
 
 
 
 
    

 

Afsluttende prøve  

Social- og sundhedshjælperuddannelsen  
  

Generelt  Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af:   

  

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (nr. 367 af 19/04/2016)  

(hovedbekendtgørelsen)  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179825  

Uddannelsesbekendtgørelsen for Social- og  

Sundhedshjælperuddannelsen http://www.passinfo.dk/PASS-

forprofessionelle/Lovstof/Bekendtgoerelser  

Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for 

erhvervsuddannelserne so led i forebyggelse og afhjælpning i 

forbindelse med covid-19 (nr. 255 af 21. marts 2020) 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213541 

Eksamensbekendtgørelsen (nr. 41 af 21. januar 2014)  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161427 

Karakterbekendtgørelsen (nr. 262 af 20. marts 2007)  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308   

Formål  Prøvens formål er at skabe grundlag for at kunne bedømme elevens 

opfyldelse af de kompetencemål, som er fastsat for Social- og 

Sundhedshjælperuddannelsen  

Eksaminationsgrundlag  

  

  

  

Prøven er en individuel mundtlig eksamen.   

Den afsluttende prøve på SOSU, Udannelsescenter Diakonissestiftelsen 
består af en udtrukken case, som der udarbejdes et skriftligt oplæg ud 
fra. Eleven har 7 dage fra trækning af case til aflevering af skriftlig 
oplæg. 

Herefter afholdes mundtlig prøve med en eksaminator fra skolen og en 
censor fra praksis.   

Det skriftlige oplæg indgår ikke i vurderingsgrundlaget for prøven, men 
anvendes som oplæg til den mundtlige eksamination. 

Eleven kan inddrage relevant materiale udarbejdet i 
forberedelsestiden.    

De uddannelsesspecifikke fag på social- og sundhedsuddannelsen skal 
bestås, for at eleven kan indstilles til prøven.  
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Bedømmelsesgrundlag  På baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at:   

• Reflektere og inddrage relevant teori  

• Reflektere over egen praksis herunder samarbejde med borger 

og dennes pårørende samt tværfaglige samarbejdspartnere 

 

Prøveforløb  

  

  

Forud for prøven:   
Eleven udarbejder i en gruppe på max. 3 elever et skriftligt oplæg ud fra den 
udtrukne case, der medbringes til prøven. 

 Udarbejdelse af skriftligt oplæg: 

Det anbefales, at eleverne arbejder sammen i grupper med 3 personer, da 
læringsudbyttet bliver større, når eleverne arbejder sammen. Grupper på 2 
elever og individuel eksamen vil også forefindes.  

Det skriftlige oplæg udarbejdes på baggrund af en case. Oplæggets omfang er 
3-5 sider eksklusivt forside og kildehenvisninger. Eventuelle billeder, figurer 
eller tabeller tælles ikke med i sideantal. Der skrives med teksttype Times 
new Roman str. 12. Citater skrives i kursiv med angivelse af kilde og må 
maksimalt udgøre mere en ½ side af opgaven. 

Det skriftlige oplæg skal indeholde: 

•Problemområder/emneområder/problemstillinger 

•Beskrivelse af social- og sundhedshjælperens arbejdsopgaver og ansvar i 
forbindelse med forebyggelse, rehabilitering samt praktisk og personlig 
hjælp, elementær pleje, omsorg til og aktivering af mennesket/familien, der 
er beskrevet i situationsbeskrivelsen. 

  

Oplægget skal forud for prøven være godkendt af eksaminator.  

I god tid forud for prøven fastlægger og offentliggør skolen:   

• Datoer for eksaminationen   

• Tidspunkt for offentliggørelse af den enkelte elevs 
eksaminationstidspunkt   

• Censor tilsendes det skriftlige oplæg 

Prøven foregår som en individuel eksamen.  

Tidsramme:   

10 minutters oplæg  



 
 
 
 
    

15 minutters drøftelse  

  5 minutters votering  

  

Prøven begynder med et oplæg hvor eleven beskriver: 

 

Før-refleksion: Eleven fortæller hvilken overvejelser der er før mødet med 

borgeren og hvilke problemstillinger der skal arbejdes med hos borgeren 

 

Besøg hos borgeren: eleven fortæller hvordan hun vil vejlede borgeren i en 

bestemt situation. 

Efter-refleksion: Eleven evaluerer besøget og dokumenter. Beskriver hvad 

der skal arbejdes videre med af problemstillinger hos borgeren    
Når oplægget er overstået på 10 minutter starter dialogen med eksaminator. 
Eksaminationens varighed er 30 min inkl. votering.   

Eksaminationens form  Ved prøvens begyndelse fremviser eleven en kopi af den skriftlige 
disposition til eksaminator og censor.  
  

Eksamination med afsæt i case og skriftlige opgave.  

  

Eleven må medbringe relevante virkemidler, som understøtter 
fremlæggelsen ex. plancher, PowerPoint, videoklip, lydklip eller andre 
relevante illustrative hjælpemidler til brug ved fremlæggelsen.  

Elevens forberedelse  Eleven udarbejder i grupper på max 3 et skriftligt oplæg ud fra en udtrukken 
case og forbereder sig på at kunne forklare og reflektere over fagets begreber 
og metoder samt handlemuligheder.  
  

Krav til det skriftlige 

oplæg.  

 Den skriftlige oplæg må fylde max 5 A4-sidre.   

  

Oplægget skal som minimum indeholde elevens navn, hold og dato for prøven 

samt hovedpunkter 

Præsentation af borgeren, Problemstillinger samt  Social og 

sundhedshjælperens refleksioner, observationer og handlinger   



 
 
 
 
    

Bedømmelseskriterier  Ved bedømmelsen anvendes 7-trinsskalaen, jf. bekendtgørelse om 
karakterskala og anden bedømmelse.  7-trinsskalaen er absolut, hvilket vil 
sige, at der ikke skal tilstræbes et bestemt gennemsnit for det enkelte hold 
eller optag.   
  

I bedømmelsen tages udgangspunkt i, at karakteren 12 gives for det niveau af 
viden, som svarer til en udtømmende besvarelse af spørgsmålene i det 
aktuelle prøvegrundlag.   
  

Eleven bedømmes på grundlag af den mundtlig præsentation. Fokus skal 
lægges på:  
 

• Elevens evne til at inddrage relevante praksiserfaringer   

• Elevens evne til at inddrage relevante teoretiske forklaringer og viden   

• Elevens evne til at argumentere fagligt.   

• Elevens evne til at reflektere over faglig praksis.   
 

Vurdering Betegnelse Karakter 

Ingen eller meget 

uvæsentlige mangler 

Fremragende og 

udtømmende præstation 

12 

Få uvæsentlige mangler Fortrinlig og omfattende 

præstation 

10 

 

Få væsentlige mangler God præstation 7 

 

Flere væsentlige mangler Jævn præstation 4 

 

Minimalt acceptable grad af 

opfyldelse af mål. 

 

Tilstrækkelig præstation 

02 

 

Mange væsentlige mangler 

Utilstrækkelig grad af 

opfyldelse af mål. 

Ikke bestået 00 

 

Helt uacceptable præstation. Ikke bestået -3 

 

 
 



 
 
 
 
    

 Voteringsprocedure  Når eksaminationen er tilendebragt, foretager eksaminator og censor en 

bedømmelse af elevens individuelle mundtlige præstation. Kun eksaminator 

og censor er til stede under voteringen. Skolen kan dog bestemme, at en 

kommende eksaminatorer kan overvære en votering.  

  

Når en prøve er begyndt, skal der gives en karakter, medmindre prøven 
afbrydes på grund af bortvisning eller på grund af sygdom som berettiger til 
sygeeksamen.   
  

Hvis eksaminator og censor ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver 
hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer 
afrundet til nærmeste karakter i skalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt 
imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, 
hvis censor har givet den højeste karakter. Har censor givet den laveste 
karakter, bliver karakteren for prøvepræstationen den nærmeste lavere 
karakter.   
  

I tilfælde hvor en præstation bedømmes til en af karaktererne -3, eller 00, 
udarbejdes en kort skriftlig begrundelse, som underskrives af censor og 
eksaminator. Eleven får udleveret en kopi heraf.  
  
Censor og eksaminator skal gøre notater om præstationen og 
karakterfastsættelsen til personligt brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en 
eventuel klagesag. Disse gemmes i 1 år.   

 Omprøve  

  

  

  

  
  

Beståede prøver kan ikke tages om. Et prøveforsøg er brugt, når eleven har 

trukket prøveoplægget. I denne særlige sammenhæng kan særlige 

forhindringer som fx tekniske vanskeligheder dog godtgøre en omprøve 

uden forbrugt prøveforsøg. 

  
En elev, der ikke har bestået en prøve kan genindstille sig til prøven 1 gang.  
Skolen kan tillade deltagelse i yderligere et prøveforsøg (3. prøveforsøg), 
hvis det er begrundet i usædvanlige forhold.  
 
Skolen tilrettelægger en omprøve, som afholdes snarest muligt efter den 
ordinære prøve. Ved omprøve medvirker en ny censor. Dog kan omprøve 
uden forbrugt prøveforsøg (jf. ovenstående) afholdes med samme censor.  
Eksaminator skal i alle tilfælde så vidt muligt være den samme person som 
ved første prøve.  
  

En elev, der ikke består en prøve efter 2. forsøg (ved usædvanlige forhold 3. 
forsøg), ophører sit uddannelsesforløb. Hvis der vurderes behov for det, 
afholdes en uddannelsessamtale.  
  

Ved for sent fremmøde eller udeblivelse fra en prøve vurderes prøven ”ikke 
bestået”, såfremt udeblivelsen ikke kan begrundes med force majeure.  



 
 
 
 
    

Prøve i forbindelse med 

sygdom  

En elev, der har været forhindret i at gennemføre en prøve pga. dokumenteret 

sygdom, skal have mulighed for at aflægge prøve snarest muligt efter 

raskmelding.    

Klagemulighed  En elev har mulighed for at klage over forhold vedrørende prøven.  

Klagen kan vedrøre:  

 

a) prøvegrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, 
samt dets forhold til uddannelsens mål og krav  

b) prøveforløbet eller  

c) bedømmelsen  

  
Proceduren for indgivelse af klage følger den procedure, der er beskrevet på 
skolens hjemmeside for forløbet. Jf. også BEK. 41 af 21/01/2014 
(eksamensbekendtgørelsen). 

Overværelse af 

prøveforløb  

Mundtlige prøver er som udgangspunkt offentlige. Skolen kan dog fravige 

denne bestemmelse, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Virteulet 

afholdte prøver betragtes som særlige omstændigheder, prøver afholdt på 

denne måde kan derfor ikke være offentlige.  

  
Såfremt eleven ønsker at lave lydoptagelse af sin egen mundtlige prøve, skal 
dette meddeles til eksaminator senest ved prøveforløbets start.   

  

   

 


