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Medicin kompetencer og elever
Social og sundhedsassistent elever og social og sundhedshjælper elever deltager i deres praktikken i pleje og behandling af borgere, herunder i medicin til
borgerne. Eleverne har forskellige kompetencer i forhold til deres uddannelse og uddannelsesniveau.
I denne pjece er en oversigt over ansvar og kompetencer for elever og vejledere i forhold til medicin.

Delegering af håndtering af medicin for socu- elever
Social- og sundhedsassistentelever
Social- og sundhedsassistentelever kan efter individuel oplæring og med kontinuerlig opfølgning fra praktikvejleder videredelegeres opgaver vedr. daglig
medicinadministration hos borgere i stabil fase, f.eks. give insulininjektion, dryppe øjne, udføre lægeordineret hudpleje samt skifte medicinske plastre.
Den videredelegerede opgave skal være svarende til elevens uddannelsestrin, individuelle mål og
plan for praktikperioden.
Det er en forudsætning, at eleven har kendskab til borgerens helbredssituation og medicin. Eleven skal kunne redegøre for medicinens indikation, virkning og
bivirkning samt kontraindikationer og interaktioner med andre præparater.
Social- og sundhedsassistentelever må under vejledning dosere medicin hos kendte borgere i stabil fase. Det er en forudsætning, at de har kendskab til
borgerens helbredssituation og medicin.
Social- og sundhedshjælperelever
Social- og sundhedshjælperelever kan efter individuel oplæring og med kontinuerlig opfølgning fra praktikvejleder videredelegeres opgaver vedr. daglig
administration af medicin doseret i doseringsæske hos borgere i stabil fase.
Den videredelegerede opgave skal være svarende til elevens uddannelsestrin, individuelle mål og plan for praktikperioden.
Delegeringen skal ske fra en social- og sundhedsassistent
Når der videredelegeres en sundhedsydelse, (som eks. medicinadministration, indgift og indtagelse af medicin, smøring med creme, inhalationer mm. ) vil
ansvaret for at social- og sundhedshjælperen/ social og sundhedsassistenten har de rette kompetencer til at udføre opgaven, altid være overordnet hos
ledelsen.
Ledelsen af Hjemmeplejen/Plejecentret har ansvar for, at personalet har de fornødne kompetencer til at løfte delegerede opgaver.
Sygeplejersken eller social- og sundhedsassistenten der videredelegerer, har ansvar for at sikre, at den der videredelegeres til, har de fornødne kompetencer.
Dette skal sikres ved oplæring.
Social-og sundhedshjælpere kompetencer: Elementær sundheds-og sygepleje med videredelegation fra assistent eller sygeplejerske
Social-og sundhedsassistent kompetencer: Grundlæggende sundheds-og sygepleje med videredelegation fra sygeplejerske
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Medicin kompetencer for social og sundhedsassistentelever
Praktik

Praktiksted

Forudsætninger fra
skolen

Kompetencer i praktikken

Oplæring i praktikken

Opgave i
praktikken

Praktik 1A

Hjemmepleje
og plejebolig

Serviceloven,
Sundhedsloven, og
Autorisationsloven

Efter oplæring må eleven udlevere

Oplæres i opgaver i forbindelse med
udlevering af medicin af vejleder/ SSA.

Gennemgår elearning niveau
1.

Social og
sundhedsass
istent elever

dispenseret medicin til udvalgte
ikke komplekse borgere.
Forholder sig reflekterende til egne
borgeres medicin.
Efter individuel vurdering kan en SSA
elev deltage i medicindispensering med
en SSA.

Vejleder/SSA kontrollerer at eleven kan
udføre opgaven.
SSA sikrer sig eleven:
•

Har viden om egne borgers medicin

Må IKKE dispensere alene
Praktik 1B
Social og
sundhedsass
istent elever

Hjemmepleje
og plejebolig

Medicindispensering
/medicinadministratio
n lovgivning og
kliniske retningslinjer
procedurer.
Farmakokinetik og
farmakodynamik.

Må udlevere medicin efter oplæring til
kendte borgere
Skal deltage i medicin dispensering
sammen med SSA og lære alle
processer
Må dispensere under vejledning og
efter individuel vurdering

Oplæres i medicin udlevering af SSA
SSA sikrer sig at eleven:
•
•

Har viden om og kan reflektere
over det at håndtere medicin
Har kendskab til egne borgers
medicin, herunder viden om
virkning og bivirkninger

Gennemgår elearning niveau
1+2+3

Farmakologi
opgave fra
skolen
udarbejdes efter
midtvejssamtalen
Skal godkendes
af
Uddannelseskon
sulent og
vejleder
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Praktik

Praktiksted

Forudsætninger fra
skolen

Kompetencer i praktikken

Oplæring i praktikken

Opgave i
praktikken

Praktik 2

Plejebolig/

Bestået farmakologi
eksamen

Må dispensere under vejledning og
efter individuel vurdering hos egne
beboer

Oplæres i medicin håndtering af SSA.(
Udlevering og dispensering)

Gennemgår elearning niveau
1+2+3

Social og
Psykiatrisundhedsass praktik
istent elever

Er
farmakologieksamen
ikke bestået, må
eleven ikke dispensere
medicin.
Autorisationsloven,
Journalføringsbekendt
gørelsen, Vejledning
om autoriserede
sundhedspersoners
benyttelse af
medhjælp.

Første del af praktikken må eleven
udlevere medicin med reflekterende og
observerende tilgang til beboernes
medicin.
I sidste del af praktikken må eleven
efter individuel vurdering dispensere
medicin under vejledning til egne
beboer

Ledelsesansvar og
lokale forskelle i
forhold til
medicindelegering.
Hovedgrupper.

3

SSA sikrer sig at eleven:
•

•

•

har kender de mest anvendte
præparater inden for det
psykiatriske spektrum
kan reflektere over det at håndtere
medicin til borgere med psykiske
lidelser/ demente
Har kendskab til egne borgers
præparater

Farmakologi
opgave fra
skolen – praktik
2
Skal godkendes

Praktik

Praktiksted

Forudsætninger fra
skolen

Kompetencer i praktikken

Oplæring i praktikken

Opgave i
praktikken

Praktik 3A

Hjemmeplejen

Antibiotika og
resistens.
Immunforsvar.
Patientsikkerhed.
Akutte smerter,
kroniske smerter,
Palliativ pleje

Må dispensere under vejledning og
efter individuel vurdering hos egne
borgere

Oplæres i medicin udlevering og
dispensering af SSA.

Gennemgår elearning modul
1+2+3

Social og
sundhedsass
istent elever

Eleven dispensere på delegeret vegne
af vejleder.

Eleven gennemgår FMK med vejleder
inden opgaven udføres og sikrer sig
eleven kan opgaven.
Ved selvstændige dispenseringer skal
vejleder sikre sig at eleven har udført
opgaven korrekt. F.eks. ved at eleven
tager foto af den dispenserede medicin
til sparring med vejleder

Delegation ved
medicinhåndtering.
Hyppigst
forekommende
sygdomme

Vejleder udfører medicin opgaver 1-2
gange om ugen sammen med eleven.
SSA sikrer sig at eleven:
•
•
•

Kan reflektere over det at håndtere
medicin
Har indgående kendskab til egne
borgeres medicin
Kan vurderer ordinationen og
reagere på ændringer i borgeres
tilstand og medicinen generelt

Vejleder opdaterer løbende elevens
medicin kompetencer til brug for
fordeling af opgaver hos disponent
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Praktik

Praktiksted

Forudsætninger fra
skolen

Kompetencer i praktikken

Oplæring i praktikken

Opgave i
praktikken

Praktik 3C

Plejebolig

Sygeplejefaglig
vurdering.

Må dosere selvstændig på vejledes
delegering.

Oplæres i medicinhåndtering af SSA/
sygeplejerske

Borgerens og
patientens fysiske og
psykiske symptomer

Medicin håndtering vil altid være efter
individuel vurdering fra vejleder og
praktiksted.

Vejleder drøfter medicin kompetencer
løbende med eleven.

Gennemgår elearning modul
1+2+3

Social og
sundhedsass
istent elever

SSA ansvar og
kompetencer

SSA sikrer sig at eleven:
•
•
•

Farmakologi
opgave 3 – skal
godkendes

Kan reflektere over det at håndtere
medicin
Har indgående kendskab til egne
borgeres medicin
Kan vurderer ordinationen og
reagere på ændringer i borgeres
tilstand og medicinen generelt

Medicin kompetencer social og sundhedshjælper elever
Praktik

Praktiksted

Forudsætninger fra
skolen

Kompetencer i praktikken

Oplæring i praktikken

Opgave i praktikken

Praktik 1+2

Hjemmepleje
og plejebolig

Ansvar og kompetencer

Efter individuel oplæring og
med kontinuerlig opfølgning
fra praktikvejleder kan eleven få
delegeret opgaver vedr. daglig
administration af medicin
dispenseret i doseringsæske hos

Oplæres i opgaver i
forbindelse med udlevering af
medicin af vejleder og SSA
Vejleder/ SSA sikrer sig
løbende at kontrollerer at
eleven udfører opgaven
korrekt og efter lokal
vejledning

Gennemgår e-learning
modul 1.

Social og
sundhedshjæl
per elever

I praktik 2, forventes at
eleven på avanceret
niveau kan udlevere
medicin

borgere i stabil fase.
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