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Nye krav til faglighed
• Meget faglighed til stede, og det skal ikke
underkendes
• Fagligheden skal styrkes i samspillet mellem
faggrupperne.
• Tværfaglighed får en ny betydning
• Argumenttationkompetencer skal styrkes
• Tættere tværsektorielt samspil

Det nære sundhedsvæsen er andet end ældre
plejetrængende borgere







Rehabilitering
Accelererende patientforløb
Kroniske patienter
Palliativ indsats og døende
Demente
Forebyggelse og sundhedsfremme

Borgernær kontakt
 Borgere med forskellige liv
 Hvad er vigtigt og hvad giver livskvalitet
 Vi kan ikke alle være hos borgeren
 Adgang til faglig udvikling
tid og rum til deltagelse i kompetenceudvikling

 Skabe en lærende organisation
rammer for faglig udvikling
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To selvstændige uddannelser
Faggruppernes opgavefelt adskiller sig i stigende omfang fra
hinanden

To selvstændige uddannelser
Faggruppernes opgavefelt adskiller sig i stigende
omfang fra hinanden

Derfor to nye uddannelser:
• Social- og sundhedshjælper retter sig mod borgerens
hverdagsliv
• Social- og sundhedsassistenten retter sig mod
sundhedsopgaver i regioner og kommuner

Servicelov og sundhedslov

•
•
•
•

Tydeligere og stærkere fagprofiler
Øgede krav til patientsikkerhed
Vifte af sundhedsopgaver
Lovkrav om rehabilitering

Overordnede profil på ny social- og
sundhedsassistentuddannelse

Overordnede profil på ny social- og
sundhedshjælperuddannelse

• Profilen er ikke ændret markant ift. i dag
• Generelt styrkes uddannelsen inden for temaerne
– Rehabilitering, tidlig opsporing, refleksion og
observationskompetence
– Strukturskabelse i borgernes liv
– Håndtering af borgere i det digitaliserede DK
– Tydelig samarbejdspartner i det tværsektorielle forløb
– Sundhedsfremme og forebyggelse (ernæring,
tandpleje, fysisk og psykisk støtte)
– Pårørende samarbejde og samarbejde med frivillige

• Generelt styrkes den nye social- og sundhedsassistentuddannelse
inden for opgaver relateret til sundhedsloven
• Generelt styrkes uddannelsen inden for temaerne
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Borger-/patientforløb og tværsektorielt samarbejde
Koordinering og indgåelse i ledelse af teams
Sygepleje inden for det palliative område styrkes
Sundhedsfremme og forebyggelse, tidlig opsporing og faglig refleksion
og observation styrkes
Foretage sygeplejefaglige vurderinger
Metodisk tilgang til at løse sygeplejeopgaver
Fokus på brug af diverse screeningsmetoder
Tage initiativ til implementering af velfærdsteknologi og andre
teknologiske løsninger – herunder støtte borger/patienter i det
digitaliserede DK
Øget fokus på isolationspatienter
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