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Praktikmål 
Serviceassistent, hospital 

 
 

12259 Forflytning og speciallejring,  
Resultatform: Praktikerklæring,  
1. Eleven kan alene og i samarbejde med andre deltage i lejring af patienter i de på 

praktikvirksomhedens hyppigst forekommende situationer. 
2. Eleven kan være behjælpelig ved forflytning og benytte relevante hjælpemidler. 
 
 

12266 Tilberedning, anretning og servering samt diæt,  
Resultatform: Praktikerklæring 
1. Eleven har kendskab til praktikvirksomhedens bestillingssystemer.  
2. Eleven har et alment kendskab til praktikvirksomhedens patienter og borgere og de 

forskellige behov for diæter.  
3. Eleven anretter og serverer mad og drikke for patienter og borgere ud fra forskellige 

tilberednings- og anretningsprincipper.  
4. Eleven opbevarer, tilbereder og serverer fødevarer på en hygiejnisk forsvarlig måde 

samt udfører egenkontrol.  
5. Eleven kan anvende praktikvirksomhedens maskiner og hjælpemidler i forbindelse med 

anretning og servering af maden.  

 
 
12268 Brancherelateret engelsk,  
Resultatform: Praktikerklæring 
1. Eleven kan foretage korrekt patientidentifikation på engelsk.  

 
 
12270 Arbejde med døende og afdøde patienter,  
Resultatform: Praktikerklæring 
1. Eleven deltager, hvis det er muligt på praktikvirksomheden, i forskellige 

brugerrelaterede opgaver fx bistå plejepersonalet med praktiske opgaver med 
terminale patienter eller afdøde. 

2. Eleven har kendskab til, hvilke opgaver serviceassistenterne udfører i forbindelse med 
mors fx transport af afdøde. 

 

 
12272 Fysisk genoptræning af borgere/patienter,  
Resultatform: Praktikerklæring 
1. Eleven deltager, hvis det er muligt på praktikvirksomheden, i tværfagligt samarbejde 

omkring den fysiske genoptræning af borgere/patienter med ortopædkirurgiske, 
neurologiske og fysiurgiske lidelser. 

2. Eleven har fokus på ergonomi i forbindelse med arbejdet med borgere/patienter, 
således at risiko for belastning minimeres.  
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19115 Patienttransport og forflytning m v.,  
Resultatform: Praktikerklæring 
1. Eleven arbejder ud fra praktikvirksomhedens anvisninger omkring identifikation af 

patienten og etisk korrekt patienttransport.  
2. Eleven kan anvende praktikvirksomhedens forskellige hjælpemidler i forbindelse med 

patienttransport.  
3. Eleven anvender forflytningsteknik samt relevante hjælpemidler.  
4. Eleven kan alene og i samarbejde med andre udføre forflytning af patienter/borgere.  
5. Eleven håndterer praktikvirksomhedens rullende materiel.  
6. Eleven udfører daglige arbejdsopgaver vedrørende depotfunktioner som fx 

varebestilling og linnedhåndtering.  

 
 
 
19130 Mødet med patienten – etik og sygdomslære, 
Resultatform: Praktikerklæring 
1. Eleven kender til praktikvirksomhedens informationer om tavshedspligten om 

patienter/borgere og deres behandling, og kan arbejde ud fra disse. 
2. Eleven udviser forståelse for patienters blufærdighed og intimsfære og kan tilpasse sin 

adfærd herefter.  
3. Eleven udviser gennem sin adfærd og kommunikation respekt over for andre. 
4. Eleven deltager, hvis det er muligt på praktikvirksomheden, i forskellige 

brugerrelaterede opgaver under hensynstagen til patientens fysiske sikkerhed og kan 
videregive observationer til relevante samarbejdspartnere. 
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VALGFAG 

 
12277 Kontakt med psykisk syge,  
Resultatform: Praktikerklæring 
1. Eleven deltager under vejledning fra plejepersonale, hvis det er muligt på 

praktikvirksomheden, i tværfagligt samarbejde om psykisk syge og kan videregive 
observationer vedrørende den psykisk syge til relevante samarbejdspartnere. 

2. Eleven der afvikler praktik på psykiatriske afdelinger skal kende til de specielle 
forholdsregler, der kan være i forbindelse med at udføre sit arbejder der. 

 
 

12290 Personer med demens, sygdomskendskab, 
Resultatform: Praktikerklæring,  
1. Eleven kan i udførelsen af sit daglige arbejde udvise hensigtsmæssig adfærd i forhold 

til patientgruppens sygdom.  
 
 

12292 Portøren og hospitalsserviceassistenten som fast vagt, 
Resultatform: Praktikerklæring,  
1. Eleven deltager, hvis det er muligt på praktikvirksomheden, i forskellige 

brugerrelaterede opgaver fx bistå plejepersonalet ved at medvirke ved fast vagt og lign. 


