
Faglighed gør 
en forskel
Brug din faglighed til at skabe en bedre  
hverdag for andre mennesker.



Få en uddannelse 
inden for 
Social+Sundhed
Med en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller 
social- og sundhedsassistent får du en høj faglighed inden 
for social- og sundhedsområdet.

Dine kompetencer kommer i spil hver dag, når du fremmer et 
værdigt liv for borgere og patienter. Du påtager dig et stort 
ansvar, når du rådgiver og yder omsorg og pleje med høj fag-
lighed. Din faglighed gør en forskel.

Varighed 
2 år og 2 mdr. 

Løn og SU 
Mulighed for løn eller SU

Se mere på socialsundhed.dk

Social- og 
sundheds hjælper
En social- og sundhedshjælper har faglighed og kompeten-
cer til at fremme borgerens trivsel og sundhed enten i borge-
rens eget hjem eller på plejehjem. Uddannelsen som social- 
og sundhedshjælper er for dig, der motiveres af at gøre en 
forskel for andre mennesker.



Varighed 
3 år, 9 mdr. og 3 uger

Løn og SU 
Mulighed for løn eller SU

Se mere på socialsundhed.dk

Social- og 
sundheds assistent
En social- og sundhedsassistent er en autoriseret, sund-
hedsfaglig person med kompetencer til at udføre rehabilite-
ring og sygepleje. Uddannelsen som social- og sundhedsas-
sistent er for dig, der gerne vil arbejde med mennesker.

EUX Velfærd
Tag en studentereksamen samtidig med at du uddanner dig 
til social- og sundhedsassistent. Med EUX Velfærd får du 
både erhvervsuddannelsen og fag på gymnasialt niveau, 
der svarer til en HF. Det betyder, at du bliver både faglært og 
student, hvilket giver dig stærke kort på hånden til både at 
gå direkte i job efter uddannelsen og til at læse videre.

Varighed 
4 år, 6 mdr. og 3 uger 

Løn og SU 
Mulighed for løn eller SU

Se mere på socialsundhed.dk



Find din elevplads
En elevplads er vigtig for, at du kan gennemføre din 
uddannelse. Vil du gerne være blandt de første til at vide, 
når der er nye elevpladser tæt på din bopæl? Så kan du 
altid finde seneste nye stillinger fra netop din kommune på 
socialsundhed.dk.

Sådan ansøger du
Uanset om du vil tage uddannelsen social- og 
sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller EUX 
Velfærd, kan du følge ansøgningsguiden på  
socialsundhed.dk.

Job+Karriere–
muligheder
Der er rigtig mange job- og karrieremuligheder med en soci-
al- og sundhedsuddannelse. Uanset om du uddanner dig til 
social-og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjæl-
per er der mange spændende jobmuligheder og arbejdsplad-
ser at vælge mellem. Du og din faglighed er eftertragtet, så 
jobsikkerheden i branchen er stor.

Typiske arbejdspladser kan være:

• Kommunale plejehjem og i hjemmeplejen

• På plejecentre for fysisk og psykisk handicappede

• På sygehuse

• I psykiatrien

• I kommunale hjemmeplejeordninger og  
genoptræningsenheder

• I private (vikar)bureauer

Med begge uddannelser kan du specialisere og videreud-
dannede dig med for eksempel kurser og diplomuddannelser 
inden for social- og sundhedsområdet.



Se mere om uddannelserne, 
karrieremuligheder, hvordan du ansøger 
og meget mere på socialsundhed.dk


