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Kære Studerende 

Om kort tid starter du i klinik på Regionshospitalet Randers. 

Vi sender dig derfor nogle generelle oplysninger, der forhåbentlig kan hjælpe dig til en god 

start. 

 

ID-kort 

Du skal have lavet et ID-kort, som også fungerer som adgangskort på hospitalet. Du skal 

derfor udfylde og medbringe denne blanket: Hent blanket til ID-kort, når du får taget dit foto. 

Den underskrevne blanket afleveres i Informationen, som ligger ved Indgang A: Skovlyvej 17. 

Fotografering til ID-kortet foregår i Informationen mandag til fredag i tidsrummet  

kl. 8.00 – 15.00. 

 

Når du har fået taget dit foto, kan du forvente og hente ID-kortet efter 2 hverdage. Ved 

udlevering af ID-kortet, skriver du under på modtagelsen af kortet. ID-kortet skal afleveres i 

Informationen den sidste dag, du er i klinik her. 

Uniform/Omklædning/Nøgler 

I din praktik skal du bære uniform og følge hospitalets uniformsetikette. Fra indgang A finder 

du uniformsdepotet ved at gå en etage op, hvorefter du følger skiltningen E3/E5 til du når til 

elevatorområdet ved sterilcentralen. Heroverfor ligger uniformsdepotet. Se kort over 

Regionshospitalet Randers. 

 

Du skal bruge dit ID-kort til omklædningsrum. Evt. nøgler, du skal have til din afdeling, 

udleveres i Informationen i hverdage mellem kl. 8.00 og 15.30. 

 

Informationen vil kunne hjælpe med at angive, hvor du kan finde et ledigt skab i forbindelse 

med omklædning. Vi henstiller dig derfor venligst til at aftale nærmere med dem enten på 

mail: randers.telefonomstilling@rm.dk eller via telefon: 78 42 00 00. 

 

I skal selv have en hængelås med til det valgte skab. Derudover skal I selv sørge for orden i 

omklædningsområdet, hvilket indebærer at lægge brugte uniformer med ydersiden ud samt 

håndklæder m.m. til vask i de dertil indrettede containere eller kurve. 

 

Den sidste dag, du er i klinik her, bedes du tømme dit skab og aflevere eventuelle nøgler til 

omklædningsrummet i Informationen.  

 

  Information 

Velkommen 

http://e-dok.rm.dk/edok/editor/7005.nsf/vLookupUpload/ATTACH-RMAP-A7QCEP/$FILE/2016-03-04%20ID-skema%20version%203.pdf
http://www.regionshospitalet-randers.dk/siteassets/kort/oversigtskort_randers/rra-oversigtskort.pdf
http://www.regionshospitalet-randers.dk/siteassets/kort/oversigtskort_randers/rra-oversigtskort.pdf
mailto:randers.telefonomstilling@rm.dk
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Hygiejne 

Infektionsfare for patienter og personale kræver hygiejniske forholdsregler på hospitalet. I den 

forbindelse er personalets personlige hygiejne meget vigtig. Du må derfor ikke bære ringe, 

smykker, armbåndsure, kunstige negle, fingerpiercinger og lignende, da disse ting kan være 

en alvorlig smittekilde. 

 

Tavshedspligt 

Du er omfattet af straffelovens bestemmelser om tavshedspligt. Tavshedspligten ophører ikke, 

når du er færdig med dit klinikophold. Dette gælder også ift. brug på de sociale medier. Du 

skal være opmærksom på, at du ikke må skaffe dig personfølsomme oplysninger, som ikke er 

af betydning for udførelsen af dit arbejde. Sanktionen herfor kan være bortvisning. 

Alarmering ved brand og hjertestop 

For at alarmere brand skal du på Regionshospitalet Randers ringe på: 784 20777 (sidste fem 

cifre angiver lokalnr. og kan bruges direkte de lokale telefoner på matriklen). 

For at alarmere hjertestop skal du på Regionshospitalet Randers ringe på: 784 20888 og 

oplyse følgende: At der er tale om et hjertestop, hvilken afdeling og stue eller anden præcis 

lokalisation og hvorvidt om der er tale om hjertestop på en voksen eller et barn. 
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Børneattest 

Du skal være opmærksom på, at Region Midtjylland indhenter en børneattest på dig. Det er et 

lovkrav, at vi indhenter børneattesten. 

Parkering 

På Regionshospitalet Randers er der betalingsparkering. Du kan læse mere herom på: Læs 

mere vedr. parkering på Regionshospitalet Randers 

Yderligere oplysninger 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede. 

Vi glæder os til at modtage dig på hospitalet. 

 

Med venlig hilsen 

Annette Schlemmer 

Uddannelseskoord.overlæge 

Adresse: Østervangsvej 70 

2.sal, 8930 Randers NØ 

Email: aneshl@rm.dk,  

Tlf.: 61 14 03 58 

 

og 

Sigrun Smith 

AC-medarbejder 

Email: sigsmi@rm.dk,  

Tlf.: 78 42 23 54

 

http://www.regionshospitalet-randers.dk/om-os/for-ansatte/medarbejderparkering/elever-studerende-kursister/
http://www.regionshospitalet-randers.dk/om-os/for-ansatte/medarbejderparkering/elever-studerende-kursister/
mailto:aneshl@rm.dk
mailto:sigsmi@rm.dk

