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Kan man konkurrere i sengebad, hygiejne og 

kommunikation?  
 

I årevis har tømrere, frisører, murere og bagere fra alle egne af landet konkurreret på deres 

håndværksmæssige færdigheder og er blevet bedømt og belønnet.  

Kan man virkelig konkurrere som SOSU assistent?  

 

Svaret er klart ja. Og det har du mulighed for at opleve torsdag den 13. oktober 2011, hvor SOSU 

uddannelserne holder regionsmesterskaber fem forskellige steder i landet – blandt andet 

på SOSU C i Brøndby. Her skal elever fra Diakonissestiftelsen, SOPU København og SOSU C konkurrere. 

Mød de modige SOSU assistent elever og oplev et hverdagsdrama udspille sig. 

 

Det ældre ægtepar Marie og Karl Hansen får denne dag besøg af nogle af Danmarks bedste SOSU elever. De 

talentfulde SOSU elever skal hjælpe ægteparret med at få deres hverdag til at fungere – ligesom massevis af 

social- og sundhedsassistenter hver eneste dag hjælper medborgere.  

 

Besøget hos familien Hansen er dog lidt specielt. Marie og Karl er nemlig opdigtede personer, der spilles af 

skuespillere. Det hele er en konkurrence i SOSU faget på en scene for åben mikrofon, med dommere og 

publikum, som kan følge med i, hvordan de forskellige elever løser konkurrencens opgaver. Ingen ved hvad 

der kan ske. Måske får Marie pludseligt et sukkersygeanfald, eller Karl har en dårlig dag. Ligesom ude i den 

virkelige verden er arbejdet med mennesker ikke til at forudse - det kræver SOSU’ere med høj faglighed, en 

god evne til omskiftelighed og stor personlig styrke.  

 

”Konkurrencen viser, hvor vanskeligt, uforudsigeligt og komplekst et arbejde en SOSU egentlig har. Og med 

hvilken viden, professionalisme og nærvær, man som SOSU er nødt til at agere”, siger Nanna Højlund, der 

er forbundssekretær i FOA. 

 

Vinderne går videre til DM i SOSU, som er en del af Danmarksmesterskabet for erhvervsuddannelserne. 

Danmarksmesterskabet finder sted den 26. til 28. januar 2012 i Odense.  

 

Fakta om regionsmesterskaberne i SOSU 
 

 Regionsmesterskaberne i SOSU finder sted torsdag den 13. oktober 2011 kl. 9.00 – 15.00 på  

SOSU C, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby. 

 

 Vinderne går videre til Danmarksmesterskaberne i SOSU i Odense den 26. til 28. januar 2012.  

 

 Få yderligere information om regionsmesterskaberne hos Annie Philipsen, SOSU C, Social- og 

sundhedsuddannelsescentret annie.philipsen@sosuc.dk, 2726 6841  

eller hos Nanna Højlund 4697 2341 
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