
Bliv SOSU-hjælper uden oplæring

SOSU-hjælper på kort tid
Er du over 25 år, og har du mindst 2 
års relevant erhvervserfaring, find-
es der er uddannelsesforløb uden 
oplæring.

Vi tilbyder to typer forløb: Det sam-
menhængende forløb varer 17 uger. 
Det fleksible forløb strækker sig 
over 1 år og 2 måneder. Du følger et 
ordinært hold i deres skoleperioder 
og er tilbage på egen arbejdsplads, 
når de andre er i oplæring.

Økonomi
Hvis du er i arbejde, når du begynder 
på uddannelsen, kan du tale med 
din arbejdsgiver om orlov, og så kan 
du få løn under uddannelsen og din 
arbejdsgiver kan få refusion (AUB).

Hvis du ikke er i beskæftigelse, kan 
du søge SU.

Hvis du følger uddannelsen som 
en del af den aktive beskæftigelse-
sindsats for ledige, kan du modtage 
forsørgelse efter de gældende reg-
ler. Kontakt dit lokale jobcenter for 
nærmere information.

Relevant erhvervserfaring
Du skal have erfaring inden  
for hjemmepleje eller  
plejecenter og dokumentere det 
med udfyldelse af arbejdsgiver-
erklæring, der skal underskrives af 
arbejdsgiver på tro og love.

Du skal have erfaring med  
følgende jobfunktioner:

Erfaring fra flere vagtlag, med 
hovedvægt på dagvagt.

Væsentlig erfaring med pleje- og 
omsorgsopgaver.

Skal i din arbejdsfunktion have 
indgået i team.

Skal i din arbejdsfunktion have 
indgået i faglig sparring.

INFOark

Uddannelsen til social- og sundhedshjælper som erhvervsud-
dannelse for voksne uden oplæring (EUV1), er for dig, der er 
over 25 år og har mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Ansøgning
Hvis du er interesseret i at søge ind, 
så læs om kravene i boksen og mere 
info på sosuh.dk. 

Kontakt uddannelsesvejledningen på 
SOSU H, hvis du har spørgsmål.

Kontakt uddannelsesvejlederne via vejledning@sosuh.dk / 2510 3600 - og læs mere på  sosuh.dk

Adgangskrav 
Du skal have mindst 2 års relevant  
erhvervserfaring, med ansættelse 
minimum 24 timer ugentligt,  
i løbet af de seneste 4 år. 

Du kan beregne tiden således; 
“Fuldtid” opnås ved en ugentlig 
arbejdstid på 24 timer eller der-
over. En ugentlig arbejdstid mel-
lem 8-24 timer tæller 50% af fuld 
arbejdstid. 

https://sosuh.dk/uddannelser/social-og-sundhedshjaelper/social-og-sundhedshjaelper-euv1/


SOSU-hjælper som EUV1-elev

Uddannelsesspecifikke fag

• Social- og sundhedshjælperens rolle

• Mødet med borgeren

• Personlig hjælp, omsorg og pleje

• Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Derudover skal du have undervisning i valgfri uddannelsesspecifikke 
fag og valgfag

Certifikater

Hvis du ikke har uddannelse i førstehjælp og brandbekæmpelse,  
kan skolen tilbyde dig et kursus.

Prøver

Der trækkes et uddannelsesspecifikt fag ud til mundtlig prøve.  
Derudover skal du til en afsluttende prøve i en praksisrettet opgave,  
som stilles af skolen.

Uddannelsens indhold

Kontakt uddannelsesvejlederne via vejledning@sosuh.dk / 2510 3600 - og læs mere på sosuh.dk


