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OBS: Svarene i denne Q&A vil løbende kunne ændre sig, hvis der udstedes bekendtgørelser eller
træffes nye beslutninger på området. Center for HR og Uddannelse vil så hurtigt som muligt opdatere nedenstående svar, hvis sådanne ændringer sker.
Spørgsmål 1: Skal studerende og elever i klinisk praktik under Coronavirus?
Svar:
Studerende skal fastholdes i praktik, hvor det overhovedet er muligt. Det er særligt vigtigt, at studerende der er i slutningen af deres uddannelse, får mulighed for at færdiggøre deres praktik. De
studerende må gerne omplaceres i organisationen, hvis der er behov og mulighed for det.
Uddannelses- og forskningsministeriet nedsatte den 3. april 2020 en taskforce, som skulle finde
løsninger ift. afbrudte og kommende praktikophold for professionsbachelorstuderende. Ministeriet har efterfølgende meldt ud, at al praktik fremover så vidt muligt skal afvikles, så studerende
ikke forsinkes i deres studier. Samtidig skal det sikres, at uddannelserne gennemføres på en fagligt
forsvarlig måde.
I Region Hovedstaden samarbejder Center for HR og Uddannelse, hospitaler og psykiatri med Københavns Professionshøjskole og kommunerne om at finde gode løsninger. Nogle praktikker vil
være kortere/anderledes end forventet.
Elever skal også tilbage i praktikforløb i regionen så hurtigt som muligt. Social- og sundhedsassistenter genoptager praktik den 11. maj og øvrige erhvervsuddannelseselever senest den 15. maj.
Spørgsmål 2: Hvorfor har studerende og elever været sendt hjem?
Svar: Hovedlinjen er, at klinikophold skal fortsætte og om muligt genetableres der hvor studerende og elever er sendt hjem, men det er i sidste ende det enkelte hospital og afdeling der beslutter, om man ønsker de studerende og/eller eleverne i klinisk praktik. Afdelinger der ikke vurderer, at de kan indgå i denne uddannelsesopgave, bedes kontakte konsulenten i Center for HR og
Uddannelse samt den kliniske enhed på Københavns Professionshøjskole.

Spørgsmål 3: Hvordan foregår læringen i praktikken?
Svar: Nogle steder er de kliniske undervisere/vejledere ikke trukket ind i beredskabet. De kan derfor tilbyde en hverdag for studerende og elever, som ikke adskiller sig væsentlig fra det normale.
Eneste undtagelse vil her være, at der ikke tilbydes undervisning i større hold/grupper.
Andre steder vil studerende og elever opleve læringssituationer ud over dem, der er beskrevet i
læringsmålene.
De studerende og eleverne kan bidrage til:
•
•

At løse opgaver, som de er kompetente til set i lyset af, hvor langt de er i deres uddannelsesforløb.
At løse opgaver, som de ikke endnu har opnået kompetencen til, hvis der kan tilbydes tilstrækkelig vejledning til opgaven.

Hvilke opgaver der kan blive tale om vil bero på en konkret vurdering, som foretages der, hvor den
studerende eller eleven er tilknyttet.
Spørgsmål 4: Hvad er konsekvensen for den enkeltes uddannelsesforløb, hvis man sendes hjem?
Svar:
Studerende: Det tilstræbes at alle studerende fastholdes i klinisk undervisning.
Hvis studerende sendes hjem fra sit kliniksted, er man som uddannelsessted forpligtet til at sikre,
at de studerende kan opnå deres læringsudbytte enten ved at finde en anden plads, udarbejde erstatningsopgaver eller andre lokale løsninger. Dette sker i samarbejde med Københavns Professionshøjskole og tilknyttet uddannelseskonsulent fra CHRU.
Elever: Elever der er ansat af regionen, men som sendes hjem, opretholder deres elevløn. Der arbejdes på konkrete løsninger for elever, der enten har været hjemsendt og/eller mangler deres
praktik.
Spørgsmål 5: Hvem skal orienteres, hvis studerende/elever sendes hjem?
Svar: Hvis der, mod forventning, træffes beslutning om at sende studerende/elever hjem, så skal
hospitalet eller afdelingen orientere konsulenterne i Center for HR og Uddannelse (Sektion for
grunduddannelse og uddannelsesudvikling) og Københavns Professionshøjskole/relevant erhvervsskole. Dette er dog ikke gældende for Psykiatri og Rigshospitalet, hvor det er de lokale uddannelsesansvarlige, man indberetter til.
Spørgsmål 6: Skal studiedage inddrages, hvis den kliniske læring ikke foregår som normalt?
Svar:
Studerende: Da de studerende fortsat er studerende på SU og som udgangspunkt stadig i klinisk
undervisning, gælder aftaler om 30 timers fremmøde stadig. Det betyder ikke nødvendigvis en
ugentlig studiedag, men 30 timers ugentlig gennemsnitligt fremmøde, hvilket også gælder under
normale omstændigheder.
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Elever: For elever gælder, at de er ansat 37 timer om ugen, så der er ikke andre vilkår end under
normale omstændigheder. Rammerne for fordybelsestid kan være ændret på det enkelte praktiksted i forhold til, hvad der er ressourcer til.
Spørgsmål 7: Må gravide studerende/elever være i klinik?
Svar: Ud fra et forsigtighedsprincip, både over for den gravide og over for det ufødte barn, betragter Sundhedsstyrelsen gravide som en risikogruppe ift. COVID-19. Gravide inden 28. graviditetsuge
håndteres på lige fod med andre risikogrupper. Hvis den studerende/eleven med sine vanlige opgaver i klinikken vil komme i kontakt med patienter med mistænkt eller bekræftet smitte med COVID-19, skal vedkommende omplaceres til andre opgaver. Ud fra et udvidet forsigtighedsprincip
med fokus på det ufødte barn skal gravide fra 28. graviditetsuge ikke være på hospitalet. Hvis det
er muligt, kan den gravide studerende eller eleven sendes hjem med refleksionsopgaver, som klinisk vejleder/underviser giver med.
Studerende: For gravide studerende fra Københavns Professionsskole gælder det, at hvis man ikke
kan være på klinikstedet af ovenstående grunde, skal man uploade en tro-og-love-erklæring samt
kopi afvandrejournal i Praktikportalen.
Spørgsmål 8: Må studerende/elever som er i særlige risikogrupper eller som lever sammen med
personer i særlige risikogrupper være i klinik?
Svar:
Studerende og elever skal forholde sig som personalet i Region Hovedstaden. For yderligere information henvises til: Personaleinfo om COVID-19

Spørgsmål 9: Får studerende og elever fravær, hvis de sendes hjem af COVID-relaterede årsager?
Svar: Nej, men situationen indebærer, at der vil være studerende/elever, som får en anderledes
praktik end planlagt. Afbrudte praktikforløb vil ikke altid kunne erstattes fuldt ud med fremmøde i
praksis. Nogle studerende/elever vil opleve at læringsmålene til dels skal opnås gennem andre
praksisrettede studieaktiviteter. Alle studerende/elever skal opfylde læringsmålene på trods af en
anderledes tid og praktik.
Hvis man er hjemme fra klinikken af anden årsag end COVID-relateret gælder der almindelige regler for sygdom og fravær.
For elever gælder desuden, at hvis de sendes hjem, så er der tale om lovligt fravær, og de opretholder deres elevløn.
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Spørgsmål 10: Må man som studerende/elev melde sig som timelønnede i Corona-beredskabet?
Svar:
Hvis man som studerende eller elev er i klinisk praktik, så kan man ikke i samme tidsrum indgå i
beredskabet som timelønnet. Hvis man ikke er i klinisk praktik, så kan man godt, men det vil i så
fald ikke blive betragtet som en del af uddannelsen. Det betyder fx, at man godt kan tage en vagt i
en weekend/aften/nat, hvis man ikke er på klinikophold samme weekend/aften/nat
Spørgsmål 11: Kan studerende og elever få forlænget deres praktik, så praktikstedet kan gøre
brug af deres arbejdskraft?
Svar:
Studerende: Uddannelses- og forskningsministeren nedsatte den 3. april 2020 en taskforce, som
skulle finde løsninger, både når det gælder afbrudte og kommende praktikophold, så professionsbachelorstuderende ikke forsinkes i deres studier. Som udgangspunkt bliver studerendes praktik
ikke forlænget, hvis de har været i klinisk ophold eller hjemsendt med studierelevante opgaver.
Der vil i konkrete tilfælde, hvor studerende har været hjemsendt uden studieaktivitet, vurderes
om der skal indhentes praktik på et senere tidspunkt under uddannelsen.
Elever: Undervisningsministeriet har den 21. marts udstedt en midlertidig bekendtgørelse ifm. COVID-19. Bekendtgørelsen giver mulighed for, at praktiktiden på en række erhvervsuddannelser kan
forlænges. Årsagen til dette er et ønske om at skabe øget fleksibilitet, så det bliver muligt at gøre
ekstra brug af elevernes arbejdskraft.
Det betyder konkret, at et praktiksted og en elev kan aftale at forlænge praktiktiden. Dette gælder
for uddannelserne til ambulancebehandler, serviceassistent og social- og sundhedsassistent i op til
to måneder, og kun hvis forlængelse er begrundet i, at eleven er sendt i praktikophold med henblik på at indgå i kritiske samfundsfunktioner som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse
med COVID-19.
Hvis arbejdsgiveren hjemsender eleven som følge af foranstaltninger vedr. COVID-19, så vil der
være mulighed for at afkorte eller forlænge praktiktiden, ligesom det vil være muligt at bytte
rundt på skole- og praktikperioder.
Spørgsmål 12: Hvordan skal man forholde sig, hvis en studerende/elev bliver syg?
Svar: Studerende og elever skal følge samme retningslinjer som gælder for personalet.
Spørgsmål 13: Hvad gør vi med de indrejsende studerende, der er i klinisk undervisning i Region
Hovedstaden
Svar: Her følges anbefalingerne fra Københavns Professionshøjskole, der har overblikket over hvor
mange studerende, der er i regionen fra de forskellige lande. Kontakt Københavns Professionshøjskole, hvis du har studerende, hvor I er i tvivl.
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