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Til forældre
Erhvervspraktik på sygehuset er en praktik, hvor jeres datter/søn kan få nogle rigtig gode og spændende oplevelser
og forventeligt et billede af, hvad det vil sige at arbejde på et sygehus – og hvilke muligheder der er for at få en
uddannelse, der kvalificerer hertil.
Erhvervspraktik på Sygehus Vendsyssel henvender sig til elever fra 9. og 10. klasse. Der er ikke tale om en
fagspecifik praktik, men erhvervspraktikanterne vil under opholdet blive præsenteret for de forskellige muligheder, der
er - for efter endt uddannelse - at arbejde på et hospital.
For at komme i praktik på sygehuset skal jeres datter/søn skrive en ansøgning. I ansøgningen skal jeres datter/søn
fortælle lidt om dig selv – og hvorfor der er ønske om at komme i sundhedsfaglig praktik i Sygehus Vendsyssel.
Desuden skal der i ansøgningen redegøres for, hvad jeres datter/søn forventer at få ud af opholdet. Der er i
ansøgningen mulighed at gøre opmærksom på særlige interesseområder eller fag.
Erhvervspraktikanterne får en fælles introduktion til praktikken og får mulighed for at følge arbejdet i bestemte
områder for at give en fornemmelse af, hvad et arbejde i sygehuset indebærer.

Tavshedsløfte
Ved introduktionen til praktikken orienteres erhvervspraktikanterne om, hvad tavshedsløftet indebærer.
Erhvervspraktikanterne skriver under på et tavshedsløfte om ikke at videregive oplysninger om patienter.

Arbejdsmiljø og forsikring
Erhvervspraktikanter er ikke omfattet af sygehusets ansvars- og arbejdsskadeforsikring, men er dækket ind via
skolen. Erhvervspraktikanten er omfattet af Bekendtgørelse om unges arbejde.

Beklædning og personlig fremtræden
På sygehuset skal alle, der har med patienter at gøre, anvende sygehusets uniformer. Uniformen og dens anvendelse
skal medvirke til at forebygge sygehuserhvervede infektioner hos patienter og personale. Som erhvervspraktikant
gælder de sammen regler som for det øvrige personale.
Erhvervspraktikanten får udleveret uniform, der består af lange bukser og en kortærmet overdel. Ønskes tørklæde,
udleveres det sammen med uniformen. (Det er vigtigt, at være opmærksom på, at lange ærmer ikke accepteres
og at der ikke må bæres privat tøj udenpå uniformen)
Yderligere information omkring personlig fremtræden, kan ses i informationsmaterialet til jeres datter/søn.
Fravær og sygdom
Bliver jeres datter/søn syg eller er fraværende af anden årsag, er det vigtigt at give besked til såvel skolen som til
sygehuset. Er der ikke givet besked ved fravær, kontakter Sygehus Vendsyssel UU-vejlederen.
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