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Indhold i uddannelsen: 
 
Tema 
AMU-mål 

Læringsmål og teori samt indhold Didaktik - forslag til pædagogisk metode og materiale 

Introduktion Tryghed, åbenhed og et socialt miljø på holdet  
 
Deltageren skal kende uddannelsens mål og indhold, 
samt læringsmetoder 
 
Indhold i temaet:  
 
Gennemgang af: 

• Kursusmål og rammer 
• Dagenes indhold ud fra tema 
• Forventning til deltager 
• Læring, praksisnær og transfer – 

pædagogisk miljø og læringsformer 
• Its learning og TEAMS/ZOOM 
• Prøven  
• Uddannelsesbevis  
• Uddannelsesevaluering  
• Orientering om overbygningsmodulerne 

 
Kendskab til skolens fysiske rammer  
 
Kendskab til skolens andel i hele 
uddannelsesforløbet (teori) 
 
Drøftelse af læring og faktorer der har betydning for 
læring, såvel egen indsats som læringsmiljøet på 
holdet og i en gruppe.  
Som en del af læreprocessen overvejes, hvordan de 
efterfølgende kan anvende det lærte, og hvad, der 
skal være til stede, hvis de skal kunne anvende det. 
Det sociale miljø, der er i anvendelsessituationen, 
kaldet transferklimaet, er en af de vigtigste faktorer i 
forhold til transfer. Et positivt transferklima omfatter 
både stimuleringer til at anvende det lærte og 
feedback på anvendelsen. Det omfatter ikke mindst 
positive sociale relationer mellem deltagerne 
 
Gruppearbejdet træner portøraspiranten til at 
samarbejde, og gruppeprocessen med fælles 
drøftelser og refleksion understøtter læring.  

Der arbejdes med dialogbaseret holdundervisning 
 
Præsentation af underviser 
Præsentation af deltagere: navn, erfaring inden for 
området, motivation for uddannelsen. 
 

• Præsentation via TEAMS/Padlet. Evt. 
mundtligt supplement. Underviserteamet 
har alle mulighed for at tilgå en 
præsentation 

 
Forventning: “hvad har jeg med mig ud i praksis”  
- 3 ting med “post it” på tavlen 
 
Etablering af grupper, der blandes ud fra forskellige 
arbejdspladser og længden af erhvervserfaring.  
Hvis det er mere ”bløde” emner hvor deltagerne skal 
”tæt på sig selv”, kan det være en fordel at etablere 
faste grupper, så deltagerne ikke skal fortælle deres 
livshistorie forfra flere gange. Er det mere faktuelle og 
konkrete emner, kan det være en fordel at skifte 
gruppesammensætning løbende. 
Max. 3 - 4 i hver gruppe. 
 
Oplæg med pps og udlevering af undervisningsplan. 
 
Udveksling af erfaring fra hverdagen:  
To og to interview - 5 minutter: 

• Præsentation 
• I hvilke arbejdssituationer har du haft……. 
• Hvordan har du oplevet kontakten... 

Dialogen præsenteres i plenum 
 
Rundvisnings på skolen  
Praktisk information  
 
Hvordan skal viden bruges i praksis? Omsætning 
Oplæg og gruppearbejde om læring, læringsfællesskab 
og transfer 
 

Portørens 
arbejdsområder og 
opgaver 

At portøraspiranten har kendskab til de mangfoldige 
arbejdsfunktioner, der er som portør inden for 
service og det patientrelaterede område som en del 
af et sundhedsfagligt team 
 
Indhold i temaet:  

• Introduktion til portørens opgaver på 
hospitalerne  

 
Mange af følgende funktioner bør deltageren 
gennemgå på det aktuelle praktiksted, da der kan 
være stor variation af funktioner fra sted til sted: 

− orientering om portørfunktioner i 
forbindelse med arbejdet i en 
portørcentral eller som afdelingsportør 

− orientering om portørfunktioner i 
forbindelse med arbejdet ved 
behandlingsafdelinger (operationsgang, 
røntgenafdeling, opvågnings- og 
anæstesiafdeling), laboratorier, depoter, 

Der arbejdes med:  
Dialogbaseret holdundervisning  
 
Underviseroplæg og gruppearbejde: 
Introduktion til portørarbejdet 
Præsentation af egen jobfunktion 
Planlægning og organisering 
 
Evt. virksomhedsbesøg med logistiktur og gennemgang 
af hospitalssengens funktioner  
 
Opsamling og drøftelser på holdet:  

• Inddrage deltagernes undren og erfaringer – 
historier fra hverdagen 

• Sidemandsdrøftelse – fokus på emne og tid 
• Walk and talk  
• Gruppearbejde  
• Gruppefeedback 

 



 

3 
 

varemodtagelse, post- og 
piccolinetjeneste, tekniske anlæg og 
gartneri  

− orientering om portørfunktioner i 
forbindelse med transport-, vagt- og 
kommunikationsudstyr 

− orientering om portner- og vægterfunktion 
og arbejdsopgaver i forbindelse med 
anlæg- og områdevedligeholdelse, lettere 
reparation etc. 

Organisationsforhold 
 
 
 

At portøraspiranten har kendskab til faglige 
organisationsforhold og får større indsigt i egne løn- 
og ansættelsesvilkår. 
 
Indhold i temaet: 
Orientering om faglige organisationsforhold og 
mulighed for at debattere egen løn- og 
ansættelsesforhold. 
 

• FOA's arbejde i Portøruddannelsesnævnet  
• Løn- og ansættelsesvilkår under og efter 

aspiranttiden.  
 

Oplæg og drøftelse ved faglig organisation, FOA enten 
ved fremmøde, på TEAMS/ZOOM eller pjece. 
Regler for løntrin m.m.  

Forståelse for interne 
og eksterne 
sammenhænge 
 
 

At portøraspiranten er motiveret til portørarbejdet i 
sundhedsvæsenet 
 
Indhold i temaet: 

• forståelse for, hvorledes det danske 
sundhedsvæsen er opbygget og 
udviklingstendenser. 

• forståelse for egen organisations 
opbygning og placering  

 
 
Sundhedsvæsenets opbygning.  
Sundhedsvæsenets mangfoldige opgaver   
Opgavefordeling og -ændring.  
Det sundhedsfaglige team 
 

Der arbejdes med dialogbaseret holdundervisning  
 
Teoretisk oplæg 
Evt. Filmklip 
Flipped learning  
Gruppearbejde - eksempelvis at deltagerne selv har til 
opgave at være undersøgende på sundhedsvæsenets 
opbygning og opgaver. Hvor er portørens funktion i et 
organisationsdiagram 
Opsamling og drøftelser på holdet: 
 

• Inddrage deltagernes undren og erfaringer – 
historier fra hverdagen 

• Sidemandsdrøftelse – fokus på emne og tid 
• Walk and talk 
• Gruppearbejde  
• Gruppefeedback 

 
Hvordan skal viden bruges i praksis? omsætning 

Portører i samarbejde 
og samspil 
 
 
 

At portøraspiranten opnår holdninger og 
færdigheder til at kunne yde service og 
patientrelaterede opgaver af høj kvalitet.  
At portøraspiranten opnår færdigheder i 
samarbejde, kommunikation og problemløsning i 
relation til portørarbejdet.  
At portøraspiranten kan arbejde med 
kvalitetsudvikling  
(Temaet er desuden indeholdt i øvrige temaer) 
 
Indhold i temaet: 
 

• viden om, og forståelse for, de 
menneskelige reaktionsmønstre, der 
opstår i relation til indlæggelse på 
sygehus/institution 

• dannet holdninger og motivation til den 
fremtidige funktion som portør med 
åbenhed over for nøglebegreber som 
fleksibilitet og kreativitet 

• viden om, og forståelse for, relationen og 
samarbejdets betydning i det daglige 
arbejde og i forhold til patienter, 

Der arbejdes med dialogbaseret holdundervisning  
 
Teoretisk oplæg 
Gruppearbejde 
Gruppefeedback 
 
Øvelsesorienteret ud fra erfaring eller case 
Flipped learning 
 
Træning udføres på holdet med opsamling for at 
synliggøre og bearbejde det enkelte emne. Træning 
aktiverer deltagerne og skaber nærtransfer 
Deltagerne identificerer emnet ud fra besvarelse af 
spørgsmålene: 

• Hvad er årsagen til at ….? 
• Hvordan mindskes de problemer…..? 
• … 

Evt. filmklip 
Udgangspunkt i generalisering af typiske 
problemstillinger i kommunikationen belyst ved hjælp 
af kommunikationsteorier og samtaleteknik. 
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pårørende, klienter og samarbejdende 
faggrupper 

• viden om, og forståelse for, betydningen af 
kommunikation og vejledning i forhold til 
de forskellige samarbejdssituationer 

• viden om og arbejder med kvalitetssikring. 
• viden om og forståelse for, den gældende 

lovgivning i forhold til tavshedspligt, 
oplysningspligt- og aktindsigt (herunder 
udtalelser til myndigheder og presse) 

 
Kommunikationsteorier 
Psykologi 
Hospitalspsykologi 
Problemløsningsmetoder 
Vejlederrollen 
Kvalitetssikring 
Lovgivning 
Servicebegrebet / sundhedsfaglig 

Opsamling og drøftelser på holdet med inddragelse af 
deltagernes erfaring og relation til praksis: 

• Inddrage deltagernes undren og erfaringer – 
historier fra hverdagen 

• Sidemandsdrøftelse – fokus på emne og tid 
• Walk and talk 
• Gruppearbejde 

 
Hvordan skal viden bruges i praksis? Omsætning 
 
Oplæg omkring tavshedspligt ud fra case arbejde i 
grupper 
Drøftelser af vejlederrollen – hvordan vil du vejlede en 
ny kollega? Hvordan skal din nye kollega bruge sin 
teori? 
 

Konflikthåndtering  
 
 
 
 

At portøraspiranten bliver bevidst om egen fysisk og 
psykisk styrke, således at han/hun er med til at øge 
sikkerheden i voldelige situationer på arbejdspladsen 
på den mest hensigtsmæssige måde.  
At portøraspiranten får forståelse for egne og andres 
reaktioner i voldelige konflikt- og krisesituationer 
 
Indhold i temaet: 
 

• viden om, og forståelse for, egne og andres 
reaktioner i voldelige konflikt- og 
krisesituationer 

• viden om, og forståelse for, hvorledes 
stress, kriser, udbrændthed og 
uhensigtsmæssig konfliktadfærd kan 
forebygges 

• viden om gældende lovgivning i 
forbindelse med den voldelige klient, 
patient/pårørende, tyverier på hospitalets 
område m.m 

 
Gennemgang af stress-, krise- og 
kommunikationsteorier, konfliktadfærd, 
krisehåndtering. 
 
 
Psyko-fysisk træning.  
Gennemgang af retsregler, herunder: 
politivedtægten, voldsparagrafferne, vold og 
trusler mod tjenestemand i funktion, hærværk, 
trusler om vold mod vidner, nødværge, nødret, 
bortvisning af personer fra hospitalets område, 
anholdelse, visitering, beslaglæggelse, 
vidnepligt, anmeldelsespligt.  
Psykisk selvforsvar, vold som udtryksform, 
psykisk førstehjælp (debriefing).  
 

 
 

Der arbejdes med dialogbaseret holdundervisning  
 
Teoretisk oplæg 
 
Øvelser udføres på holdet med opsamling for at 
synliggøre og bearbejde det enkelte. Øvelser aktiverer 
deltagerne og skaber nærtransfer.  
Deltagerne identificerer emnet ud fra besvarelse af 
spørgsmålene: 

• Hvad er årsagen til at ….? 
• Hvordan mindskes de problemer…..? 
• … 

Evt. filmklip 
Gruppearbejde 
Gruppefeedback 
 
Opsamling og drøftelser på holdet med inddragelse af 
deltagernes erfaring og relatere til praksis 
 
Praktiske øvelser omkring kropssprog og 
kropsbevidsthed med udgangspunkt i oplevelser fra 
arbejdet eller cases 
 
Situationsspil med opsamling med reflekterende team 
– bevidsthed om egne grænser og handlemuligheder.  
Inddragelse af brugererfaringer.  
 
Underviseroplæg med gennemgang af 
årsagssammenhænge, symptomer og behandling. 
 
Øvelsesorienteret undervisning ud fra erfaring eller 
case 
 
Træning udføres på holdet med opsamling for at 
synliggøre og bearbejde det enkelte. Træning aktiverer 
deltagerne  
Deltagerne identificerer emnet ud fra besvarelse af 
spørgsmålene: (mangler der noget?) 
Deltagerne identificerer hændelse ud fra besvarelse af 
spørgsmålene: 

• Hvad er årsagen til at patienten slår ud efter 
personalet? 

• Hvordan mindskes de problemer, 
psykopatens adfærd skaber? 
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Patienter og pårørende 
 

At portøraspiranten udviser respekt og forståelse for 
mennesker (patienter, pårørende og kolleger) med 
anden kulturbaggrund, livsanskuelse eller religion 
end den danske.  
At portøraspiranten udviser respekt og forståelse for 
mennesker, der er alvorligt syge eller døende og for 
mennesker, som har pårørende, der er alvorligt syge, 
døende eller døde. 
 
Indhold i temaet: 

• viden om mennesker (patienter, pårørende 
og kolleger) med anden kulturbaggrund, 
livsanskuelse eller religion end den danske  

• viden om menneskelige reaktionsmønstre, 
der kan opleves hos alvorligt syge eller 
døende patienter og deres pårørende 

• viden om menneskelige reaktionsmønstre, 
der kan opleves hos mennesker, der har 
mistet en pårørende 

 
− Fremmede kulturer i sygehuset 
− Brug af tolke 
− Omsorg for den alvorligt syge og døende 

patient 
− Omsorg for det døde menneske på 

sygehuset 
− Etik og moralbegreber i forbindelse med 

den alvorligt syge og døende patient samt 
afdøde patienter 

Der arbejdes med dialogbaseret holdundervisning.  
 
Teoretisk oplæg 
Evt. besøg i kapel på nærmeste hospital.  
 
Praktisk orienteret undervisning ud fra erfaring eller 
case. 
 
Øvelse udføres på holdet med opsamling for at 
synliggøre og bearbejde det enkelte.  
Øvelse aktiverer deltagerne  
Deltagerne identificerer emnet ud fra besvarelse af 
underviser fokuserede spørgsmål. 
 
Evt. filmklip 
Flipped learning 
Gruppearbejde 
Gruppefeedback 
Opsamling og drøftelser på holdet med inddragelse af 
deltagernes erfaring og relatere til praksis: 
 

• Inddrage deltagernes undren og erfaringer – 
historier fra hverdagen 

• Sidemandsdrøftelse – fokus på emne og tid 
• Walk and talk 
• Gruppearbejde  
• Gruppefeedback 
 

Hvordan skal viden bruges i praksis? omsætning 
Arbejdsorganisering At portøraspiranten kan planlægge og prioritere de 

daglige opgaver.  
At portøraspiranten som medlem af en gruppe eller 
et team kan planlægge, udføre og prioritere de 
daglige opgaver ud fra de tilstedeværende 
ressourcer. 
 
Indhold i temaet: 

• viden om, og forståelse for principper i 
arbejdsplanlægning, ledelse 

• viden om og forståelse for monofagligt og 
tværfagligt samarbejde 

• viden om konflikter og forståelse for 
konflikthåndtering i et arbejdsfællesskab 

 
− Ledelse 
− Organisation 
− Organisationspsykologi 
− Samarbejde 
− Konflikthåndtering 
− Kommunikation 
− Psykologi 

Der arbejdes med dialogbaseret holdundervisning  
 
Teoretisk oplæg 
 
Øvelsesorienteret undervisning ud fra erfaring eller 
case 

• Inddrage deltagernes undren og erfaringer – 
historier fra hverdagen 

• Sidemandsdrøftelse – fokus på emne og tid 
• Walk and talk 
• Gruppearbejde 
• Gruppefeedback 

 
Hvordan skal viden bruges i praksis? omsætning 

Arbejdsmiljø At portøraspiranten har kendskab til faktorer for et 
godt eller dårligt fysisk- og psykisk arbejdsmiljø, så 
aspiranten kan medvirke til at påvirke til et positivt 
arbejdsmiljø og forebygge skader 
At portøraspiranten ved, hvordan han/hun forholder 
sig ved anmeldelse af evt. skade, der kan opstå i det 
daglige arbejde.  
At portøraspiranten er i stand til at betjene de mest 
almindelige tekniske hjælpemidler der bruges i 
portørarbejdet. 
 
Indhold i temaet: 

 
Der arbejdes med dialogbaseret holdundervisning og 
refleksiv praksislæring 
 
Teoretisk oplæg 
Gruppearbejde 
Gruppefeedback 
Flipped learning 
 
Øvelsesorienteret undervisning ud fra erfaring eller 
case 

• Inddrage deltagernes undren og erfaringer – 
historier fra hverdagen 

• Sidemandsdrøftelse – fokus på emne og tid 
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• viden om, og forståelse for, de 
risikofaktorer, der er til stede i det daglige 
arbejde 

• Viden om patientsikkerhed og 
understøttelse af sikkerhedskultur hvor 
man lærer af fejl, ved registrering af 
utilsigtede hændelser 

• viden om og øvelser i forskellige typer 
hjælpemidler, der for tiden findes på 
markedet 

• orienteret om Arbejdsmiljøloven 
 

− Arbejdsmiljøloven 
− Arbejdsskadeforsikring 
− Fysisk og psykisk arbejdsmiljø 
− Betjening af tekniske hjælpemidler (f.eks. 

brug af lifte, sengetransporter m.m. på 
skolen og introduktion til øvrige på 
praktikstedet) 

• Walk and talk 
• Gruppearbejde  
• Gruppefeedback 

 
Hvordan skal viden bruges i praksis? omsætning 

Sundhed og sygdom 
 

At portøraspiranten kender de hyppigst 
forekommende somatiske og psykiske sygdommes 
årsager, symptomer og behandlingsmuligheder.  
At portøraspiranten kender mikroorganismers 
betydning for sundhed og sygdom, og bliver i stand 
til at medvirke til forebyggelse af sygehusinfektioner. 
At portøraspiranten, ud fra patientens 
sygdomsbillede, kan vurdere patientens ressourcer 
og vælge en korrekt og sikker forflytning. 
At portøraspiranten deltager i det forebyggende 
arbejde og medvirker til at understøtte 
patientsikkerheden  
 
Indhold i temaet: 

• elementær viden om, og forståelse for, 
menneskets opbygning og funktion 

• elementær viden om og forståelse for 
mikroorganismers betydning for sundhed 
og sygdom (afbrydelse af smitteveje i 
forbindelse med hospitalsinfektioner) 

• elementær viden om, og forståelse for, de 
hyppigst forekommende somatiske og 
psykiske sygdommes årsager, symptomer 
og behandling 

• elementær viden om, og forståelse for, 
enkelte grundlæggende observationer i 
forbindelse med det daglige arbejde 
omkring og med patienten 

 
− Det sunde og syge menneske 
− Menneskets:  

- anatomi  
- fysiologi  
- patofysiologi (elementære 

observationer og symptomer).  
− Hygiejne og mikrobiologi 

(isolationsregimer) (+AMU) 
− Psykiatri 

 
 

Der arbejdes med dialogbaseret holdundervisning og 
refleksiv praksislæring 
 
Underviseroplæg med gennemgang af 
årsagssammenhænge, symptomer og behandling 
 
Gruppearbejde 
Gruppefeedback  
Flippes learning 
 
Øvelsesorienteret undervisning ud fra erfaring eller 
case 
 
Film - efterfulgt af opsamling og dialog på holdet, hvor 
deltagerne ved at analysere filmen kan få omsat og 
integreret teorien ved underviserens hjælp 
 
Situationsspil med opsamling med reflekterende team 
– bevidsthed om egne grænser og handlemuligheder.  
Inddragelse af brugererfaringer.  
 
Indeholdende spørgsmål: 

• Hvordan kan jeg se patienten ... 
• Hvad kan jeg gøre, når patienten...  

 
 
Underviser oplæg med vægt på eksempelvis portørens 
kontakt ved transporten 
 
Inddragelse af deltager erfaringer: 

• Inddrage deltagernes undren og erfaringer – 
historier fra hverdagen 

• Sidemandsdrøftelse – fokus på emne og tid 
• Walk and talk 
• Gruppearbejde  

Hvordan skal viden bruges i praksis? omsætning 

Patienttransport og 
forflytning – AMU 3848 
(10 dage) 
 

Kan anvende løft og forflytningsteknik samt 
relevante hjælpemidler. 
Kan følge de hygiejniske retningslinjer, der gælder i 
hospitalsmiljøet. 
Kan yde elementær førstehjælp, og kan hjælpe aktivt 
ved behandling af hjertestop. 

Der arbejdes med dialogbaseret holdundervisning og 
refleksiv praksislæring 
 
 
Underviser oplæg med vægt på eksempelvis portørens 
kontakt ved transporten 
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Kan håndtere rullende materiel som linnedvogne, 
madvogne mv. 
Kan udføre daglige arbejdsopgaver i relation til 
depot, varebestilling og håndtering af linned. 
Har desuden viden om håndtering, sortering og 
transport af forskellige typer af affald samt forsvarlig 
opbevaring af affald under hensyn til miljøet. 
 
 
Indhold i forhold til forflytning: 

• Hvad er ergonomi 
• Brug dig selv som redskab 
• Basal biomekanik (vægstangsprincip) 
• Forebyggelse inden for ergonomi 
• Arbejdsstillinger  
• Forflytningsteknik 
• Hjælpemidler 
• Fysiske og organisatoriske omgivelser 
• Lovgivning i den praktiske anvendelse af 

ergonomi 
 

− Patientens ressourcer  
− Det naturlige bevægemønster og 

nedsættelse af friktion 
− Forflytning af patient med somatisk 

sygdomsbillede 
 
 

 
Gruppearbejde 
Gruppefeedback  
Flippes learning 
 
Praktiske øvelser  

• optagelse af film med drøftelse og refleksion 
i gruppen af øvelsens gennemførsel i f t 
teorien i forflytningsteknik, arbejdsstilling, 
hjælpemidler, patientens ressourcer, 
kommunikation og hygiejne 

 
Inddragelse af deltager erfaringer: 

• Inddrage deltagernes undren og erfaringer – 
historier fra hverdagen 

• Sidemandsdrøftelse – fokus på emne og tid 
• Walk and talk 
• Gruppearbejde  

 
Hvordan skal viden bruges i praksis? omsætning 

Informationsteknologi 
 

At portøraspiranten får viden om den anvendte 
teknologi inden for arbejdsområdet. 
 

• indsigt i hvilken teknologi, der er knyttet 
dels til sygehuset, dels til arbejdsområdet 
 

• Orientering om IT`s 
anvendelsesmuligheder i 
sundhedsvæsenet (lokalt og centralt) 

Der arbejdes med dialogbaseret holdundervisning  
 
Teoretisk oplæg 
Indføring i elektroniske instrukser og vejledninger, 
både nationalt og lokalt 
Brug af QR-koder 
Instruktionsvideo forflytning 
 
Diskussionsoplæg: teknologiens indflydelse på 
portørens arbejde 
 
 
 

Afslutning 
 

At portøraspiranten vurderer teoriuddannelsens 
form og indhold og udbytte i forhold til de planlagte 
mål og egen indsats 
 

• mulighed for at reflektere over det 
teoretiske teoriforløb 
 

Ud fra afsluttende refleksions ark og fokuserede 
spørgsmål: 

• Gruppedrøftelse – fokus på emne og tid 
• Gruppearbejde 
• Gruppefeedback 
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VisKvalitet 
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