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Torvegade 10, 7800 Skive,Tlf. 9915 5690 
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Ansøgning om praktik på 
Regionshospitalet Viborg, Skive 
Husk at udfylde alle felter.  
Der bliver fremsendt et program ca. 10 dage før den aktuelle praktikperiode. 

Jeg ønsker at komme i praktik: 
På afdeling: Uge: 

Navn: CPR.: 
Adresse: Mobilnr.: 
Postnr.: Mail: 
By: Skole: 

Mor eller fars navn: 
Telefonnummer/mobil: 
Mail: 

Skriv lidt om dig selv og hvorfor du gerne vil i praktik på et sygehus: 

Bemærkninger: 
Under praktikopholdet er praktikanten omfattet af Statens Erstatningsordning for 
deltagelse i praktisk erhvervsorientering – svarende til ansvars- og ulykkesforsikring. 

Afleveres til UU-vejlederen, som videresender ansøgningen til UU Skive, der koordinerer 
ansøgningerne til Regionshospitalet i Viborg, Skive. 

Dato: __________  Underskrift:_______________________________________ 
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Oversigt


Der blev fundet problemer i kontrollen, som kan medføre, at dokumentet ikke er fuldt tilgængeligt.


		Skal kontrolleres manuelt: 2

		Gennemført manuelt: 0

		Ikke gennemført manuelt: 0

		Sprunget over: 1

		Gennemført: 27

		Mislykkedes: 2




Detaljeret rapport


		Dokument



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Flag for tilgængelighedstilladelse		Gennemført		Der skal angives flag for tilgængelighedstiladelse

		PDF, kun med billede		Gennemført		Dokument er ikke en PDF, der kun er et billede

		Kodet PDF		Gennemført		Dokument er kodet PDF

		Logisk læsningsrækkefølge		Skal kontrolleres manuelt		Dokumentstruktur giver en logisk læsningsrækkefølge

		Primært sprog		Gennemført		Tekstsprog er angivet

		Titel		Gennemført		Dokumenttitlen vises i titellinjen

		Bogmærker		Gennemført		Der er bogmærker i store dokumenter

		Farvekontrast		Skal kontrolleres manuelt		Dokument har relevant farvekontrast

		Sideindhold



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodet indhold		Gennemført		Alt sideindhold er kodet

		Kodede anmærkninger		Mislykkedes		Alle anmærkninger er kodet

		Tabuleringsrækkefølge		Gennemført		Tabuleringsrækkefølgen er forenelig med rækkefølgen i strukturen

		Tegnkodning		Gennemført		Pålidelig tegnkodning er tilgængelig

		Kodede multimedier		Gennemført		Alle multimedieobjekter er kodet

		Skærmflimmer		Gennemført		Side giver ikke skærmflimmer

		Scripter		Gennemført		Der er ingen scripts, der ikke er tilgængelige

		Tidsindstillede svar		Gennemført		Side kræver ikke tidsindstillede svar

		Navigationshyperlink		Gennemført		Navigationslinkene er ikke repetitive

		Formularer



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodede formularfelter		Gennemført		Alle formularfelter er kodet

		Feltbeskrivelser		Gennemført		Der er en beskrivelse for alle formularfelter

		Alternativ tekst



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Alternativtekst for figurer		Gennemført		Figurer kræver alternativtekst

		Indlejret alternativ tekst		Mislykkedes		Alternativ tekst, der aldrig vil blive læst

		Knyttet til indhold		Gennemført		Alternativtekst skal være knyttet til noget indhold

		Skjuler anmærkning		Gennemført		Alternativtekst må ikke skjule anmærkning

		Alternativtekst for andre elementer		Gennemført		Andre elementer, der kræver alternativtekst

		Tabeller



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Rækker		Gennemført		TR skal være underordnet Table, THead, Tbody eller TFoot

		TH og TD		Gennemført		TH og TD skal være underordnet TR

		Overskrifter		Gennemført		Tabeller skal have overskrifter

		Regelmæssighed		Gennemført		Tabeller skal indeholde det samme antal kolonner i hver række og rækker i hver kolonne

		Oversigt		Sprunget over		Tabeller skal have en oversigt

		Lister



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Listeemner		Gennemført		LI skal være underordnet L

		Lbl og LBody		Gennemført		Lbl og LBody skal være underordnet LI

		Overskrifter



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Passende indlejring		Gennemført		Passende indlejring






Tilbage til toppen
	På afdelingRow1: 
	UgeRow1: 
	Navn: 
	CPR: 
	Adresse: 
	Mobilnr: 
	Postnr: 
	Mail: 
	By: 
	Skole: 
	Mor eller fars navn: 
	Telefonnummermobil: 
	Mail_2: 
	Skriv lidt om dig selv og hvorfor du gerne vil i praktik på et sygehusRow1: 
	Dato: 


