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Roskilde og Køge



Hospitalspraktik for skoleelever i 9. og 10. klasse,

der er fyldt 15 år ved praktikstart

Praktikken skal give et indblik i faggruppernes hverdag. Du vil få en
unik mulighed for at få erfaringer også med de mindre kendte fag
såsom bioanalytiker, ergoterapeuter og radiograf. Ved du fx hvad de
beskæftiger sig med i forhold til patienten? Læs mere om det på ef-
terfølgende sider: 

Du kan komme i praktik som:

Bioanalytiker
Ergoterapeut
Fysioterapeut
Jordemoder

Klinisk diætist
Læge 

Lægesekretær
Radiograf

Social- og sundhedsassistent
Sygeplejerske

Vigtige overvejelser før du søger om praktikplads
Du skal være interesseret i at se, hvad der foregår på et hospital. Vi gør opmærksom
på, at du vil komme tæt på lidelser og alvorlig sygdom, og det forudsætter en vis ro-
busthed at kunne håndtere. Du kan altid sige fra! Du skal ligeledes være opmærk-
som på din adfærd og kommunikation, når du er på et hospital med syge patienter.
Slutteligt skal du huske at dagligdagen på et hospital er langt fra som i amerikanske
film og tv-serier. 
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Beskrivelse af faggrupperne

Bioanalytiker
Er du vild med biologi og kemi? Så kan
du få smag for hvordan du anvender
faget i arbejdslivet.
Du vil blive introduceret til bioanalyti-
kerens arbejde med blod, væv og/eller
det hele menneske. Du vil få mulighed
for at være med ved fx blodprøvetag-
ning, analysering for forskellige blod-
komponenter, billedoptagelse af nyre,
funktionstest af lunger, undersøge cel-
ler i mikroskop og udskære/farve
vævsmateriale.
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Ergoterapeut
Vil du hjælpe mennesker tilbage til en be-
tydningsfuld hverdag med størst mulig
livskvalitet? Så vælg at komme i er-
hvervspraktik som ergoterapeut. 
Ergoterapeuter tager udgangspunkt i al-
mindelige daglige aktiviteter såsom på-
klædning, madlavning, bad og at kunne
spise/drikke. Du vil se ergoterapeuter
undersøge, genoptræne og behandle pati-
enter med forskellige sygdomme. Du vil
høre om igangværende projekter samt
blive introduceret til hjælpemidler og evt.
få mulighed for at afprøve nogle af disse i
træningskøkkenet. Du vil møde ergotera-
peut-studerende og evt. nyuddannede,
som kan fortælle noget om, hvordan det
er at være studerende eller ny i faget. Der
er forskellige tilbud på de to hospitaler.
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Fysioterapeut
Fysioterapi tager udgangspunkt i menne-
skets krop, bevægelser og funktioner. 
Du skal følges med fysioterapeuten rundt
på forskellige afdelinger på hospitalet og
se genoptræning af patienter der f.eks. er
blevet opereret. Træningen kan bestå af
gang- og forflytningstræning, øvelser for
svage muskler, hævede/ stive led, igang-
sætte kredsløbstræning og bedring af
vejrtrækning. Du har derudover mulig-
hed for at deltage i holdtræning af hjerte-
lunge patienter. 

Jordemoder
(udbydes kun på Sjællands Universitetshospital Roskilde)

Du vil blive introduceret til jordemoder-
uddannelsen og jordemoderens arbejde.
Du besøger jordemoderkonsultationen,
deltager i fødselsforberedelse og får et
indblik i tiden efter fødslen. Det er ikke
muligt at komme med ind til en fødsel
eller se et kejsersnit, men sammen med
vores studerende kommer du til at lave
små rollespil, hvor du selv kan komme til
at spille gravid og fødende og reflektere
over dét at blive forældre. 
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Klinisk diætist
Du vil få introduktion til diætisternes ar-
bejde og uddannelse. Kliniske diætister
deltager også i forskningsmæssige opga-
ver i diætetiske undersøgelsesprojekter
og i videnskabelige tværfaglige undersø-
gelser.
Kliniske diætister er specialister, når det
gælder sammenhænge mellem sygdom
og ernæring. En klinisk diætist arbejder
både med behandling og forebyggelse
samt ernæringsterapi, herunder sondeer-
næring og parenteral ernæring.

Læge 
Lægens arbejde består i at udrede patien-
tens symptomer og sygdom, stille diag-
nose og iværksætte behandling. Du vil
følge lægerne i deres arbejde f.eks. ved
konferencer, stuegang, undersøgelse af
patienter, i ambulatoriet og journalfø-
ring. Alle i praktik som læge vil den første
dag om eftermiddagen være i Akutafde-
lingen, Køge. Akutafdelingen modtager,
undersøger og behandler skadespatienter
og akutte patienter, der indlægges på ho-
spitalet. De næste par dage vil foregå på
f.eks. en kirurgisk eller medicinsk afde-
ling på Sjællands Universitetshospital,
Roskilde eller Køge.
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Lægesekretær 
Bliv en del af et miljø, hvor uddannelse,
IT, kommunikation og fokus på patient-
forløb går hånd i hånd med sygdomslære
og anatomi. 
Du bliver introduceret til samarbejdet på
tværs med læger, sygeplejersker og andre
faggrupper og deres kontakt til patienter
og pårørende. Lægesekretæren er en del af
det team, der hver dag arbejder for at give
patienter og pårørende den bedst mulige
behandling og vejledning især ved behand-
ling af patientdata. Du vil i praktikken se,
hvordan det vil være at sikre et veltilrette-
lagt og koordineret patientforløb. 
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Radiograf
En radiograf ser gennem mennesker!
Ved hjælp af forskellige undersøgelsesme-
toder, konventionel røntgen, CT, MR og
ultralydsscanning, hjælper radiografen læ-
gerne med at stille diagnoser på patien-
terne, så de kan få den rigtige behandling.
På billeddiagnostisk afdeling vil du være
sammen med radiografer og radiografstu-
derende. Du vil deltage i undersøgelserne
af patienterne ved de forskellige modalite-
ter og evt. selv få mulighed for at foretage
en røntgenundersøgelse. En undersøgelse
begynder med at hente patienten i vente-
arealet og slutter, når patienten kan sen-
des tilbage hertil. De studerende vil ud
over at være med til undersøgelserne også
løbende fortælle dig om uddannelsen.
En radiograf arbejder tværfagligt, så du vil
i afdelingen møde personale fra andre af-
delinger og faggrupper eksempelvis læger.
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Sygeplejerske og 

social- og sundhedsassistent

Indsigt i og omsorg for andres liv! Sam-
men med studerende og elever i sengeaf-
snittene følger du med
og introduceres til forskellige pleje- og
behandlingsopgaver, f.eks.: 
Observation af patienter, måling af puls
og blodtryk,
medicinsk behandling, modtagelse og
udskrivelse af patienter, 
deltagelse i sengeredning, servering af
mad og forflytning, 
Følge med ved stuegang, konferencer, til
udvalgte undersøgelser samt evt. følge
patienter i et ambulatorium eller et besøg
på operationsgang og opvågning. 
Elever og studerende vil fortælle dig om
de to uddannelser samt forskellene mel-
lem faggrupperne.

Hvis du ønsker mere viden om de enkelte faggrupper, 
så henviser vi til www.ug.dk
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Tilmelding

Hvis ovenstående beskrivelser har vagt din interesse for at komme i erhvervspraktik
på Sjællands Universitetshospital kan du udfylde tilmeldingsblanketten på: 

http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/for-fagfolk/Grunduddannelser/kom-i-
praktik/Sider/Hospitalspraktik-p%C3%A5-Sj%C3%A6llands-Universitetshospital,-
Roskilde-og-K%C3%B8ge.aspx 

• Du har ikke mulighed for at ønske afdeling/afsnit eller geografisk placering ift. 
Roskilde eller Køge

• Ydermere skal du regne med at møde mellem kl. 7 og 8 fra tirsdag til fredag og du 
skal være i afdelingen 6-7 timer pr. dag med undtagelse af fredag

Vi vil bestræbe os på, at opfylde din 1. prioritet, men der er desværre ikke nogen ga-
ranti.  
Du vil minimum få erfaring med to faggrupper i løbet af ugen. 

Via Ungdommens Uddannelsesvejledning eller din skolevejleder får du besked om,
du har fået en praktikplads.
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Hvis du kommer i praktik - Før erhvervspraktikken 
Forinden erhvervspraktikkens begyndelse vil du få tilsendt relevant materiale angå-
ende Sjællands Universitetshospitals adfærd, rygeforbud, hygiejne, tavshedspligt
samt arbejdsdragt til nøje gennemlæsning, da du ved introduktionen vil blive testet i
materialet. Disse forhold er nødvendige at gennemlæse og forstå for at kunne gen-
nemføre de efterfølgende dage i praktikken. 

Du vil via din e-mail ca. 1 uge i forvejen modtage et velkomstbrev med information
om diverse praktiske informationer, heriblandt mødetider, mødested m.m.

Du skal huske at medbringe:
• Tavshedserklæring, som du har underskrevet. Tavshedserklæringen finder du på 
hjemmesiden eller får den udleveret af din skolevejleder 

• Taske til personlige ejendele samt rent og praktisk fodtøj (F.eks. rene kondisko)
• Madpakke (du kan købe frokost i kantinen for 25 kr.)
• Opladt Smartphone samt hentet app’en ”Kahoot! Play Fun Learning Games” inden 
mandag morgen 

Introduktion – mandag 
Det er en forudsætning at du deltager i introduktionen for at komme i praktik resten
af ugen. 
Kl. 08:45 
• Møde i informationen i enten Roskilde eller Køge 
• Udleveret navneskilt, arbejdstøj, logbog og program for ugen
Kl. 9- 11.30
• Test i det gennemlæste materiale. Husk Smartphone! 
• Rundvisning på hospitalet
11:30-12:00
• Frokostpause 

Derefter bliver du hentet i informationen af den faggruppe, som du skal begynde i
praktik hos. 

Vi glæder os til at se dig! 
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