Thisted, Viborg i Skive 
Her dystes mellem SOSU Nord, Social- og Sundhedsskolen Skive, 
Thisted, Viborg og Randers Social- og Sundhedsskole 

• Region Midt: Afholdes på SOSU Østjylland i Aarhus 
Her dystes mellem Social- & Sundhedsskolen Midt- og Vestjyl-
land, SOSU Østjylland og Social- og Sundhedsskolen Fredericia-
Vejle-Horsens. 

• Region Syd: Afholdes på SOSU Esbjerg, i Esbjerg 
Her dystes mellem Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, Social- og 
Sundhedsskolen Syd, og Social- og Sundhedsskolen Fyn. 

• Region Sjælland: Afholdes i Holbæk Sportsby, Holbæk 
Her dystes mellem SOSU ZBC og SOSU Nykøbing F. 

• Region Hovedstaden: Afholdes på SOSU H i København 
Her dystes mellem SOSU H, UC Diakonissestiftelsen Social- og 
sundhedsuddannelsen og Bornholms Sundheds- og Sygepleje-
skole. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
For at deltage ved DM gælder, at eleven 

 skal være social- og sundhedsassistentelev når de lokale og regi-
onale mesterskaber afholdes 

 må være færdiguddannet ved DM 
 skal have vundet den regionale konkurrence 
 må højst fylde 25 år det år, DM afholdes 

 
For konkurrencerne ved DM gælder, at 

 deltagere forbereder opgaverne parvist, men den endelige konkur-
rence er individuel (dette er nyt i 2022) 

 opgaverne tager udgangspunkt i fagets kerneområder 
 opgavecases offentliggøres ca.1 måned før konkurrencen, mens 

selve konkurrenceopgaven først afsløres på dagen 
 opgaverne løses med skuespillere eller simulationsdukker, der 

agerer patienter og borgere 
 alle opgaver bedømmes af to dommere 
 opgaverne er godkendt af FEVU 

 
Eleverne tilbydes ekstra træning af skolen og praktikstedet. Eleverne skal 
være indstillet på stor mediebevågenhed ved mesterskaberne. Erfarin-
gerne viser, at konkurrencerne tiltrækker mange tilskuere, presse og TV. 
 
Økonomi 
Lokale og regionale konkurrencer finansieres af skolerne. DM finansieres i 
et samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter, skolerne og FEVU. Desu-
den bidrager Gyldendal Uddannelse og andre sponsorer både lokalt og til 
DM. 

Arbejdsgiverne 
Karoline Grønbæk Hansen, KL og medlem af FEVU udtaler ”Vi har store rekrut-
teringsudfordringer på sundheds- og ældreområdet. Derfor ser KL DM i SOSU 
som et vigtigt element for at tiltrække flere elever til social- og sundhedsud-
dannelserne. Her præsenterer dygtige social- og sundhedsassistentelever fa-
get på højeste faglige niveau og på allerflotteste vis - overfor både offentlighe-
den og for potentielle nye elever.” 

Social- og sundhedsassistenteleven gør klar til at ud-
føre sårpleje på en borgers underben. 


