
 
COVID 19-screening – Sydvestjysk Sygehus søger studerende 

Sydvestjysk Sygehus søger studerende fra bioanalytiker-, sygeplejerske-, terapeut- og 
jordemoderuddannelserne, som er interesserede i at hjælpe os med at screene for COVID-19 og antistoffer 
for COVID-19.  

I Danmark er der sat gang i et forberedende arbejde for at screene en større del af befolkningen for COVID-
19 og antistoffer for COVID-19. Formålet er at kortlægge, hvor stor en del af befolkningen der er – eller har 
været – smittet. Det vil give et mere kvalificeret grundlag for åbningsstrategien i Danmark.  

Der arbejdes på at oprette testfaciliteter i alle regioner, og SVS skal sandsynligvis indgå i arbejdet. 
Testfaciliteterne består af telte og skurvogne afskåret fra sygehuset, og her skal som udgangspunkt 
undersøges borgere uden symptomer på COVID-19. Det er endnu ikke besluttet, hvor en eventuel 
testfacilitet skal placeres i Esbjerg eller omegn.  

Vi søger studerende fra bioanalytiker-, sygeplejerske-, terapeut- og jordemoderuddannelserne, der:  

• Er fleksible og ansvarsbevidste  
• Har færdiggjort tredje semester  
• Kan arbejde minimum 22 timer om måneden (tre vagter på 7,5 timer) 
• Er indforstået med, at ansættelsesformen enten er begivenhedsbestemt eller timelønnet  
• Er indstillet på at varetage en eller flere af følgende funktioner (iført værnemidler):  

1. Tage podninger efter et kort oplæringsforløb 
2. Tage fingerprik efter et kort oplæringsforløb 
3. Tage blodprøver – hvis du har erfaring med det.  

Er det dig, må du meget gerne sende en kort motiveret ansøgning og cv til: svs-samfundssporet@rsyd.dk.  

Du skal fortælle, hvor mange timer du ca. kan arbejde om måneden, om du kan arbejde i dagtimer, 
eftermiddags- og aftentimer og/eller i weekenden, og om du foretrækker nogle ugedage frem for andre. 
Har du erfaringer med blodprøvetagning, podninger eller fingerprik – eller er der andre erhvervserfaringer, 
du gerne vil fremhæve – så må du gerne uddybe dem.  

Når du har sendt ansøgning og cv, vil du modtage en bekræftelse. Hvis SVS skal indgå i arbejdet med at 
screene en del af befolkningen, vil vi tage kontakt til de af jer, vi er interesserede i at rekruttere til opgaven.  

Frist er den 8. maj, men SVS vil gerne høre fra dig snarest muligt, fordi vi kan få brug for at rekruttere med 
kort varsel. 

Har du spørgsmål, kontakt kvalitetskonsulent Camilla Tykgaard Clausen, SVS, på 
camilla.tykgaard.clausen@rsyd.dk eller 40 17 93 62 (i hverdagstimerne).  
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