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Farmakologi og medicinhåndtering i oplæring 1B. 

  

Kære oplæringsvejleder/oplæringssted.  

De kompetencer som eleverne opnår som social- og sundhedsassistenter er vigtige for 

nedbringelsen af utilsigtede hændelser. Netop derfor udviklede PASS i 2016 det uddannel-

sesspecifikke fag Farmakologi og medicinhåndtering.   

PASS og Danske SOSU-skoler har udarbejdet en vejledning til tilrettelæggelsen af faget 

Farmakologi og medicinhåndtering, herunder en opgave som medbringes i oplæringen. 

Hensigten er, at eleven via opgaven får mulighed for at skabe helhed inden for faget, hvori 

teori understøtter praksis. Ved i opgaven at tage udgangspunkt i en borger fra praksis, kan 

elevens kompetencer inden for faget Farmakologi og medicinhåndtering styrkes og der-

med medvirke til kvalitetssikring. 

En arbejdsgruppe på tværs af skole og oplæring har fokus på at skabe sammenhæng mel-

lem skole og oplæring og at sikre progression gennem uddannelsen.   

I har netop modtaget en social- og sundhedsassistentelev i oplæring 1B. Eleven har fået 

en opgave i form af en dataindsamling med fra skolen med fokus på Farmakologi og medi-

cinhåndtering i praksis. Opgaven vil være eksaminationsgrundlag ved prøven for Farma-

kologi og medicinhåndtering på skoleperiode 2. Eleven er på skolen introduceret til opga-

ven og har fået udleveret retningslinjer1 herfor. Eleven skal under oplæringsperiodens sid-

ste 4 uger indsamle data om en borger. Som vejleder kan du støtte eleven til at finde en 

relevant borger.   

  

Dataindsamlingen i praksis:  

Eleven vælger en borger med almindeligt forekomme sygdomme eller tilstande, som fx 

smerter, depression, infektion, livsstilssygdom som KOL, hjertekarsygdomme, cancer, 

apopleksi, diabetes eller gigtlidelser.  

Beskrivelsen af borgeren skal indeholde fysiske, psykiske og sociale data. Borgerens diag-

noser, tilstande og symptomer beskrives. Højde og vægt skal fremgå af hensyn til læge-

middelberegninger.   

Eleven beskriver ligeledes problemstillinger relateret til medicinhåndteringen såsom com-

pliance samt hvad der ydes hjælp til i øvrigt.   

Dataindsamlingen må max fylde 1200 tegn med mellemrum eksklusive medicinlisten.   

Eleven skal udfylde den vedhæftede medicinliste svarende til max 6 præparater inklusive 

pn.  

Du skal som vejleder være med til at sikre anonymisering af dataindsamling og medicinli-

ste.   

Eleven medbringer dataindsamling samt medicinliste til skolen efter endt oplæring.   

 

 
1 Kan findes på www.sosuesbjerg.dk under information til praktikken  
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Tidsperspektiv:  

Det anbefales, at der i løbet af de sidste 4 uger af oplæringen afsættes i alt 5 timer til at 

arbejde med dataindsamlingen. De 5 timer må gerne fordeles over flere dage. Her vil det 

være en stor hjælp og støtte for eleven, hvis de kan søge vejledning og råd hos jer i disse 

timer.  

Vi glæder os til samarbejdet. Har du som oplæringsvejleder brug for yderligere oplysnin-

ger, er du velkommen til at kontakte Mette Hoffenzits, pædagogisk koordinator og sygeple-

jerske, mhn@sosuesbjerg.dk / 20311777 . 

  

Med venlig hilsen  

Arbejdsgruppen med repræsentanter fra oplæring og skole.    
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