I praktik på Aarhus Universitetshospital
Mandag den 26. oktober 2020
Introduktion til:
•
•
•
•
•

Sygeplejerske
Bioanalytiker
Radiograf
Fysioterapeut
Ergoterapeut

Kære praktikant
Vi har planlagt en dag på Aarhus Universitetshospital, hvor du kan få et
indblik i et udpluk af de mellemlange videregående
sundhedsuddannelser, som findes på AUH.
Vi håber, du glæder dig, for det gør vi.
I forhold til Corona virus overholder vi de retningslinjer, der gælder i uge
44. Det kan betyde, at du skal bære mundbind hele dagen. Tag
mundbind med.

Program for dagen:

Mandag
kl. 9.00 – 14.00

Du vil blive introduceret til de 5 sundhedsuddannelser.
Vi vil gennemføre nogle praktiske øvelser på færdigheder,
man skal kunne som ansat på hospitalet.
Du vil bl.a. blive undervist i hygiejne, uniformsetikette
m.m.

Praktisk
Du skal møde på Aarhus Universitetshospital i Skejby, undervisningslokale
J115-139 - benyt hovedindgang J, plan 2. Gå til plan 1, Universitetstorvet
Nord, krydspunkt J110.
Du kan evt. downloade AUH Find Vej app. eller få Røde Kors vejviseren til
at pege dig i den rigtige retning.
Du skal huske at tage madpakke med. Der er også mulighed for at købe
mad til frokost i hospitalets kantine.
VIGTIGT: hvis du har symptomer på sygdom skal du blive hjemme og
melde afbud.

Ved sygdom
Skulle du blive forhindret i at møde som aftalt, skal
du kontakte Karin Larsen, Uddannelsesansvarlig
sygeplejerske på tlf. 2913 0903 eller mail
karilars@rm.dk

Husk også at give din skole besked.

Vi glæder os til at møde dig, og vi håber, det
bliver en spændende praktikdag, der kan be- eller
afkræfte dine fremtidige uddannelses ønsker.
Venlig hilsen

Kvalitet og Udvikling -Uddannelse
på Aarhus Universitetshospital

Vil du vide mere
Du kan læse mere om Aarhus Universitetshospital på:
•
•

www.auh.dk
www.sundhed.dk

Uddannelserne og optagelse kan du læse om på:
•
•
•
•

•

www.viauc.dk/sygeplejerske
www.viauc.dk/bioanalytiker
www.viauc.dk/ergoterapeut
www.viauc.dk/fysioterapeut
www.ucn.dk/uddannelser/radiograf

