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Opgave 4. Vejledningsopgave

Materiale til skuespillere



DM i SOSU 2017

i S
K

IL
L

S

Program for DM i SOSU 2017



DM i SOSU 2017

i S
K

IL
L

S

Torsdag den 26. januar 2017

Tid Aktivitet

9.00 – 10.15 Åbningsceremoni for DM i Skills.

Se SkillsDenmarks program for detaljer.

10.25 – 10.30 Velkomst på SOSU-scenen v/Jette Hovedskov, PASS.

10.30 – 10.50 Politikerne prøver faget.

Opgave 1. Opgaver på medicinsk afdeling på sygehus 

Pleje af indlagte patienter med akutte infektioner og kroniske sygdomme

Eleverne skal pleje en patient, som er indlagt med en ukendt infektion og 
samtidig har problemer med at bevæge sig pga. gigt. Desuden skal eleverne 
pleje en patient, som er indlagt med kronisk lungesygdom (KOL), og som har 
svært ved at samarbejde, fordi han også lider af demens. 

11.00 – 11.45 Katja Mai Rønne & Sascha S.P. Pedersen (Region Sjælland)

12.00 – 12.45 Kia Simonia Gatz & Tim Henrik Christensen (Region H)

12.45 – 13.00 PAUSE

13.15 – 14.00 Leonie Nørregaard & Lærke Beich (Region Syd)

14.15 – 15.00 Louise Bay Sørensen & Regitze Saabye Hegaard (Region Nord)

15.15 – 16.00 Ida Kaalund & Majbritt Dupont (Region Midt)

16.00 – 16.05 PAUSE

Opgave 2. Praktisk sygeplejeopgave

Skift af stomipose

Eleverne skal hjælpe en borger i eget hjem med skift af stomipose. Hun 
plejer at klare det selv, men har midlertidigt brug for hjælp pga. influenza. 
Opgaverne udføres på en simulationsdukke.

16.20 – 16.40 Leonie Nørregaard & Lærke Beich (Region Syd).

16.55 – 17.15 Louise Bay Sørensen & Regitze Saabye Hegaard (Region Nord)

17.30 – 17.50 Ida Kaalund & Majbritt Dupont (Region Midt)

18.05 – 18.25 Katja Mai Rønne & Sascha S.P. Pedersen (Region Sjælland)

18.40 – 19.00 Kia Simonia Gatz & Tim Henrik Christensen (Region H)
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Fredag den 27. januar 2017

Tid Aktivitet

Opgave 3. Pleje og rehabilitering på plejecenter

Støtte til borgere, som skal genoptrænes

Eleverne skal hjælpe en borger med genoptræning efter en blodprop i 
hjernen. Desuden skal de hjælpe med genoptræning af en borger, som lider af 
Alzheimers og derfor har svært ved at samarbejde om de daglige opgaver.

8.00 – 8.10 Velkomst på SOSU-scenen v/Torben Hollmann, PASS.

8.10 – 8.55 Ida Kaalund & Majbritt Dupont (Region Midt)

9.10 – 9.55 Katja Mai Rønne & Sascha S.P. Pedersen (Region Sjælland)

10.10 – 10.55 Kia Simonia Gatz & Tim Henrik Christensen (Region H)

10.55 – 11.10 PAUSE

11.25 – 12.10 Leonie Nørregaard & Lærke Beich (Region Syd)

12.25 – 13.10 Louise Bay Sørensen & Regitze Saabye Hegaard (Region Nord)

13.10 – 14.10 Frokost

Opgave 4. Vejledningsopgave

Vejledning i forhold til aktivitet og oplæring

I denne opgave skal eleverne gennemføre en meningsfuld aktivitet, som de 
har planlagt på forhånd for en kendt borger. Samtidig skal eleverne oplære 
en ny elev i at forestå aktiviteter for borgeren. 

14.15 – 14.35 Kia Simonia Gatz & Tim Henrik Christensen (Region H)

14.50 – 15.10 Leonie Nørregaard & Lærke Beich (Region Syd)

15.25 – 15.45 Louise Bay Sørensen & Regitze Saabye Hegaard (Region Nord)

16.00 – 16.20 Ida Kaalund & Majbritt Dupont (Region Midt)

16.35 – 16.55 Katja Mai Rønne & Sascha S.P. Pedersen (Region Sjælland)
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Lørdag den 28. januar 2017

Tid Aktivitet

Opgave 5. Rehabilitering i psykiatrien 

Støtte til borgere med psykisk sygdom

Eleverne skal hjælpe to borgere, som begge har en bipolar lidelse, med at få 
struktur på deres hverdag. Hos den ene borger har sygdommen en depressiv 
fremtoning, hos den anden borger har sygdommen en manisk fremtoning.

8.00 – 8.15 Velkomst på SOSU-scenen, v/Joan Prahl, PASS.

8.15 – 8.45 Louise Bay Sørensen & Regitze Saabye Hegaard (Region Nord)

9.00 – 9.30 Ida Kaalund & Majbritt Dupont (Region Midt)

9.45 – 10.15 Katja Mai Rønne & Sascha S.P. Pedersen (Region Sjælland)

10.15 – 10.30 PAUSE

10.45 – 11.15 Kia Simonia Gatz & Tim Henrik Christensen (Region H)

11.30 – 12.00 Leonie Nørregaard & Lærke Beich (Region Syd)

12.00 – 12.10 Undervisningsminister Merete Riisager er inviteret til at hilse på deltagerne.

12.10 – 12.30 DM i SOSU afsluttes.

12.30 Frokost

13.30 Elever klar til indmarch.

14.00 Fælles afslutningsceremoni på store scene.

15.30 Kåring og præmier på SOSU-scenen.

16.30 DM i Skills afsluttes.
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Opgave 4. Vejledningsopgave, case

Vejledning i forhold til aktivitet og oplæring

I er social- og sundhedsassistentelever på plejecenter Bakkedalen. I skal i denne opgave 
planlægge og efterfølgende udføre en aktivitet med Asger Gren, der bor på plejecentret.

Bakkedalen er et plejecenter, hvor tilgangen til arbejdet er rehabiliterende. Udgangspunk-
tet er borgerens mål, ønsker og valg, da borgeren er hovedperson i eget liv. Denne tilgang 
bliver vigtig i denne opgave, da aktiviteten skal være et led i det rehabiliterende arbejde 
med Asger.

I dag skal I desuden introducere en social- og sundhedshjælperelev, Andrea Jensen, til ar-
bejdet med aktiviteter til Asger. Andrea er 42 år og startede i forrige uge som elev på Bak-
kedalen i 2. praktikperiode.

Før DM
Forbered inden DM en meningsfyldt aktivitet til Asger Gren på plejecentret. 

Aktiviteten udføres i samarbejde med Asger fredag d. 27/1 2017 til DM. 

Udarbejd inden DM en plan for aktiviteten. Planen skal indeholde mål og beskrivelse af 
aktiviteten samt en teoretisk begrundelse. 

Planen må maks. fylde 1 A4-side med skriftstørrelse 12. 

Planen skal afleveres i fire eksemplarer til overdommeren onsdag d. 25/1 2017 til 
velkomstmødet under DM. 

Under DM
Tidsrammen for udførelse af opgaven 

Udførelse af aktiviteten sammen med Asger og introduktion af social- og sundhedshjæl-
pereleven: 15 minutter. 

Besvarelse af spørgsmål fra dommerne: 5 minutter. 

I skal vejlede social- og sundhedshjælpereleven på scenen før, under eller efter, I har sat 
aktiviteten i gang med Asger Gren. I vejledningen af social- og sundhedshjælpereleven skal 
I begrunde valget af aktivitet. 
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I skal redegøre for de pædagogiske overvejelser, I har gjort jer, således at Andrea kan vare-
tage opgaven fremover. 

I skal selv medbringe alle de rekvisitter til scenen, som I får brug for til aktiviteten. Evt. 
forberedelse af aktiviteten er indeholdt i de 15 minutter.

I har strøm til rådighed på scenen. 



DM i SOSU 2017

i S
K

IL
L

S

73

Opgave 4. Vejledningsopgave, vejledning til skuespillere

Vejledning i forhold til aktivitet og oplæring

Asger Gren
Asger Grens situation er beskrevet i opgave 3.

Instruktion

Du kan støtte på benene, men har ingen gangfunktion, og du er derfor kørestolsbruger. 
Du kan ikke selv komme op at sidde på sengekanten. Eleverne skal hjælpe dig, og du gør, 
som de siger. Spørger de dig, så kan du sagtens selv komme op. Du siger: ”Gå du/I bare igen. 
Du/I har travlt og jeg kan sagtens selv komme ud af sengen.” Du er venlig, og du smiler, mens du 
siger det. Du kan godt komme op at stå og ned at sidde i kørestolen, da du bærer det meste 
af din vægt på det højre ben og kun støtter ganske let med venstre.

Du har derudover nedsat kraft og styring af venstre arm og hånd. Det betyder, at du stort 
set ikke kan bruge din venstre arm. Du kan svinge ganske lidt med armen, du kan bøje den 
ganske lidt, og du kan bruge fingrene en lille smule.

Du kan ikke forstå, at du skal bo på Bakkedalen, for du mener ikke, at du har nogle pro-
blemer. Du føler, at personalet pylrer om dig og overvåger alt, hvad du gør. Du har på 
grund af din hjerneskade ikke indsigt i din egen sygdom. Du siger ofte: ”Hvorfor er det, jeg 
skal være her?”, ”Nu vil jeg altså gerne hjem til Elisabeth” og ”Hold nu op med at pylre om mig, jeg 
kan jo sagtens selv.” Du bliver aldrig vred. Du skifter mellem at være frustreret, appellerende 
og ked af det, når snakken kommer til at handle om, at du bor på plejecenter Bakkedalen.

Du har dét, eleverne vil kalde neglekt eller måske kropsneglekt. Dette betyder, at du ikke 
er opmærksom på din venstre side af kroppen. 

Din venstre arm vil derfor komme til at hænge ned i kørestolshjulet, når du sidder eller 
kører i kørestolen. Du vil ikke bruge armen til noget, medmindre eleverne opmuntrer dig 
til at bruge den sammen med den anden arm eller ved fysisk at guide din lamme arm.

Du lytter dog efter, når eleverne fortæller, hvad det er, du skal gøre, og gør det. 

Du har altid haft en passion for biler, hvilket også var årsagen til, at du valgte at blive 
automekaniker. Du har igennem mange år arbejdet med at restaurere en gammel Morris 
Roadster fra 1936. Du taler meget om denne bil, da du er meget stolt af det arbejde, du har 
udført med den.
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Hvis eleverne eller Andrea, som er social- og sundhedshjælperelev, snakker med dig om 
frimærkesamlingen, veteranbilen eller hvordan du selv byggede dit hus, fortæller du pas-
sioneret herom, da det i dine voksne år var dine store interesser.

Hvis eleverne spørger, hvad du gerne vil opnå, hvilke mål du har, skal du sige, at du bare 
gerne vil hjem til Elisabeth. Du vil bare kunne arbejde med frimærkesamlingen, nyde ha-
ven og ikke mindst kunne bruge venstre arm og ben igen.

Andrea Jensen
Du er 42 år og startede i sidste uge i 2. praktikperiode på plejecenter Bakkedalen. Du er 
social- og sundhedshjælperelev. 

Inden du startede uddannelsen til social- og sundhedshjælper, arbejdede du på kontoret 
i en større produktionsvirksomhed. Du har dog altid haft et ønske om at hjælpe andre 
mennesker og at gøre en forskel for andre. 

Du er rigtig god i kontakten med både borgerne og med det øvrige personale. 

Du brænder for din uddannelse og vil gerne være så dygtig som overhovedet muligt. 

Du skal denne dag være sammen med to social- og sundhedsassistentelever, der vil intro-
ducere dig til, hvordan du fremadrettet skal arbejde med at sætte en aktivitet i gang hos 
Asger. Du er rigtigt glad for, at du bliver oplært til at kunne lave aktiviteter med Asger, og 
det giver du udtryk for.

Du er glad og meget interesseret i, hvad der skal foregå. Du er desuden meget spørgende 
og vil gerne have de to social- og sundhedsassistentelever til at fortælle dig alt om de over-
vejelser, de har gjort sig om aktiviteten. Du kan bl.a. spørge dem: ”Hvilke mål vil I have, at 
Asger skal nå?” og ”Hvordan er I kommet i tanke om, at det netop lige er denne her aktivitet, der skal 
sættes i gang hos Asger?” Du er meget optaget af at få alle informationer, og at eleverne derfor 
skal gentage/uddybe noget af det, de siger, for at du er helt sikker på, at du ved, hvad du 
skal gøre, når du selv skal udføre aktiviteten med Asger. Du responderer med at sige noget 
som: ”Ja, det vil da helt klart også bevare og styrke hans livskvalitet”, ”Ja det er vigtigt, at vi bruger 
hans ressourcer”, og ”Ja, man skal altid bruge borgerens livshistorie i det rehabiliterende arbejde!”

Eleverne har 15 minutter til at løse opgaven.




