
  

 
 

Til brug for implementering af de nye mål på social- og sundhedsassistentuddannelsen pr. 1 au-
gust 2022 har SEVU udarbejdet oversigt over ændringer i uddannelsens mål, som nedenstående er 
anført med rød skrift. 

 
§3 Grundforløbsmål for social- og sundhedsassi-
stentuddannelsen  

Eleven skal have følgende kompetencer på begynderniveau: 

1)Eleven kan i kendte situationer yde omsorg, sygepleje og praktisk hjælp til borgere med fy-
sisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse ud fra enkle etiske refleksioner over borgerens selv-
bestemmelsesret, intimsfære og blufærdighed. 
2)Eleven kan medvirke til at igangsætte enkle sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende 
aktiviteter, samt reflektere over kost og motions betydning for livskvalitet, fysisk, psykisk og 
social sundhed for en udvalgt målgruppe. 

3)Eleven kan i kendte situationer redegøre for ergonomiske principper, regler om sikkerhed og 
arbejdsmiljø, samt deltage i forflytninger med og uden velfærdsteknologiske hjælpemidler, 
samt i enkle situationer reflektere over egenomsorg i jobudøvelsen. 

4)Eleven kan redegøre for social- og sundhedsvæsnets opbygning og social- og sundhedsassi-
stentens rolle, samt gengive de mest almindelige rettigheder og pligter som fagperson. 

5)Eleven kan gengive fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorer, der påvirker hygiejnen, her-
under temperatur, eksponentiel vækst og syre/base balance. 

6)Eleven kan medvirke til sammensætning af kost til målgruppen ud fra statistik og udregning 
af energibehov og -forbrug, under hensynstage til målgruppens behov for vitaminer og næ-
ringsstoffer. 

7)Eleven kan gengive udvalgte kemiske stoffers opbygning og egenskaber og deres betydning 
for kemikaliesikkerheden. 

8)Eleven kan i enkle situationer vejlede og inddrage borgeren i at opnå digital kontakt til of-
fentlige myndigheder med fokus på beskyttelse af borgerens digitale data. 
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Eleven skal have følgende kompetence på rutineret niveau: 

1)Eleven kan redegøre for kroppens opbygning, organsystemer og basale funktioner, samt vi-
deregive observationer og handle fagligt relevant på hyppigst forekommende livsstilsrelate-
rede sygdomme og de hyppigste symptomer på demens i kendte situationer.

2)Eleven kan i kendte situationer indgå i relationer, samt understøtte rehabilitering, guidning
og vejledning af borgeren til mestring af eget liv, samt inddrage enkle faktorer, der fremmer og
hæmmer motivationen for egenomsorg.

3)Eleven kan i kendte situationer varetage afbrydelse af smitteveje og reflektere over enkle må-
der at overholde hygiejniske retningslinjer.

4)Eleven kan i kendte situationer indgå i samarbejdet med tværprofessionelle samarbejdspart-
nere og anvende udvalgte metoder til kommunikation med borgere, pårørende og professio-
nelle for at forebygge vold og konflikter.

5)Eleven kan deltage i enkel faglig kommunikation og anvende sundhedsfaglige begreber og
på baggrund af observationer i kendte situationer indgå i faglig dokumentation i digitale kom-
munikations- og dokumentationssystemer.

6)Eleven kan udvise empati for målgruppen og reflektere over enkle etiske dilemmaer i
jobudøvelsen.

Uddannelsesspecifikke fag på social- og sund-
hedsassistentuddannelsen 

Fag Målformulering 

Mødet med borgeren 
og patienten

Nr. 2. Eleven kan anvende viden om forskellige former for målrettet 
kommunikation til at etablere, fastholde og afslutte en professionel 
relation i mødet med borgeren/patienten og de pårørende.   

Det sammenhængende 
borger- og patientfor-
løb (avanceret)  

Nr. 4. Eleven kan anvende viden om kommunikation, relationsdan-
nelse og vejledningsmetoder til selvstændigt at kunne informere, vej-
lede og instruere kolleger. 
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Det sammenhængende 
borger- og patientfor-
løb (ekspert)   

Nr. 4. Eleven kan finde og anvende viden om kommunikation, relati-
onsdannelse og vejledningsmetoder til selvstændigt at kunne infor-
mere, vejlede og instruere kolleger.  

 

Somatisk sygdom og 
sygepleje (avanceret) 

Nr. 7. Eleven kan anvende viden om palliative indsatser og terminale 
forløb samt reflektere over kommunikation og relationsdannelse i for-
hold til at varetage sygepleje og professionel omsorg for borgeren/pa-
tienten og pårørende i sorg- og kriseforløb. 
 

Somatisk sygdom og 
sygepleje (ekspert) 

Nr. 7. Eleven kan anvende viden om palliative indsatser og terminale 
forløb samt reflektere over kommunikation og relationsdannelse i for-
hold til at varetage sygepleje og professionel omsorg for borgeren/pa-
tienten og pårørende i sorg- og kriseforløb.  

Psykisk sygdom og sy-
gepleje 

Nr. 1. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende psyki-
ske sygdomme og deres symptomer herunder demenssygdomme, ski-
zofreni, affektive lidelser, angsttilstande, personlighedsforstyrrelser 
og dobbeltdiagnoser til selvstændigt at varetage sygepleje, samt re-
flektere over kommunikation og relationsdannelse med borgere/pati-
enter med psykisk sygdom.  

 

Sundhedsfremme, fore-
byggelse og rehabilite-
ring (avanceret) 

Nr. 1. Eleven kan anvende viden om sundhedsfremme, forebyggelse 
og rehabilitering, samt reflektere over betydningen af kommunikation 
og relationsdannelse i varetagelsen af social- og sundhedsassisten-
tens opgaver i den tværprofessionelle og tværsektorielle indsats med 
udgangspunkt i borgerens/patientens ønsker og behov. 

Sundhedsfremme, fore-
byggelse og rehabilite-
ring (ekspert) 

Nr. 1. Eleven kan anvende viden om sundhedsfremme, forebyggelse 
og rehabilitering, samt reflektere over betydningen af kommunikation 
og relationsdannelse i begrundelsen og varetagelsen af social- og 
sundhedsassistentens opgaver i den tværprofessionelle og tværsekto-
rielle indsats med udgangspunkt i borgerens/patientens ønsker og be-
hov.  
 

Netværk og samska-
belse med udsatte 
grupper 

Nr. 1. Eleven kan anvende viden om samfundsgrupper, minoriteter og 
etnicitet samt livs- og levevilkår, livsstilsfaktorer og sundhedsrisici til 
at reflektere over social- og sundhedsassistentens rolle i relationen og 
kommunikationen med udsatte grupper, herunder respektere den en-
kelte borgers integritet. 
 

Borgerens behov for 
akut socialpsykiatrisk 
indsats 

Nr. 2. Eleven kan anvende viden om den akutte forværring af psykisk 
sygdom til at indgå i relation og samarbejde med borgeren om mang-
lende medicinindtag, misbrug, somatisk sygdom samt retspsykiatrisk 
behandling til at kunne prioritere, tilrettelægge, udføre og evaluere 
sygepleje med udgangspunkt i borgerens behov. 
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Smertelindring ved fy-
sisk og/eller psykisk li-
delse 

Nr. 6. Eleven kan anvende viden om smerteudtryk til at vælge en mål-
rettet kommunikation og sygepleje i relationen og samarbejdet med 
borgeren/patienten og pårørende i det palliative forløb. 
 
 

SOSU-ass. rolle v/ind-
læggelse af borger 
m/demens 

Nr. 3. Eleven kan anvende viden om demenssygdomme, relationsdan-
nelse og kommunikation til at understøtte og aflaste de pårørende, så 
de kan indgå som ressource i forbindelse med indlæggelse af borgere 
med demens. 
 

Borgeren med fysisk 
og/eller psykisk handi-
cap 

Nr. 5. Eleven kan indgå i en ligeværdig kommunikation og relation 
med borgeren på et bosted, herunder understøtte borgeren i at nå 
egne mål og styrke borgerens oplevede livskvalitet 

SOSU-ass. opgaver i 
forhold til livets afslut-
ning 

Nr. 5. Eleven kan anvende viden om kommunikation, kulturforståelse, 
etik og den værdige død til at tage initiativ til praktisk og psykisk 
støtte til den døende og de pårørende/efterladte. 

 
 

 
§4 Kompetencemål på social- og sundhedsassistent-
uddannelsen 

1) Eleven kan i tværprofessionelt samarbejde selvstændigt udøve arbejdet som social- og sund-
hedsassistent i overensstemmelse med etiske principper, borgerens og patientens rettigheder, 
samt lovgivning på social- og sundhedsassistentens arbejdsområde som autoriseret sundheds-
person. 

2) Eleven kan begrunde og selvstændigt tilrettelægge, udføre og evaluere sygepleje af borgere 
og patienters grundlæggende behov ud fra en metodisk og rehabiliterende tilgang. 

3) Eleven kan indgå i komplekse behandlingsforløb i borgerens eget hjem og varetage palliativ 
pleje af borgere og patienter. 

4) Eleven kan anvende sygeplejefaglig vurdering til at handle på forandringer i borgerens og pa-
tientens fysiske og psykiske symptomer, samt anvende værktøjer til tidlig opsporing af foran-
dringer hos borger og patienten. 
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5) Eleven kan selvstændigt igangsætte forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende 
tiltag til borger og patienter ud fra de hyppigst forekommende fysiske og psykiske sygdomme og 
funktionsnedsættelser. 

6) Eleven kan etablere, udvikle og afslutte en professionel relation og skabe et involverende 
samarbejde med borgere, patienter og pårørende, samt vejlede og motivere gennem målrettet 
kommunikation.   

7) Eleven kan i et tværprofessionelt samarbejde selvstændigt tilrettelægge, gennemføre og eva-
luere sociale, kulturelle, fysiske og kreative rehabiliterende aktiviteter for borger, patienter  og 
grupper, samt reflektere over og sikre empati i arbejdet med borgere og patienter med funkti-
onsnedsættelse. 

8) Eleven kan selvstændigt indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde om koordine-
ring af et sammenhængende patient- og borgerforløb og anvende kommunikation til at fore-
bygge vold og konflikter. 

9) Eleven kan koordinere og indgå i ledelse af teamsamarbejde og organisering af arbejdet om-
kring sygepleje og patient- og borgerforløb. 

10) Eleven kan selvstændigt varetage medicindispensering og medicinadministration i henhold 
til lovgivning og arbejdspladsens kliniske retningslinjer og procedurer. 

11) Eleven kan selvstændigt dokumentere den udførte sygepleje i digitale dokumentationssyste-
mer og videregive faglige informationer skriftligt og mundtligt til tværprofessionelle samar-
bejdspartnere i overensstemmelse med regler om videregivelse af oplysninger, tavshedspligt og 
GDPR. 

12) Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi og digitale hjælpemidler i ar-
bejdet hos borger og patient, samt vise initiativ ved implementering af ny teknologi.  

13) Eleven kan selvstændigt anvende hygiejniske retningslinjer for afbrydelse af smitteveje, her-
under rene rutiner, sterilteknikker, isolation samt kan vejlede borgere, patienter, pårørende, kol-
leger og frivillige herom. 

14) Eleven kan ud fra borgerens og patientens ressourcer selvstændigt tilrettelægge eget og an-
dres arbejde ud fra ergonomiske principper, brug af hjælpemidler og arbejdspladsens regler om 
arbejdsmiljø og sikkerhed, samt vise initiativ til at skabe et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. 

15) Eleven kan selvstændigt planlægge, igangsætte, evaluere og kvalitetssikre arbejdsopgaver- 
og arbejdsprocesser ud fra kvalitetsstandarder, serviceniveau, procedurer og patientsikkerhed. 

 

 


