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Elevmateriale
Social- og sundhedsassistentelever
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Velkommen

Kommune og Regionen byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev.
Elevmaterialet er dit, og vi forventer, at du bruger det, så du er orienteret om
praktikken.
Vi ønsker at give dig gode læringsbetingelser, så du udvikler dig fagligt og personligt,
med henblik på at opnå målene og få godkendt praktikken.
Du vil få de nødvendige informationer og praktiske oplysninger om netop dit
praktiksted, når du starter i praktikken.
Senest en måned før du begynder i praktik, kender du din arbejdsplan for de første 4
uger.
Har du spørgsmål, som elevmaterialet ikke giver dig svar på, er du altid velkommen
til at kontakte din uddannelseskoordinator/-konsulent.
Vi glæder os til at se dig i praktikken.

Venlig hilsen
Uddannelseskoordinatorer/-konsulent i kommuner og på Sydvestjysk Sygehus.

Herdis Gregersen
Udviklings- og Uddannelseskoordinator
Sundhed & Administration
Vestervejen 1, Nordby.
Postadresse: Skolevej 5-7, 6720 Fanø
Mobilnr. 29404797
Mailadresse: bgplhg@fanoe.dk
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Fanø Kommune og kontaktoplysninger

Fanøs vision er Kvalitet i livet - hele livet

Fanø kommune: www.Fanoe.dk
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Kontaktadr.

Opgaver

Fanø Plejecenter, Sdr. Engvej 2-4,
6720 Fanø
Hovednummer: 76 66 08 40 (tlf. tid 8.30-10)
Døgntelefon: 75 16 31 32

Anvendes ved syge- og
raskmelding

Uddannelseskoordinator: Herdis Gregersen
Sundhed & Administration, Sundhedshuset
Vestervejen 1, Nordby.



Postadresse: Skolevej 5-7, Nordby. 6720 Fanø




Mobilnr. 29404797



Mailadresse: bgplhg@fanoe.dk
Praktikansvarlige teamledere Fanø
Plejecenter:

står for den overordnede
planlægning af
elevuddannelsen
sikrer et positivt elevmiljø
er supervisor for
vejlederne
er bindeled mellem skole
og kommune




sikrer et positivt elevmiljø
er supervisor for vejlederne



sikrer et positivt elevmiljø

Kerne og Digehuset:
Inger Nørby
Mobil 29 40 48 61
E-mail bgplin@fanoe.dk
Hybenhuset og Enghuset:
Tina Kierkegaard:
Mobil: 27220631
E-Mail: bgpltk@fanoe.dk
Udegruppen og MTO
Ninna Juul-Jensen
Mobil: 20510986
E-mail: bgplnjj@fanoe.dk
Praktikansvarlig fællesleder Rehab & Omsorg:
Kaja Pedersen
Tlf. 76 66 08 45
Mail: kp@fanoe.dk
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Praktikken
Din praktik er tilrettelagt i overensstemmelse med uddannelsesordningen, og den
lokale uddannelsesplan (LUP).
Du får base, der hvor du er i praktik og bliver en del af praksisfællesskabet.
Praktikforløbene tager udgangspunkt i:
 Din læringsplan.
 De temaer, du har arbejdet med i skoleperioderne.
 Dine aktuelle faglige og personlige kompetencer.
 Målene for uddannelsen.
 De læringsredskaber du har størst udbytte af.
De opgaver du kommer til at varetage hos borgere/patienter, kan være forskellige fra
de opgaver andre elever får. Opgaverne hjælper dig med at få de nødvendige
færdigheder, viden, kompetencer og dannelse af holdninger.
Der vil blive tilrettelagt temamøder, undervisning og andet, der er relevant for dit
praktiksted og din uddannelse.
Praktikvejledning
Du får en praktikvejleder som er din nøgleperson. Din praktikvejleder vil sammen med
det øvrige personale hjælpe dig, med det formål at støtte, udfordre og udvikle dine
faglige og personlige kompetencer. I det daglige får du støtten og vejledning fra dine
kolleger. Din praktikvejleder samler trådene med dig.
Vejlederen tager udgangspunkt i dine forudsætninger og dine forventninger til
uddannelsen. Hvis din praktikvejleder er fraværende, får en kollega ansvaret for dig.

Hvis der opstår problemer i jeres samarbejde, skal du inddrage
din praktikansvarlige leder, eller uddannelseskoordinator.
Gensidige forventninger
Du kan forvente at vejlederen:
 Tager hensyn til din måde at lære på.
 Støtter dig i at observere, analysere, reflektere og handle.
 Støtter og udfordrer dig i din faglige og personlige udvikling og til at lære at
arbejde selvstændigt.
 Er bevidst om sin vejlederrolle og er et godt eksempel for dig.
 Introducerer dig til de opgaver, du får, og giver dig den nødvendige tid til at
øve dig, så du ender med at kunne varetage opgaverne selvstændigt.
 Skaber et respektfuldt samarbejde med dig.
 Observerer og vurderer dig i praktikken.
 Overholder aftaler og ændrer dem, hvis det bliver nødvendigt.
 Gennemfører planlagte samtaler og praktikvejledning.
Du kan forvente at dit praktiksted:
 Inddrager alle medarbejdere, så de føler et medansvar for dig.
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Skaber de bedst mulige rammer for, at du kan lære.
Opfatter dig som elev og dermed en kollega, der skal lære.
Efterlever ansættelsesstedets værdier og retningslinjer.

Vi forventer af dig, at du:
 Efterlever ansættelsesstedets værdier og retningslinjer.
 Tager ansvar for din uddannelse, udviser engagement og indgår i faglig dialog.
 Er interesseret, opsøgende og undrende i forhold til din faglige og personlige
læring.
 Opsøger, foreslår og modtager opgaver, som udvikler din viden, færdigheder og
kompetencer.
 Overholder aftaler, er velforberedt og medbringer relevant elevmateriale.
 Viser respekt over for patienter/borgere og dine kolleger.
 Overholder din tavsheds-, meddelelses-, underretnings- og oplysningspligt.
 Er velsoigneret og overholder retningslinjer for beklædning.
 Tager medansvar for samarbejdet i praktikken, herunder din integritet og det
gode arbejdsmiljø.
 Henvender dig til din praktikvejleder eller din uddannelsesansvarlige på
praktikstedet, hvis der opstår problemer/tvivlsspørgsmål.
 Viser ansvar ved at møde til tiden hver dag.
 Lever op til de 5 pejlemærker.
Pejlemærkerne er:
1. At være nysgerrig. At være interesseret i at lære nyt, at stille undrende
spørgsmål og være åben for at gå nye veje i læringsprocesser.
2. At være refleksiv. At stoppe op, forholde sig til situationen og inddrage teori
med henblik på at opnå læring.
3. At indgå i relationer. At have interesse for andre mennesker, mestre
hensigtsmæssig adfærd og kommunikation afhængig af situationen.
4. At være empatisk. At kunne genkende og anerkende andres følelser for
dermed at opnå evnen til at sætte sig i andres sted.
5. At handle etisk. At handle fornuftigt og rigtigt ud fra beskrevne normer og
værdier og ud fra gældende love og retningslinjer.
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Læring
Læringsspiral

Forklaring af spiralen:
Tegningen viser en spiral, som er et billede på, hvordan læringen kan foregå.
Læring veksler hele tiden mellem introduktion, øve og selvstændighed.
Spiralen viser, at der for hver ukendt opgave foregår en:
Introduktion
- en vejleder viser eller fortæller dig om opgaven
- du læser faglitteratur eller instrukser om opgaven
- du sikrer dig, at du har forstået opgaven
Øvelse
- du planlægger, hvordan du kan og vil øve dig på opgaven
- din vejleder deltager helt eller delvist i udførelse af opgaven
- du får feedback og vejledning på opgaven
- du øver dig på opgaven, så mange gange du har behov for
- du øver dig struktureret og regelmæssigt
- du dokumenterer din læring skriftligt og bruger refleksionsmodellen
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Selvstændighed
- du udfører opgaven sikkert (med viden, færdighed og kompetence)
- du stopper op og forholder dig til kvaliteten af den udførte opgave (reflekterer)
- du udfører alle opgaver i målet på en selvstændig måde
Hen over hele spiralen er der skrevet DIALOG. Det er et billede på de
samtaler/refleksioner, du har om opgaverne med:
- dig selv
- din vejleder
- andre medarbejdere
- patienter/borgere
Evaluering
Der sker hele tiden en evaluering af din måde at løse dine opgaver på.
At evaluere betyder at foretage "et eftersyn" af, om du har nået det mål, du har i
forbindelse med en opgave. At evaluere betyder derfor, at du skal tage stilling til
virkningen af, at du har øvet dig på noget, og hvad du evt. skal arbejde videre med.
Evalueringerne foretages:
- af dig
- med din vejleder
- med andre medarbejdere
Refleksionsmodellen (bilag 1)
”Fremadrettet refleksionsmodel” og ”Bagudrettet refleksionsmodel” er et fælles
redskab til læring, som benyttes i både skole og praktik. Du er introduceret til
modellen i første skoleperiode og skal anvende den i alle praktikker. Se modellen
under Bilag.
Sygeplejeprocessen
I social og sundhedsassistentuddannelsen anvendes sygeplejeprocessen som en
problemløsningsmetode til belysning af sygeplejefaglige problemstillinger, hvor der i
et anerkendende og respektfuldt samarbejde med borgeren/patienten varetages
behov for sygepleje.
Sygeplejeprocessen er beskrevet i ”Lærebogen Sygepleje”.
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Sygeplejeprocessens faser:

Vurderingsfasen
Indsamling af
data.
Vurdering af data

Evalueringsfasen
Evaluering af, om
målet er nået.
Evaluering af
processen er nået

Udførelsesfasen.
Udførelse af
handlinger

Identifikationsfasen.
Analyse af data.
Sygeplejediagnose.

Planlægningsfasen.
Formulering af mål.
Planlægning af
handlinger
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Praktikforløb
Senest 4 uger før du starter i praktik, har du modtaget et velkomstbrev og
arbejdsplan for de første 4 ugers i din praktik. Dit elevmateriale henter du på
praktikstedets hjemmeside
Når du kommer på praktikstedet, bliver du informeret om gældende politikker og
retningslinjer, f.eks. rygning, brug af privat mobiltelefon, beklædning mm.
Undervejs i praktikken skal du deltage i en række samtaler og møder:
Forventningssamtale r med din praktikvejleder (Bilag 3)
Formålet med samtalerne:
 I lærer hinanden at kende og skaber grundlag for et respektfuldt samarbejde.
 I udveksler tanker, behov og forventninger, så I sammen kan planlægge dit
praktikforløb med udgangspunkt i målene.
 I afklarer, hvordan du lærer bedst.
Du skal forberede dig til samtalerne og udfylde bilag 3, som du henter på
hjemmesiden.
Elevsamtaler med praktikvejlederen i dine kommunale praktikker (Bilag 4)
Formålet med samtalerne:
 I udveksler viden, erfaringer og færdigheder fra oplevelserne i praktikken, så
du bliver i stand til at opfylde praktikkens mål.
 I planlægger læringsaktiviteter med udgangspunkt i målene for praktikken og
dine personlige mål.
 I går i dialog om, hvordan du kan øve dig i ukendte opgaver og arbejde
selvstændigt med dem.
 Du øver dig i at reflektere over de opgaver, du har deltaget i, og din måde at
varetage dem på.
 I inddrager teorien til at udvikle dine opgaver i praktikken.
Du skal forberede dig til samtalerne og udfylde bilag 4, som du henter på
hjemmesiden.
Du er ansvarlig for at skrive samtalens konklusioner og aftaler ned.
Prøvetidssamtaler på dit 1. praktiksted (Bilag 2)
Formålet med samtalerne:
 Afklare om din ansættelse skal fortsætte. Prøvetid er beskrevet nærmere i
materialet vedrørende ansættelsesforhold.
Midtvejssamtaler med din praktikvejleder og evt. din praktikansvarlige (bilag
5 og Læringsspiralen)
Formålet med samtalerne:
 Skabe overblik over praktikperioden, stoppe op, kigge tilbage, lære, samle op
og tilrettelægge resten af praktikforløbet.
 Fokus på trivsel
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Du har en midtvejssamtale i hvert praktikforløb. Din praktikvejleder er ansvarlig for,
at midtvejssamtalen holdes. Du skal i materialet vedrørende ansættelsesforhold:
-

få indfriet dine forventninger
nå praktikmålene

Du skal benytte skemaet ”Forberedelse til afvikling af midtvejssamtale” (bilag 5) samt
hjælpeskemaet fra www.pass.info.dk til din forberedelse til samtalen.
Din praktikvejleder er ansvarlig for at notere konklusioner og gensidige aftaler. Du
bekræfter med din underskrift, at du har modtaget en kopi af konklusion og aftaler.
Praktikerklæring
Ved den afsluttende samtale afgiver dit praktiksted en Praktikerklæring med
Hjælpeskema.
I denne Praktikerklæring vurderes, om din samlede praktik er godkendt. Praktikstedet
lægger Praktikerklæringen og Hjælpeskema på skolens elevplan, inden næste
skoleperiode.
Afsluttende samtale (Bilag 6)
Du skal ved slutevaluering medbringe det udfyldte ”Skema til forberedelse og afvikling
af afsluttende samtale”.
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Praktikmålene og læringsmuligheder
Praktikmålene er de samme igennem hele uddannelsen, men læringsmulighederne er
ikke helt de samme i praktikkerne.
Derfor er der udarbejdet specifikke beskrivelser for afviklingen og af læringsmulighederne for hver praktik.
Du finder beskrivelsen i det enkelte praktiksteds materiale.
Beskrivelsen og skemaet med praktikmålene med eksempler på læringsmuligheder
hjælper dig med at opnå praktikmålene på det enkelte praktiksted:
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Praktik 1A og 1B
”Det nære sundhedsvæsen”
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Inspiration til opgaver i ”Det nære sundhedsvæsen”
- SSA-elevers praktik 1A og 1B
Det nære sundhedsvæsen
Eleven skal kunne begå sig på ældreområdet og kender de øvrige områder (aktivitetsog genoptræningsområdet, sundhedsfremme og forebyggelse, socialpsykiatrien og
omsorgstandplejen samt øvrige samarbejdspartnere, som f.eks. almen praktiserende
læger, apoteker, frivillige).
I den kommunale praktik 1A og 1B, skal eleven arbejde med, at påtage sig SSA elevrollen, f.eks. at reflektere og komme med selvstændige løsningsforslag.
Kompetenceudviklingen i praktik 1A og 1B bevæger sig fra ”begynder-niveau” til
”rutineret-niveau”
Den primære målgruppe for eleven er borgere med behov for grundlæggende pleje.
Eleven skal arbejde med alle målene i praktikken. Det er oplagt at tage udgangspunkt
i mål nr. 6.
Alle 5 pejlemærker indgår naturligt i praktikken.

Opgaverne til inspiration, skal ses i relation til den aktuelle praksis:
Kompetenceprofil for SSA
- Den autoriserede sundhedsperson
- Tavshedspligt.
- Magtanvendelse.
- Patientrettigheder.
- Omsorgspligt.
Grundlæggende færdigheder i kommunikation
- Nonverbal og verbal i relationen.
- At møde et menneske som professionel, herunder magtforhold.
- Forklare hvad det vil sige at kommunikere målrettet.
- Reflektere over, hvordan du påvirker relationen i samarbejdet med borgeren/
patienten, pårørende og frivillige.
- At være i borgerens hjem.

Menneskets grundlæggende behov
- Det hele menneske, fysisk, psykisk og socialt.
- Helhedssyn.
- Levevilkår, livsstil og livskvalitet.
- Sundhedsfremme.
- Forebyggelse.
- Livsstilssygdomme.
- Egenomsorg.
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Hygiejne
- Identificere de nationale - samt praktikstedets særlige regimer / retningslinjer /
kvalitetsstandarder og teknikker for hygiejne.
- Hygiejniske principper: Rent- urent- sterilt > mikrobiologi.
- Forebyggelse af smittespredning.
- Følge en SSA’er, eller sygeplejerske i udførelse af f.eks. sårpleje og
kateteranlæggelse og andre sundhedsfaglige ydelser jf. praktikstedets
hygiejniske principper.
Observation
- Anvende faglige screeningsværktøjer.
- Urinvejene - observationer, sygeplejeopgaver samt anatomi og fysiologi.
- Hjerte- lunge- og kredsløb-observationer, sygeplejeopgaver samt anatomi og
fysiologi.
- Sengeleje/immobilitetskomplikationer.
- Hud og hudpleje - observationer, sygeplejeopgaver samt anatomi og fysiologi.
- Observation decubitusprofylakse.
- Observation sanser:
o Syn og hjælpemidler
o Hørelse og hjælpemidler
Omsorg, personlige pleje og praktisk hjælp - jf. sygeplejeprocessen.
- Anvende Sygeplejeprocessen 5 faser i opgaverne.
- Anvendelse af teknologi og retningslinjer i relation til sygeplejen.
- Udføre og evaluere den planlagte omsorg, personlige pleje og praktisk hjælp.
- Praktisk hjælp - rengøring, tøjvask og rengøring af hjælpemidler.
Kost
-

og ernæring
Måltider.
Ernæringstilstand.
Fordøjelsen - observationer, sygeplejeopgaver samt anatomi og fysiologi.

Medicin
- Praktikstedets regler for medicinhåndtering.
- Følge en SSA’er, eller sygeplejerske under:
o observation af medicins virkning / bivirkning
o udførelse af medicingivning og medicinadministration
o dokumentation af observationer i forhold til medicinens virkning / bivirkning
- Begyndende kendskab til medicinens virkning og bivirkninger i relation til borger,
du har kontakt med.
Rehabilitering
- Øve på at finde borgerens motivation og mål.
- Aktiviteter i relation til recovery og rehabilitering.
- Motivation i forhold til aktiviteter.
- Ergonomi - møde/følge en ergoterapeut.
- Fysioterapi - møde/følge en fysioterapeut.
- Bevægeapparatet og hjælpemidler herunder velfærdsteknologi.
- Vejledning og information.
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Samarbejdsrelationer
- Tværfagligt samarbejde.
- Tværsektorielt samarbejde.
- Roller i det tværprofessionelle arbejde.
Arbejdsmiljø
- Fysisk- og psykisk arbejdsmiljø.
- Konflikthåndtering og voldforebyggelse.
- Forflytningskompetencer.
- Forebyggelse af fysiske og psykiske arbejdsskader.
Dokumentation, kvalitetssikring og patientsikkerhed
- Kommunikere, dokumentere faglige handlinger.
- Udvikle god praksis for kvalitet og patientsikkerhed.
Refleksionsmodellerne anvendes i forhold til læring.
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Praktik 2
Psykiatrisk praktik
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Hvordan arbejder du med målene i praktikperiode 2
Den psykiatriske praktik er på ca. 18 uger og derfor er der udvalgt 12 mål og
highlightet fokusområder i 5 praktikmål, som du først og fremmest skal arbejde med i
den psykiatriske praktik.
De udvalgte praktikmål er:
1

Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder
selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere,
planlægge, udføre og evaluere sygepleje til borgere/patienter med grundlæggende behov.

2

Eleven kan planlægge og iværksætte sundhedsfaglige handlinger på baggrund af faglige
og kliniske vurderinger, herunder sundhedsstyrelsens screeningsværktøjer til tidlig
opsporing samt lokale procedurer og retningslinjer.

4

Eleven kan ud fra en helhedsorienteret tilgang, der understøtter borgerens/patientens
mestring af eget liv, selvstændigt og i samarbejde med borgeren/patienten og pårørende
arbejde med rehabilitering og recovery.

5

Eleven kan selvstændigt og tværprofessionelt arbejde sundhedsfremmende og ud fra et
helhedssyn forebygge udvikling af livsstilssygdomme ved at vejlede og motivere
borgeren/patienten til mestring af eget liv.

6

Eleven kan ud fra en rehabiliterende tilgang selvstændigt planlægge, udføre og evaluere
omsorg, praktisk hjælp og personlig pleje til borgere med fysiske, psykiske og sociale
behov.

7

Eleven kan selvstændigt tilrettelægge og gennemføre fysiske, sociale, kulturelle og
kreative aktiviteter, og informere og vejlede om aktivitetstilbud, herunder inddrage
netværk og frivillige ud fra borgerens interesser og behov og understøtte
borgere/patienter i at træffe egne valg.

9

Eleven kan selvstændigt efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation varetage
medicinhåndtering, observere virkning/bivirkninger samt dokumentere og samarbejde
med borger/patient i den medicinske behandling.

10

Eleven kan etablere relationer, der skaber samarbejde med borgere/patienter, pårørende
og frivillige, herunder kommunikere målrettet og anvende relevante
kommunikationsformer.

11

Eleven kan selvstændigt gennemføre pædagogiske aktiviteter og varetage vejledning af
kollegaer.

12

Eleven kan kommunikere på en måde der, under hensyntagen til egen og andres
sikkerhed, understøtter borgere og patienters integritet og selvbestemmelse i forbindelse
med konflikthåndtering og voldsforebyggelse.

15

Eleven kan koordinere og indgå i samarbejdet om en borgers/patients behov for
tværprofessionel og tvær-sektoriel indsats, herunder selvstændigt indlede, afslutte og
dokumentere en social- og sundhedsfaglig ydelse i relation til modtagelse, indlæggelse,
udskrivning og hjemkomst.

17

Eleven kan støtte op om udviklingen af god praksis for kvalitetssikring og
patientsikkerhed i det tværprofessionelle samarbejde.

De highlightet fokusområder i 5 praktikmål er:
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3

Eleven kan selvstændigt identificere og reagere på ændring i
borgerens/patientens sundhedstilstand. Ved uforudsete og komplekse
problemstillinger kan eleven udføre sygeplejehandlinger indenfor eget kompetenceområde
samt delegerede sygeplejehandlinger, herunder udføre palliativ pleje.

13

Eleven kan selvstændigt kommunikere og dokumentere faglige handlinger i
relevante dokumentationssystemer med henblik på at understøtte patientsikre overgange
og kontinuitet i det samlede borger/patientforløb og øge den borger-/patientoplevede
kvalitet.

14

Eleven kan selvstændigt koordinere og tilrettelægge eget og andres arbejde samt
understøtte og indgå i teamsamarbejde omkring opgaveløsning med
borgerens/patientens mål for øje.

19

Eleven kan reflektere over og træffe kvalificerede valg i forhold til etiske og faglige
dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, fx forhold som
tavshedspligt, magtanvendelse, patientrettigheder, omsorgspligt og hensyn til
borgerens/patientens livskvalitet.

20

Eleven kan planlægge og redegøre for eget arbejde og kompetenceområde som
autoriseret sundhedsperson i overensstemmelse med relevant lovgivning og andres
kompetenceområder.

Praktikmålene i praktik 2:
De udvalgte mål og highlightet fokusområder skal som udgangspunkt opnås på det
rutinerede niveau jævnfør bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af
22/09/2014, § 29, hvor præstationsstandarden for rutineret niveau er defineret som
følgende:
Rutineret niveau.
Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i
en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre.
På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte
sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om
løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.
Der kan være grunde til, at du ikke når alle udvalgte mål og highlightet
fokusområder på det forventede rutinerede niveau uden at det nødvendigvis
betyder, at du ikke kan få godkendt din praktikperiode (jævnfør Vejledning til
praktiksteder – Udfyldelse af PASS` hjælpeskema til praktikken). Din vejleder bør dog
have en forventning om, at du kan nå det avancerede niveau inden uddannelsen
afsluttes, for at kunne godkende praktikperioden.
De øvrige mål (mål 3,8,13,14,16,18,19 og 20) vil du fortsat have mulighed for at
arbejde med og opnå på et rutineret niveau. De er dog ikke i fokus og er heller ikke
en betingelse for at få godkendt din praktik.

SSA Elevmateriale - Godkendt 13.02.17. Senet revideret Februar 22

21

Psykiatrisk sygepleje:
I den psykiatriske sygepleje lægges der især vægt på relations arbejde og
kommunikation. Det er derfor vigtigt, at du lærer at skærpe og udvikle din
opmærksomhed og din empati overfor det hele menneske med psykiske lidelser,
sygdomme og psykiatriske problemstillinger og at du opnår færdigheder i udøvelse af
psykiatrisk pleje- og behandling indenfor dit kompetenceområde.
I den første del af din praktikperiode anbefaler vi dig at arbejde med de praktikmål,
som især har fokus på det relationelle og kommunikative. Arbejdet med disse mål
kræver, at du aktivt deltager i det daglige patientrelaterede pleje- og
behandlingsarbejde i afsnittet, skaffer dig forskellige praktiske og kropslige erfaringer,
at du anvender din viden fra første uddannelsesperiode, at du læser og skaffer dig
viden om psykiatriske patienter og psykiatrisk sygepleje og at du engagerer dig med
de personlige egenskaber og erfaringer du allerede besidder.
De mål vi anbefaler at du arbejder med først, er følgende mål: 1,2,10,12 og
highlightet fokusområder fra mål 13 og 19.
Målene omfatter at arbejde med:
 sygeplejeprocessen (grundlæggende behov, dataindsamling, sygepleje
problemstillinger, planlægning, handlinger og evaluering)
 relations arbejde (etablering af relation)
 målrettet kommunikation (forebyggelse af konflikter og vold, integritet,
selvbestemmelse)
 etiske og faglige problemstillinger (tavshedspligt, magtanvendelse,
patientrettigheder, omsorgspligt og livskvalitet)
 dokumentation (faglige handlinger, understøtte overgange, kontinuitet)
Når du mestrer færdigheder i forhold til ovenstående mål og er på vej mod et
rutineret niveau, skal du tillægge og integrer nogle mål, hvor fokus er på:
 mestring
 omsorg
 uforudsete og komplekse problemstillinger (kompetenceområde, palliativ pleje)
 forebyggelse (livsstilssygdomme, rehabilitering og recovery)
 vejledning og planlægning
 samarbejde (tværfagligt, tværorganisatorisk og tværsektorielt samarbejde)
 koordinering (tilrettelægge eget arbejde, tværprofessionelt og tværsektorielt,
modtagelse, indlæggelse, udskrivning og hjemkomst)
 Aktiviteter (fysiske, social, kulturelle og kreative aktiviteter, vejledning,
netværk, frivillighed, pædagogisk)
 medicinhåndtering
 dit eget kompetenceområde som social- og sundhedsassistentelev
(autorisation).
Det drejer sig om følgende mål: 4,5,6,7,9,11,15 og highlightet fokusområder fra mål
3, 14 og 20
I den sidste del af din praktikperiode skal du tillægge og integrere mål, som
drejer sig om:
 sikring af patienters sikkerhed
 kvalitetssikring
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Der er følgende mål: 17.
Vi anbefaler, at du arbejder systematisk og fokuseret med 1 til 2 mål ad
gangen.
Når du arbejder med et eller flere udvalgte mål, vil du sideløbende støde ind i indhold
og temaer fra andre mål. Lav gerne noter vedrørende disse under de respektive mål.
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Praktik 3
”Det sammenhængende sundhedsvæsen”
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Afvikling af 3. praktik - somatisk praktik
Overskriften for 3. praktik er ”Det sammenhængende sundhedsvæsen”.
Det er en 40 ugers praktik, hvoraf 28 uger afvikles i primærsektoren og 12 uger er
placeret i sygehusregi.
Den afsluttende Praktikerklæring udarbejdes af praktikvejlederen i kommunal regi,
hvor eleven afslutter sin 3. praktik.
Forventninger til sektorovergange i den 3. praktik - somatisk praktik:
”Målet er professionel observation, refleksion over sektorovergangene ud fra et
patient-/borger-perspektiv”.
Primærsektor:
Der skal i de 28 uger i primærsektoren planlægges minimum én sektorovergang, hvor
eleven følger borgeren eksempelvis til ambulant kontrol, undersøgelser på sygehus,
genoptræning, speciallæge, tandlæge, egen læge.
Der udarbejdes en fremadrettet og bagudrettet refleksionsmodel på minimum én
sektorovergang.
Sygehuspraktik:
De 12 uger i sygehusregi har særligt fokus på praktikmålene 3-8-9-10-13-14-15-1719-20 og overgange på tværs af afdelinger og sektorer. Praktikvejleder på SVS
udfylder PASS hjælpeskemaet i fht. de 10 ovennævnte praktikmål. Eleven afleverer
hjælpeskemaet til praktikvejlederen i den kommunale praktik, hvor endelig PASS og
hjælpeskema udfyldes ved praktikkens afslutning.
Forventninger til sygehuspraktikken:
I sygehuspraktikken skal eleverne gennemgå SVS E-læring i medicinhåndtering
(praktikmål 9).
Eleven udarbejder i alt 7 refleksionsmodeller på udvalgte praktikmål:
 Én fremadrettet refleksionsmodel vedr. ansvar og kompetence som autoriseret
sundhedsperson og patientsikkerhed i fht. en konkret opgave/patient.
(praktikmål 3+14)
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 Én fremadrettet og én bagudrettet refleksionsmodel på forebyggelse af
smittespredning (praktikmål 8)
 Én fremadrettet og én bagudrettet refleksionsmodel på sektorovergange indlæggelse, forløbsplaner, udskrivelsesrapport og selve udskrivelsen, samt
hjemkomst til eget hjem (praktikmål 10+13+15).
 Én fremadrettet refleksionsmodel på patientsikkerhed, kvalitetssikring, love og
retningslinjer (praktikmål 17+20).
 Én bagudrettet refleksionsmodel til at reflektere over et konkret patientforløb
internt på sygehuset (praktikmål 19).
Når du arbejder med sektorovergange (praktikmålene 10+13+15) i
sygehuspraktikken, skal du lade dig inspirere af Idékataloget.
Følg dette link til Idékataloget
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Praktikmål og læringsmuligheder i de kommunale- og somatiske praktikker.

1.

2.

Praktikmål

Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med
at opnå praktikmålene på det enkelte praktiksted.

Eleven kan gennemføre og
reflektere over kliniske
sygeplejehandlinger, herunder
selvstændigt anvende
sygeplejeprocessen til at indsamle
data, identificere, analysere,
planlægge, udføre og evaluere
sygepleje til borgere/patienter med
grundlæggende behov.



Forklar hvad du forstår ved menneskets grundlæggende behov



Forklar hvad praktikstedet forstår ved grundlæggende sygepleje

Eleven kan planlægge og
iværksætte sundhedsfaglige
handlinger på baggrund af
faglige og kliniske vurderinger,
herunder sundhedsstyrelsens
screeningsværktøjer til tidlig
opsporing samt lokale procedurer og
retningslinjer.

Med udgangspunkt i en borger/patient, skal du anvende sygeplejeprocessen til at opfylde
praktikmålet:


Observere patienten



Identificere patientens behov for grundlæggende sygepleje (dataindsamling)



Begrunde patientens behov for grundlæggende sygepleje (teori/praksiskobling)



Planlægge den grundlæggende kliniske sygepleje, ved hjælp af den fremadrettede
refleksionsmodel



Udføre den grundlæggende sygepleje hos borgeren / patienten (handling)



Dokumentere den udførte grundlæggende sygepleje i dokumentations-systemet



Evaluere den kliniske udførte sygepleje, ved hjælp af den bagudrettede refleksionsmodel.

Med udgangspunkt i en borgers / patients mål, skal du:


Planlægge og udføre sundhedsfaglige ydelser jvf. praktikstedets SSA-kompetenceprofil



Forklare og anvende sundhedsstyrelsens screeningsværktøjer til tidlig opsporing



Redegøre for - og anvende lokale procedurer og retningslinjer indenfor kompetenceområdet.
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3.

Praktikmål

Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med
at opnå praktikmålene på det enkelte praktiksted.

Eleven kan selvstændigt
identificere og reagere på
ændring i borgerens/patientens
sundhedstilstand. Ved uforudsete
og komplekse problemstillinger kan
eleven udføre sygeplejehandlinger
indenfor eget kompetenceområde
samt delegerede
sygeplejehandlinger, herunder
udføre palliativ pleje.

Med udgangspunkt i en borger/patient, skal du:
 Identificere de problemstillinger, som er årsag til kontakten med sundhedsvæsenet



Identificere og reagere på ændringer i borger/patients sundhedstilstand



Vurdere om problemstillingerne er ikke komplekse eller komplekse



Anvende praktikstedets regler for delegering af sygeplejeopgaver



Vurdere, om løsningen på problemstillingen hører under dit kompetenceområde, eller du
skal henvende dig til andre faggrupper

 Anvende den bagudrettede refleksionsmodel, til at evaluere, hvordan du har reageret på
ændringer i borgerens/patientens fysiske, psykiske eller sociale tilstand
 Identificere og forklare hvorledes du vil udføre palliativ pleje, jf. fremadrettet
refleksionsmodel.
4.

Eleven kan ud fra en
helhedsorienteret tilgang, der
understøtter borgerens/patientens
mestring af eget liv, selvstændigt og
i samarbejde med
borgeren/patienten og pårørende
arbejde med rehabilitering og
recovery.

Forklare begreberne:
motivation
aktivitet
recovery
rehabilitering
vejledning
information.
Med udgangspunkt i en borger/patient, skal du:
 Identificere borgerens/patientens mål og motivation


Identificere og anvende praktikstedets relevante tilbud og aktiviteter i relation til recovery
og rehabilitering



Planlægge og gennemføre vejledning og/eller information ud fra patientens behov
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Praktikmål

Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med
at opnå praktikmålene på det enkelte praktiksted.


5.

6.

Eleven kan selvstændigt og
tværprofessionelt arbejde
sundhedsfremmende og ud fra et
helhedssyn forebygge udvikling af
livsstilssygdomme ved at vejlede
og motivere borgeren/patienten til
mestring af eget liv.

Eleven kan ud fra en
rehabiliterende tilgang
selvstændigt planlægge, udføre og
evaluere omsorg, praktisk hjælp og
personlig pleje til borgere med
fysiske, psykiske og sociale behov

Forklare, planlægge og gennemføre en aktivitet med borger /patient mhp. at denne forøger
livskvalitet og/eller kan mestre eget liv.

Med udgangspunkt i en borger/patient, skal du med baggrund i litteratur forklare begreberne:
- helhedssyn
- sundhedsfremme
- forebyggelse
- autonomi
- levevilkår, livsstil og livskvalitet
- livsstilssygdomme
- mestringsstrategi
- egenomsorgsevne


Planlægge og udføre sundhedsfaglige og forebyggende vejledninger



Forklare hvad du forstår ved tværprofessionelt arbejde



Identificere tværprofessionelle samarbejdspartnere



Redegøre for din rolle i det tværprofessionelle arbejde.

Med udgangspunkt i en borger/patient skal du:


Planlægge den omsorg, personlige pleje og praktiske hjælp din borger har behov for
(fysiske, psykiske og sociale behov), jf. sygeplejeprocessen



Udføre den planlagte omsorg, personlige pleje og praktisk hjælp



Evaluere den udførte omsorg, personlige pleje og praktisk hjælp, jf. sygeplejeprocessen



Opsøge relevant fagperson, som er involveret i patientens genoptræning og forklare socialog sundhedsassistentens rolle



Vurdere om der er sygeplejefaglige opgaver før, under eller efter genoptræningen.
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7.

8.

9.

Praktikmål

Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med
at opnå praktikmålene på det enkelte praktiksted.

Eleven kan selvstændigt
tilrettelægge og gennemføre
fysiske, sociale, kulturelle og
kreative aktiviteter, og informere
og vejlede om aktivitetstilbud,
herunder inddrage netværk og
frivillige ud fra borgerens
interesser og behov og
understøtte borgere/patienter i at
træffe egne valg

Med udgangspunkt i en borger/patient skal du:
 Identificere og anvende praktikstedets relevante tilbud og aktiviteter indenfor rehabilitering,
sygepleje, service- og botilbud

Eleven kan selvstændigt
forebygge smittespredning ud fra
nationale og lokale retningslinjer og
standarder for hygiejne, herunder
særlige regimer og teknikker samt
vejlede borgere, patienter,
pårørende, kollegaer og frivillige
herom.

Eleven kan selvstændigt efter
praktikstedets retningslinjer og efter
delegation varetage
medicinhåndtering, observere
virkning/bivirkninger samt
dokumentere og samarbejde med
borger/patient i den medicinske
behandling.



Vurdere borgerens/patientens motivation



Planlægge og udføre vejledning og/eller information ud fra patientens behov.



Planlægge og udføre en aktivitet (fysisk, social, kulturel og/ eller kreativ) ud fra
borgerens/patientens interesser og behov



Tage initiativ til - og inddrage borgernes/patientens netværk og evt. frivillige i relation til
behovet og aktiviteterne.

Med udgangspunkt i en borger/patient skal du:
 Identificere de nationale - samt praktikstedets særlige regimer / retningslinjer /
kvalitetsstandarder og teknikker for hygiejne


Forklare, hvordan du forebygger smittespredning



Medvirke til at forbygge smittespredning



Planlægge og udføre f.eks. sårpleje og kateteranlæggelse og andre sundhedsfaglige ydelser
jf. praktikstedets hygiejniske principper



Planlægge og gennemføre en vejledning for borgere/patienter, pårørende og kolleger.

Med udgangspunkt i en borger/patient, skal du:
 Være bevidst om Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler


Anvende praktikstedets regler for medicinhåndtering, herunder dokumentation



Identificere Sundhedsstyrelsens regler om dokumentation i forbindelse med dispensering



Udføre medicingivning og medicinadministration efter praktikstedets retningslinjer til én
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Praktikmål

Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med
at opnå praktikmålene på det enkelte praktiksted.
eller flere patienter


Forklare medicinens virkning, bivirkninger og kontraindikationer



Forklare dit samarbejde med borger/patient i den medicinske behandling



Identificere Sundhedsstyrelsens vejledning til hjemmeplejeordninger om behandling af
anafylaktisk chok



Tage initiativ til og ansvar for, at borgeren/patienten har den fornødne information om
medicinen m.m.
Vurdere og tage ansvar for medicinens virkning og bivirkning ved borgere/patienter.



10.

Eleven kan etablere relationer, der
skaber samarbejde med
borgere/patienter, pårørende og
frivillige, herunder kommunikere
målrettet og anvende relevante
kommunikationsformer



Formidle (dokumentere) observationer i forhold til medicinens virkning og bivirkning hos
borgeren/patienten.



Forklare og give eksempler på, hvordan du indgår en professionel relation

 Reflektere over, hvordan du påvirker relationen i samarbejdet med borgeren/ patienten,
pårørende og frivillige
 Forklare hvad det vil sige at kommunikere målrettet
 Give eksempler på - og begrund dine anvendte kommunikationsformer.

11.

Eleven kan selvstændigt
gennemføre pædagogiske
aktiviteter og varetage vejledning
af kollegaer.

 Forklare, hvad det vil sige at varetage en pædagogisk aktivitet
 Begrunde hvilke overvejelser du skal gøre dig
 Udvælge og planlæg en pædagogisk aktivitet til dine kollegaer
 Afprøve og planlægge pædagogiske aktiviteter

 Formidle aktiviteten for din vejleder inden afholdelsen, udfør og evaluer med din vejleder.
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12.

Praktikmål

Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med
at opnå praktikmålene på det enkelte praktiksted.

Eleven kan kommunikere på en
måde der, under hensyntagen til
egen og andres sikkerhed,
understøtter borgere og
patienters integritet og
selvbestemmelse i forbindelse
med konflikthåndtering og
voldsforebyggelse.

 Forklare hvad vil det sige at kommunikere under hensyntagen til egne og andres sikkerhed
 Forklare begreberne integritet og selvbestemmelse
 Forklare hvordan du arbejder med integritet og selvbestemmelse
 Forklare hvordan du arbejder med konflikthåndtering og voldsforebyggelse
 Forklare hvilke kommunikationsredskaber, der anvendes på praktikstedet, og hvordan du
konkret har benyttet dem ved en borger.

13.

Eleven kan selvstændigt
kommunikere og dokumentere
faglige handlinger i relevante
dokumentationssystemer med
henblik på at understøtte
patientsikre overgange og
kontinuitet i det samlede
borger/patientforløb og øge den
borger-/patientoplevede kvalitet

Med udgangspunkt i refleksionsmodellen identificere overvejelser og beslutninger om, hvilke
informationer, der kan og skal dokumenteres og formidles til:
- egen faggruppe i egen sektor/anden sektor
- anden faggruppe i egen sektor/anden sektor


Formidle nødvendige informationer på f.eks. morgenmøder, gruppemøder m.fl.



Anvende dokumentationssystem ud fra de lokale retningslinjer



Udføre dokumentationen i fagsprog



Forklare, hvad der forstås ved patientsikre overgange og kontinuitet



Give eksempler på, hvordan du medvirker til patientsikre overgange og kontinuitet i
borger/patientforløb



Formidle (dokumentere) administrative og udførte sygeplejehandlinger, herunder hvilke
opgaver, der skal følges op på.
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14.

Praktikmål

Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med
at opnå praktikmålene på det enkelte praktiksted.

Eleven kan selvstændigt
koordinere og tilrettelægge eget
og andres arbejde samt
understøtte og indgå i
teamsamarbejde omkring
opgaveløsning med
borgerens/patientens mål for øje.

 Forklare hvad det vil sige at koordinere og tilrettelægge eget og andres arbejde
 Begrunde hvilke overvejelser du vil gøre dig, når du koordinerer og tilrettelægger eget og
andres arbejde
 Forklare begrebet teamsamarbejde og give eksempler på, hvordan du medvirker i et
teamsamarbejde
 Udvælge planlagte eller nye sygeplejehandlinger hos borgeren/patienten og anvend
sygeplejeprocessen til beskrivelse af de enkelte faser i tilrettelæggelsen af opgaverne.

15.

Eleven kan koordinere og indgå i
samarbejdet om en
borgers/patients behov for
tværprofessionel og tværsektoriel indsats, herunder
selvstændigt indlede, afslutte og
dokumentere en social- og
sundhedsfaglig ydelse i relation til
modtagelse, indlæggelse,
udskrivning og hjemkomst.

 Forklare begreberne tværprofessionel og tværsektoriel indsats
 Reflektere over din indgåelse i det tværprofessionelle samarbejde, omkring
borgere/patienter, og hvordan det koordineres
 Forklare dine kompetencer i det tværprofessionelle samarbejde
 Planlægge og tage ansvar for opgaver i relation til indlæggelse og udskrivning/modtagelse af
en borger /patient, ud fra lokale retningslinjer
 Vurdere hvordan du har indledt, afsluttet og dokumenteret en social og sundhedsfaglig
ydelse i relationer til modtagelse, indlæggelse, udskrivning og hjemkomst.

16.

Eleven kan selvstændigt udføre
sygepleje med anvendelse af
teknologi og retningslinjer, der
tager udgangspunkt i
erfaringsbaseret viden og evidens

 Identificere hvilke retningslinjer og teknologi, der anvendes i sygeplejen på dit praktiksted
 Anvende elektroniske medier til at skaffe erfarings- og evidensbaseret viden i relation til
udførelse af sygeplejen
Med udgangspunkt i en borger/patient, skal du:
 Begrunde behovet for anvendelse af teknologi
 Anvende praktikstedets teknologi og retningslinjer i udførelsen af sygepleje
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Praktikmål

Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med
at opnå praktikmålene på det enkelte praktiksted.
 Forklare og vurdere evt. dilemmaer forbundet med brugen af teknologi i relation til udførelse
af sygeplejen.

17.

18.

19.

Eleven kan støtte op om udviklingen
af god praksis for
kvalitetssikring og
patientsikkerhed i det
tværprofessionelle samarbejde.

Eleven kan forholde sig kritisk til
og understøtte udvikling af et
godt fysisk og psykisk
arbejdsmiljø, herunder udføre
forflytninger samt vurdere
pladsforhold under overholdelse af
arbejdsmiljøreglerne og anvendelse
af velfærdsteknologi.

Eleven kan reflektere over og
træffe kvalificerede valg i
forhold til etiske og faglige
dilemmaer, der følger arbejdet som
professionel sundhedsperson, fx
forhold som tavshedspligt,



Forklare begrebet kvalitetssikring og hvad der forstås ved god praksis



Forklare begrebet patientsikkerhed og hvad der forstås ved god praksis



Forklare og vurdere hvordan der arbejdes med kvalitetssikring og patientsikkerhed på dit
praktiksted.



Forklare dine kompetencer og rolle i det tværprofessionelle samarbejde i forhold til
kvalitetssikring og patientsikkerhed på dit praktiksted.



Forklare begrebet utilsigtet hændelse og hvordan der arbejdes med dette på dit praktiksted.



Forklare hvad praktikstedet forstår ved et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø



Udføre forflytninger jf. praktikstedets retningslinjer, herunder vurdere pladsforhold



Forklare hvordan du forebygger egne og andres fysiske og psykiske arbejdsskader



Anvende praktikstedets retningslinjer for fysisk- og psykisk arbejdsmiljø



Identificere og vurdere, hvad du kan gøre, hvis du oplever problemer i det fysiske- og
psykiske arbejdsmiljø.

Anvende din viden om patientrettigheder i praksis, for eksempel tavshedspligt, brug af
samtykkeerklæringer, information om klagemuligheder m.m.
Forklar hvad du forstår ved:
 Et etisk og fagligt dilemma
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Praktikmål

Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med
at opnå praktikmålene på det enkelte praktiksted.

magtanvendelse, patientrettigheder,
omsorgspligt og hensyn til
borgerens/patientens livskvalitet









Træffe et kvalificeret valg
Professionel sundhedsperson
Tavshedspligt
Magtanvendelse
Patientrettigheder
Omsorgspligt
Hensyn til borgerens /patientens livskvalitet

Anvende refleksionsmodellen til at forklare og vurdere ovenstående begreber i relation til
samarbejdet med en konkret borger/patient.
20.

Eleven kan planlægge og
redegøre for eget arbejde og
kompetenceområde som
autoriseret sundhedsperson i
overensstemmelse med relevant
lovgivning og andres
kompetenceområder

Reflektere over og anvende de love, som en autoriseret sundhedsperson skal arbejde ud fra:


Serviceloven herunder frit valg af personlig og praktisk hjælp
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Sundhedsloven
Lov om patienters retssikkerhed
Psykiatriloven
Sundhedsstyrelsens vejledning om hjemmesygepleje
Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser.
Lov om autorisation og sundhedsfaglig virksomhed
Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation
af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).
Love og bekendtgørelser vedr. de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser
Med udgangspunkt i en borger/patient, skal du vurdere, hvilke love, bekendtgørelser og
vejledninger, du skal arbejde efter.
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Bilag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Refleksionsskema (Før-refleksion / Efter-refleksion)
Prøvetidssamtale
Forventningssamtale
Elevsamtaler
Midtvejssamtaler
Afsluttende samtale
”Link” til Hjælpeskema og praktikerklæring

SSA Elevmateriale - Godkendt 13.02.17. Senet revideret Februar 22

36

SSA Elevmateriale - Godkendt 13.02.17. Senet revideret Februar 22

37

SSA Elevmateriale - Godkendt 13.02.17. Senet revideret Februar 22

38

Bilag 2

Procedure for prøvetidsforløb.
Social- og sundhedselever
Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, nr. 1244:
§ 60 En uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter.
Stk. 2. De første 3 måneder af praktiktiden betragtes dog som en prøvetid, hvori enhver af
parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel. Skoleophold medregnes
ikke i prøvetiden.
Stk. 3. Hvis en elev af de grunde, der er nævnt i § 58, stk. 1, er fraværende fra
praktikvirksomheden i mere end 1 måned af prøvetiden, forlænges prøvetiden svarende til
fraværsperioden.
§ 61 Misligholder en af parterne i uddannelsesaftalen væsentligt sine forpligtelser, kan den
anden part hæve aftalen.
Stk. 2. Hvis en væsentlig forudsætning for aftaleindgåelsen viser sig at være urigtig eller
senere brister, kan parten hæve aftalen.

Opsigelse af uddannelsesaftaler i prøvetiden
Der kan ske opsigelse uden angivelse af grund og uden varsel, men i offentlige
forvaltninger er Forvaltningsloven fortsat gældende. Derfor skal der være en
forudgående høring af eleven på ca. 14 dage, og opsigelsen skal indeholde en kort
begrundelse.
Forud for alle opsigelser kontaktes den uddannelsesansvarlige, denne afklarer
endvidere med uddannelseskonsulenten/ansættende myndighed ved Esbjerg
Kommune.
Begge parter kan opsige uddannelsesaftalen indenfor prøvetiden, hvorefter det er
vanskeligt at opsige uddannelsesaftalen med mindre der er tale om mislighold af
uddannelsesaftalen. Derfor er det vigtigt at foretage en grundig prøvetidsvurdering.
Prøvetidssamtale
Hvis prøvetiden er forløbet tilfredsstillende, underskrives prøvetidsforløbs skema 1.
Kopi af skema 1. udleveres til eleven.
Hvis prøvetiden ikke er forløbet tilfredsstillende inddrages
uddannelseskoordinatoren/ansættende myndighed og skolens uddannelsesvejleder.
Se procedure for prøvetidsforløb når prøvetiden ikke er forløbet tilfredsstillende.

Procedure for prøvetidsforløb –
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når prøvetiden ikke er forløbet tilfredsstillende

Praktikuge

Aktiviteter

6

Eleven indkaldes til prøvetidssamtale, hvis prøvetiden indtil nu ikke er forløbet
tilfredsstillende. Indkaldelsen skal ske skriftligt og med opfordring til at tage en
bisidder med til samtalen. Det kan være en forælder, en ægtefælle, en
ven/veninde eller en tillidsrepræsentant.

7

1. Prøvetidssamtale:






10 - 12

Kommentarfeltet i Prøvetidsforløb - skema 1 udfyldes
Skema 2 udfyldes med nøjagtig beskrivelse af, hvad eleven skal forbedre
Dato for ny samtale aftales efter 2-3 uger, således at eleven får mulighed
for at vise om hun/han kan forbedre sig
Det skal præciseres over for eleven, at de beskrevne områder skal udvikles
inden næste samtale, ellers kan konsekvensen være, at eleven må stoppe
uddannelsen og uddannelsesaftalen bliver ophævet
Kopi af skema 2 udleveres til eleven.

2. Prøvetidssamtale:




Ved samtalen foretages der en opfølgning på skema 2.
Har eleven vist udvikling er prøvetiden forløbet tilfredsstillende.
Har eleven ikke vist en udvikling. Oplyses eleven om, at den ansættende
myndighed vil indlede en sag om ophævelse af uddannelsesaftalen. Eleven
vil modtage et brev om påtænkt ophævelse af uddannelsesaftalen med en
høringsfrist på min. 1 uge, jf. Forvaltningslovens § 19. Det betyder, at
eleven skriftligt kan fremkomme med eventuelle kommentarer til den
påtænkte ophævelse. Efter høringsfristen træffes der en endelig afgørelse,
om evt. ophævelse af uddannelsesaftalen.
Den eventuelle ophævelse af uddannelsesaftalen træder i kraft, umiddelbart
efter høringens udløb.



Eleven vil modtage et brev.

Fælles kommunalt og regionalt prøvetidsprocedure
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Social- og sundhedselever
1. Prøvetidssamtale (skema 1)
Navn:
Cpr. nr.:
Prøvetiden forløber indtil:____________________________________________________
Kommentarer fra eleven og praktikken
Personlige kompetencer:
- At være nysgerrig
- At være refleksiv
- At indgå i relationer
- At være empatisk
- At handle etisk
De fem pejlemærker jf. LUP
Samarbejde:
- borger/patienter
- praktikvejleder
- kolleger
- teamleder /
uddannelseskonsulent
- andre
Fremtoning og adfærd:
- fysisk / psykisk
- sprog
- kropssprog
- professionel fremtoning
- personlig hygiejne
- påklædning
Fremmøde:
- møde til tiden
- fravær
- overholde aftaler
Vejledning:
- åbenhed
- undrer sig
- forstår og kan omsætte
vejledning
Prøvetiden er forløbet tilfredsstillende:
Dato________ Ja _____
Praktikstedets underskrift:

Nej _____ ( fortsæt i skema 2)
Elevens underskrift:

_______________________________________________________________________
Såfremt prøvetiden ikke er forløbet tilfredsstillende, udfyldes Aftaler og konklusion (skema 2).
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Prøvetidssamtale – Aftaler og konklusion (skema 2)
Prøvetiden er ikke forløbet tilfredsstillende og der skal ske en udvikling
Navn:
Cpr. nr.:

Kommentarer
Du skal inden næste samtale
om 2-3 uger udvikle dig
indenfor følgende områder:

Dato for 2. Samtale:_________

Hvis du ikke du har udviklet dig i forhold til ovenstående:
Hvis det til 2. samtale vurderes, at du ikke har udviklet dig, vil ansættelsesmyndigheden
indlede en sag om ophævelse af uddannelsesaftalen. Du modtager et brev om påtænkt
ophævelse af uddannelsesaftalen med en høringsfrist på min. 1 uge, jf. Forvaltningslovens §
19. Det betyder, at du skriftligt kan fremkomme med dine eventuelle kommentarer til den
påtænkte ophævelse, inden der træffes endelig afgørelse.
Efter høringsfristen træffes der en endelig afgørelse, om evt. ophævelse af uddannelsesaftalen.
Den eventuelle ophævelse af uddannelsesaftalen træder i kraft umiddelbart efter høringens
udløb.
Du vil modtage et brev.
Du opfordres til at tage en bisidder med til samtalen. Det kan være en forælder, en ægtefælle,
en ven/veninde eller en tillidsrepræsentant.
Praktikstedets underskrift:

Elevens underskrift:

________________________________________________________________________
Såfremt prøvetiden ikke er forløbet tilfredsstillende, sendes skemaet til den ansættende
myndighed. Kopi udleveres til eleven.
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2. prøvetidssamtale - Afgørelse (skema 3)

Navn:
Cpr. nr.:
Afgørelse på 2. prøvetidssamtale:

Prøvetiden er forløbet tilfredsstillende:
Dato________ Ja _____
Praktikstedets underskrift:

Nej _____
Elevens underskrift:

________________________________________________________________________
Skemaet sendes til den ansættende myndighed. Kopi udleveres til eleven.

Bilag 3
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Skema til forberedelse og afvikling af forventningssamtale
Din forberedelse til forventningssamtalen:
 Du læser afsnittet i elevmaterialet om gensidige forventninger.
 Du skal reflektere over de gensidige forventninger og anvende disse i din
forberedelse af samtalen
 Du skal medbringe hjælpeskema fra tidligere praktikker.
 Du skal besvare nedenstående spørgsmål skriftligt.

Hvem er du:
 Skriv lidt om hvem du er? (Familie, fritid, skolegang, arbejde og uddannelse.)
 Hvordan lærer du bedst?
 Hvad er du god til fagligt og personligt?
 Hvilke udfordringer har du fagligt og personligt?
 Har du brug for/ har du særlige støtteforanstaltninger?
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Hvilke forestillinger har du til den kommende praktikperiode:
 Hvordan kan din praktikvejleder understøtte din læring?
 Hvordan ser du dig selv indgå i praksisfællesskabet på dit praktiksted?
 Hvilke arbejdsopgaver er du god til, og hvilke udfordringer forventer du?
 Er der noget fra hjælpeskemaet, der skal følges op på?

Gensidige aftaler om praktikperioden:

Evaluering af samtalen:
Hvordan har du oplevet samtalen i dag?

Dato for samtalen:
Underskrift elev:
Underskrift praktikvejleder:
Underskrift
uddannelseskoordinator:

Bilag 4
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Skema til forberedelse og afvikling af elevsamtaler.
Forberedelse:
 Du medbringer dine aftaler fra forventningssamtalen, tidligere elevsamtaler,
refleksionsskemaer, evt. midtvejssamtale og andet relevant materiale.
 Du skal besvare nedenstående spørgsmål skriftligt.

Trivsel:
 Hvordan befinder du dig?
 Hvad gør du selv for at befinde dig godt blandt kolleger/praktikvejleder og
borgerne?
 På hvilken måde skaber du kontakt og tillid til patienter/borgere, dine kolleger og
til din praktikvejleder?
 Hvad har du brug for at øve dig i på baggrund af disse spørgsmål?

Hvordan har du udviklet dig fagligt siden sidste elevsamtale:
 Gennemgå praktikmålene – hvilke mål har du arbejdet særligt med?
 Hvilke opgaver har du arbejdet med siden sidste elevsamtale – og hvordan har du
anvendt din teoretiske viden fra temaerne i skoleperioderne?
 Hvilke opgaver skulle du løse til i dag?
 Hvis du ikke har løst opgaverne, hvad har så forhindret dig i det?
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Refleksionsskemaer – bagudrettet og fremadrettet:
 Gennemgå de refleksionsskemaer, du har udfyldt siden sidst?
 Hvad er dit faglige udbytte?
 Hvad skal du øve dig mere i?

Selvstændighed i opgavevaretagelsen:
 Hvilke opgaver kan du arbejde selvstændigt med?
 Hvilke opgaver skal du øve dig mere på for at kunne klare dem selvstændigt?

Konkrete emner/temaer du har behov for at drøfte:
 Faglige udfordringer du oplever hos borgerne.
 Praktiske udfordringer.
 Andet.

Evt. drøftelse af læringsaktiviteter:
 F. eks. planlægning af kommende læringsaktiviteter.
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Aftalte punkter/emner/temaer til næste elevsamtale:

Evaluering af samtalen:
 Hvordan har du oplevet samtalen i dag?

Dato for samtalen:
Underskrift elev:
Underskrift praktikvejleder:
Dato for næste elevsamtale:
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Bilag 5
Skema til forberedelse og afvikling af midtvejssamtale.
Forberedelse til midtvejssamtalen:
 Du medbringer dine aftaler fra forventningssamtalen, elevsamtaler,
refleksionsskemaer og andet relevant materiale.
 Du skal foretage en vurdering af, hvor langt du er med praktikmålene i
hjælpeskemaet fra PASS www.pass.info.dk og medbringe det til samtalen.
 Du skal besvare nedenstående spørgsmål skriftligt.

Gensidige aftaler om praktikperioden:
 Hvordan er det gået med de gensidige aftaler fra forventningssamtalen?
 Er der aftaler fra de afholdte samtaler, der har betydning for midtvejssamtalen?

Trivsel:
 Hvordan befinder du dig?
 Hvad gør du selv for at befinde dig godt blandt kolleger/praktikvejleder og
borgerne?
 På hvilken måde skaber du kontakt og tillid til patienter/borgere, dine kolleger og
til din praktikvejleder?
 Hvad har du brug for at øve dig i på baggrund af disse spørgsmål?
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Praktikmål:
 Hvilke opgaver har du arbejdet med, og hvilke mål hører de til?
 Hvilke opgaver / mål har du endnu ikke arbejdet med?
 Hvilke mål har givet dig de største udfordringer?
 Hvad vil du gøre for at nå målene, med de erfaringer du har nu?

Initiativ og ansvarlighed:
 Hvad tror du, dine kolleger og din praktikvejleder vil sige om din indsats i
praktikken?

Skriftlig dokumentation:
 I forhold til patienter/borgere?
 I refleksionsskemaerne?
 Hvad har du lært af din dokumentation?
 Hvilke udfordringer har du med at dokumentere dine udførte opgaver?

Pejlemærker:
 Hvordan har du arbejdet med de 5 pejlemærker?
 Hvad har du lært af at arbejde med dem?
 Hvilke pejlemærker udfordrer dig?
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Konklusioner og gensidige aftaler om sidste del af praktikperioden:
 Hvad du skal arbejde videre med både fagligt og personligt.
 Hvordan du skal arbejde videre - særlige fokusområder

Evaluering af samtalen:
 Hvordan har du oplevet samtalen i dag?

Dato for samtalen:
Underskrift elev:
Underskrift praktikvejleder:
Evt. Underskrift
uddannelseskoordinator:
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Bilag 6
Skema til forberedelse og afvikling af afsluttende samtale.
Forberedelse til afsluttende samtale:
 Du medbringer dine aftaler fra forventningssamtalen, elevsamtaler,
refleksionsskemaer, midtvejssamtalen og andet relevant materiale.
 Du skal foretage en vurdering af, hvor langt du er med praktikmålene i
hjælpeskemaet fra PASS www.pass.info.dk og medbringe det til samtalen.
 Du skal besvare nedenstående spørgsmål skriftligt.

Gensidige aftaler om praktikperioden:
 Hvordan er det gået med de gensidige aftaler fra midtvejssamtalen?
 Er der aftaler fra de afholdte samtaler, der har betydning for den afsluttende
samtale?

Praktikmål:
 Vurder dit eget niveau i forhold til hvert enkelt praktikmål

Pejlemærker:
 Hvordan vurdere du dig selv i forhold til hvert af de 5 pejlemærker?

Læringsmiljø:
 Hvordan oplever du generelt læringsmiljøet i din praktikperiode?

Dato for samtalen:
Underskrift elev:
Underskrift praktikvejleder:
Evt. Underskrift
uddannelseskoordinator:
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Bilag 7

Link til praktikerklæring og hjælpeskema. (PASS)
http://www.passinfo.dk/PASS-for-professionelle/For-praktiksteder-SOSUPAU/Vejledninger-fra-PASS/Praktikerklaeringer
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