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Det Faglige Udvalg for 

           Veterinærsygepleje 

Amager Strandvej 60  2300 København S  Telefon 38 71 08 88  Mail: dfu@ddd.dk  
 

  

Ansøgningsskema 
til godkendelse som praktikplads for veterinærsygeplejeelever i Danmark 

 
Behandlingstiden for ansøgningen er op til 4 uger efter modtagelse.  

Dette fordrer dog korrekt udfyldt ansøgningsskema på PC’er.  
Håndskrevne ansøgningsskemaer accepteres ikke og vil blive returneret. 

 

Sæt kryds: 
NYGODKENDELSE  
REGODKENDELSE  

 
FOR UDDANNELSESSPECIALET, SMÅDYR  

  
PRAKSIS ØNSKER AT UDDANNE: 
 Veterinærsygeplejersker:  
Veterinærsygehjælpere:  

 
 
Praksisoplysninger 

Kliniknavn  

Indehaver af 
praksis 

 

Cvr. nr.  

Adresse  

Tlf.  

E-mail  

Hjemmeside  

 
 
Klinikkens åbningstider 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

       

Antal timer ugentligt hvor eleven er tilstede på klinikken, uden 
tilstedeværelse af en dyrlæge eller uddannet veterinærsygeplejerske:  

Beskrivelse af arbejdsopgaver i den tid, hvor eleven er alene på 
klinikken: 
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Klinikkens patientmateriale 
Omtrentlig procentvis fordeling af virksomhedens konsultationer 

Produkt.-
dyr 

Heste Hunde Katte Fugle Gnavere Zoodyr 

 
 

      

 Smådyr 

1. Antal konsultationer pr. år  
    (ca. antal må opgives): 

 

2. Heraf sundhedseftersyn / vaccination  

3. Heraf andre ambulante konsultationer  

4. Heraf røntgen   

5. Heraf indlagte patienter  

6. Heraf operationer  

- Heraf tandbehandling  

7. Udkørende praksis med VSP’er  

8. Udkørende praksis uden VSP’er  

9. Er der andre konsultationer, der fylder 
meget i klinikkens hverdag? 

 

 
 
Personale 

 Antal 
personer 
(hele tal) 

OBS (omregnet til fuldtidsstillinger – 
markeret med decimaler) 
En fuldtidsansat er lig med 37 timer pr. uge. 
En person kan max udgøre 37 timer pr. uge 

Antal 

Dyrlæger  
Antal stillinger i smådyrspraksis - omregnet til antal 
fuldtidsansatte  

 

Uddannede veterinærsygeplejersker  
Antal stillinger i smådyrspraksis - omregnet til antal 
fuldtidsansatte 

 

Uddannede veterinærsygehjælpere  
Antal stillinger i smådyrspraksis - omregnet til antal 
fuldtidsansatte 

 

Klinisk hjælpepersonale  
Antal stillinger i smådyrspraksis - omregnet til antal 
fuldtidsansatte 

 

Elever under uddannelse  
Antal stillinger i smådyrspraksis - omregnet til antal 
fuldtidsansatte 

 

Øvrigt personale  
Antal stillinger i smådyrspraksis - omregnet til antal 
fuldtidsansatte 

 

Anfør funktion for øvrigt personale:  

 
 
Procentvis (ca. tal) fordeling af elevernes arbejde 

Det samlet procental skal give 100% og vedrøre arbejde med smådyr 

Rengøring af bure og klinik  Klientbetjening  

Laboratoriearbejde  Kontor/Regnskab  

Veterinærsygepleje  Andet (skriv):  

Daglig røgt og pleje  Se gerne link til praktikmål 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/496
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Klinikkens udstyr 

Hvilke laboratoriefaciliteter forefindes? 
 
 
 
 
 

 
Hvilket laboratoriearbejde udføres rutinemæssigt på stedet? 
 
 
 
 
 

 
Til hvilke undersøgelser anvendes eksterne laboratorier? 
 
 
 
 
 

 
Antal anæstesier pr. uge – smådyr 

Inhalation:  

Injektion:  

TIVA:  

 
Hvilken billeddiagnotik (incl. fremkaldelsesprocedure) forefindes? 

Røntgen  

Tandrøntgen  

Ultralyd  

CT-scanner:  

MRI:  

Andet:  

 
Hvordan steriliseres kirurgiske instrumenter ? 
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Hospitalisering 
Forefindes muligheder for indlæggelse af patienter? Ja  Nej  

Hvis "ja": Antal  Antal 

Hundebure  Hundeløbegårde  

Kattebure  Katteløbegåre  

Andre: (f.eks. fugle-, gnaverbure, mm.) Andre: (f.eks. fugle-, gnaverbure, mm.) - fortsat 

    

    

    

Er der en dyrepension tilknyttet virksomheden? Ja  Nej  

Hvis ”ja” antal pladser:  

 
 
Personalefaciliteter 

Hvilke personalefaciliteter (frokoststue, omklædning, bad mv.) forefindes ? 
 

 
 
Produktsalg 

Hvor stor en procentdel af klinikkens omsætning stammer fra produktsalg?  

Dyrefoder: Ja  Nej  Evt. bemærkninger:  

Kosttilskud: Ja  Nej  Evt. bemærkninger:  

Plejemidler: Ja  Nej  Evt. bemærkninger:  

Parasitmidler: Ja  Nej  Evt. bemærkninger:  

 
 
Efteruddannelse 

Inden for hvilke emneområder har personalet deltaget i efteruddannelseskurser inden for de sidste to år? 
Dyrlæger: Veterinærsygeplejersker: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Evt. supplerende oplysninger: 
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Ved ansøgning om godkendelse oplyses endvidere: 
Ved nygodkendelse, hvor klinikken ikke tidligere har været godkendt, anføres det forventede. 

Antal elever der har opstartet uddannelse på klinikken/hospitalet 
i de seneste 10 år: 

Antal:  

Heraf afslutttet uddannelse som vsp’er på normeret tid Antal:  

Heraf afsluttet udd. som vsp-hjælper på normeret tid Antal:  

Heraf afsluttet uddannelse som vsp’er på forlænget tid Antal:  

Heraf afsluttet udd. Som vsp-hjælper på forlænget tid Antal:  

Heraf ophævede uddannelsesaftaler med vsp’ere Antal:  

Årsag til ophæves af uddannelsesaftaler med vsp’ere 

 
 
 
 
 

Heraf ophævede uddannelsesaftaler med vsp-hjælpere Antal:  

Årsag til ophæves af uddannelsesaftaler med vsp-hjælpere 

 
 
 
 
 

Deltager klinikken i de årlige praktikværtmøder?  

Ja  

Nej  

Hvem deltog sidste gang i praktikværtmødet?  

Hvem udfylder og gennemgår praktikbogen i samarbejde med 
eleven? 

Navn: 
 

Stilling: 
 

Hvor ofte afholdes personalesamtaler med eleverne ?  

Antal timer månedligt der er afsat til evalueringssamtaler mellem eleven og 
den uddannelesansvarlige om elevens indlæringsfremskridt: 

 

Hvor ofte arbejder eleven over?  

Hvor ofte er eleven alene på klinikken (incl. evt. satellitklinik)?  

Hvornår udleveres arbejdsskema  (vagtplanen) til eleven ?  

I hvilke kurser har elever deltaget under uddannelsen, udover de af HANSENBERG afholdte ? 
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 Praktikmål 
 Læs praktikmålene her. 

Med min underskrift bekræfter jeg, at jeg har gennemlæst praktikmålene og er indforstået med, i samarbejde med eleven 
at sikre, at eleven når de i praktikbogen fastsatte mål for veterinærsygeplejerskeelever. 
 
Ja, alle mål kan opfyldes 

  

 
Ja, delvis  

  

 
Hvilke mål kan ikke opfyldes: 

 
 
 
 

     
 
 
  
 
 Underskrifter 

Praktikstedets ansvarshavende dyrlæge  
 
Dato: 
 
 
 
 
 
(Underskrift samt navn med blokbogstaver) 
 

Hvem er den uddannelsesansvarlige 
 
 
 
 
 
 
 
(Navn på uddannelsesansvarlig med blokbogstaver) 

Klinikstempel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Underskrift uddannelsesansvarlige) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ansøgning sendes på mail til: 
Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje 
dfu@ddd.dk 
 
 
 
 
 
Ved nygodkendelse skal ansøgningen vedlægges en skitse/plan over virksomheden. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/496
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