
Erhvervspraktik på
Næstved og Slagelse sygehuse



REGION SJÆLLAND

Erhvervspraktik på sygehusene er et tilbud til skolernes 9. og 10. klasseelever. 
For at komme i praktik skal du være fyldt 15 år.

På sygehusene arbejder forskellige faggrupper sammen. Vi har tilrettelagt 
ugen således, at du kommer rundt til forskellige faggrupper. Der vil være 
mulighed for, at du prøver at deltage i arbejdet og der kan være øvelser, 
hvor du deltager som ”patienten”. Enkelte fagområder vil tilbyde orientering 
om faget og uddannelsen. 

Erhvervspraktikken starter med fælles introduktion og afsluttes med evaluering.

I overskrifter kan ugen se således ud:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
kl. 9.00-11.30
IntroduktionIntroduktion

kl. 9.00-11.30
Diætist

kl. 9.00-11.30
Fysioterapeut

kl. 9.00-11.30
Jordemoder

kl. 9.00-11.30
Ergoterapeut

kl.11.30-12.00
Frokost

kl.11.30-12.00
Frokost

kl.11.30-12.00
Frokost

kl.11.30-12.00
Frokost

kl.11.30-12.00
Frokost

kl.12.00-14.30 kl.12.00-14.30 kl.12.00-14.30 kl.12.00-14.30 kl. 12.00-13.00

Sygeplejerske/
Social- og sund-
hedsassistent

Bioanalytiker Læge Radiograf Evaluering

Fælles introduktion
Ved introduktionen bliver der en kort præsentation af sygehuset. Desuden 
gennemgås normer og regler på sygehuset. Dette er indenfor: hygiejne, tavs-
hedspligt og uniformsetikette. Du vil få udleveret uniform til dagene. Det er 
en forudsætning for praktikken, at du deltager i introduktionen.

Evaluering
Når ugen slutter, er vi meget interesseret i at få at vide, hvad du har syntes 
om praktikken. Vi vil gerne høre din mening, så vi kan øve os i at gøre det 
spændende og lærerigt for de kommende elever. Desuden bliver der en 
drøftelse af de opgaver, du har arbejdet med i løbet af ugen.



KVALITET OG UDDANNELSE

Sundhedsfaglige fag

Bioanalytiker
I sygehusets laboratorium er der forskellige specialer og du vil få mulighed 
for at være med ved forskellige opgaver: fx blodprøvetagning, EKG, skanninger 
samt at mikroskopere.  

Ergoterapeut
Du vil få introduktion til ergoterapeutens arbejde og uddannelse. Du vil se 
og afprøve nogle af ergoterapeutens arbejdsopgaver ved selv at skulle spille 
patient.

Fysioterapeut 
Du vil blive introduceret til fysioterapeutens arbejde og uddannelse. 
Du vil få mulighed for at afprøve forskellige hjælpemidler samt deltage i 
træning med patienter.

Jordemoder
Sammen med en jordemoder besøger du svangreafdelingen, fødeafdelingen og 
barselsafdelingen. Her vil du høre om nogle af jordemoderens forskellige opgaver 
med gravide, fødende og nybagte forældre (præsenteres ikke i Slagelse).

Klinisk diætist
Du vil få introduktion til diætisternes arbejde og uddannelse. Du vil få 
mulighed for at smage ernæringsdrikke, stifte bekendtskab med sondeer-
næring og diæter til forskellige patientgrupper.

Læge
Lægens arbejde består i at udrede patientens symptomer, stille diagnose og 
iværksætte behandling. Du vil høre om lægens daglige arbejde.

Radiograf
På radiologisk afdeling vil du se patienter blive undersøgt på mange forskellige 
måder: fx røntgen, ultralyd, CT-skanning og MR-skanning.

Sygeplejerske og social- og sundhedsassistent 
Du vil få introduktion til sygeplejerskens og social- og sundhedsassistentens 
arbejde og uddannelse ved selv at prøve at være patient. Du vil få mulighed for 
fx. at prøve at måle blodtryk, puls og blodsukker.
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Vigtig overvejelse
Vi gør opmærksom på, at erhvervspraktikanterne kommer tæt på lidelser og 
alvorlig sygdom. Det forudsætter en vis modenhed at kunne håndtere dette.

Rygepolitik
Det er for personalet ikke tilladt at ryge i arbejdstiden på sygehuset. Dette 
gælder også for erhvervspraktikanter.

Din skolevejleder ved, hvornår der afvikles erhvervspraktik på 
Slagelse og Næstved sygehuse.

Hvis du ønsker praktik på Slagelse Sygehus søger du via din skolevejleder 
på skolen, som sender praktikansøgningen til:
UU Vestsjælland
Willemoesvej 2 B
4200 Slagelse
www.uuvestsjaelland.dk 

Hvis du ønsker praktik på Næstved Sygehus søger du via din skolevejleder 
på skolen, som sender praktikerklæring til:
Lone Kronbak Veileborg
UU Sjælland Syd 
Præstøvej 5
4640 Faxe
E-mail lv@uuss.dk

Du får besked hurtigst muligt af din skolevejleder, om du er blevet optaget 
eller ej til sygehuspraktikken.
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