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RETNINGSLINJER 
 

Vedrørende godkendelse af praktikpladser for 
veterinærsygehjælperuddannelsen 

 
 
 
For at en praksis kan blive godkendt, skal følgende punkter være opfyldt: 
 
 
1. Praksis indsender ansøgningsskemaet til Det Faglige Udvalg for Veterinær-

sygeplejeuddannelsen, vedlagt skitse over virksomheden (ved regodkendelse 
skal skitse over virksomheden ikke medsendes). Det Faglige Udvalg for 
Veterinærsygeplejeuddannelsen kan kræve yderligere udspecificering eller 
uddybende dokumentation. 
 

2.  Praksis skal være medlem af Den Danske Dyrlægeforening. Alternativt skal 
praksis dokumentere, at de opfylder tilsvarende kvalitetskrav, herunder 
overholder de for medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening gældende 
Etiske Principper og Etisk Kodeks. 
 

3. Praksis beskæftiger mindst én fuldtidsansat dyrlæge. 
 

4.  Praksis’ dagligdag er tilrettelagt på en sådan måde, at det sikres, at eleverne 
aldrig arbejder uden tilstedeværende dyrlæge eller veterinærsygeplejerske. 
Praksis skal sikre, at der er den fornødne tid til opfølgnings-/evalueringsmøder 
med eleven gennem hele praktikforløbet. 
 

5. Udstyret i praksis, aktivitetsniveauet og bredden af arbejdsopgaverne på 
klinikken skal kunne sikre, at eleven har mulighed for at tilegne sig de til enhver 
tid gældende mål for veterinærsygehjælpeelever.  Såfremt aktivitetsniveauet 
eller andre forhold fordrer, at eleven i bestemte perioder oplæres i anden 
praksis, skal elevens uddannelsesplan på forhånd godkendes af Det Faglige 
Udvalg for Veterinærsygeplejeuddannelsen, og det skal være skriftligt aftalt med 
eleven inden uddannelsesaftalen underskrives. 
 

6. Patient flowet i praksis skal minimum være 6 patienter pr. dag, derudover skal 
praksis have salg af paraveterinære produkter. 
 

7.  Det Faglige Udvalg for Veterinærsygeplejeuddannelsen godkender praksis for 
en periode på maximalt 3 år. Såfremt der sker ændringer i forholdene i praksis 
(adresseændring, ejerforhold, personaleforhold, patientgrundlag og lignende) 
skal praksis give besked til Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje-
uddannelsen og søge regodkendelse, såfremt man fortsat ønsker at uddanne 
elever. 
 

8.  Praksis skal være indstillet på, at Udvalget kan udbede sig arbejdsplaner mv.  
 



9. Praksis er indstillet på, at der maksimalt i alt må være 1,5 elev per fuldtidsansat 
færdiguddannet dyrlæge eller veterinærsygeplejerske. Dermed må en praksis 
med f.eks. 2 fuldtidsansatte dyrlæge og ingen uddannede 
veterinærsygeplejersker i alt have 3 elever fordelt på de forskellige årgange. 
 

10.  Praksis er indstillet på, at der maksimalt må være én elev på hver årgang, 
såfremt praksis alene er godkendt til at uddanne veterinærsygehjælpere. 

 
11. Praksis er indstillet på at skabe et godt læringsmiljø samt at erhverve 

informationer omkring det at have elever og samarbejde med skolen 
(Hansenberg) om elevens uddannelse. 
 

12.  Det Faglige Udvalg for Veterinærsygeplejeuddannelsen kan i særlige tilfælde 
dispensere fra ovennævnte bestemmelser for enkelte elever. 
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