
 

 

     14. maj 2020 

Kære alle medarbejdere i UCD 

Meldingerne fra ministerier og embedsværk i øvrigt kommer i disse dage i en lind strøm og 
med meget kort varsel. Men som nævnt i sidste uge er vi i gang med en langsom genåbning. 
Den kommer til at foregå langsommere end forventet i sidste uge. Inden jeg redegøre for de 
faktuelle ændringer og tiltag, har jeg følgende orientering: 

Vedrørende medarbejdernes tilbagevenden til arbejdet: 

Det kommer for det først til at ske i langsommere tempo end tidligere meldt ud. Der kan 
frem til sommerferien forventes stærkt begrænset aktivitet.  Men alle medarbejdere, der 
oplever sig i risikogruppe opfordres kraftigt til at kontakte uddannelsesleder eller rektor. 
Jeg vedhæfter Diakonissestiftelsens instruks og Sundhedsstyrelsens vejledning, men kan 
fremhæve, at for os gør følgende sig gældende: 

Personer i øget risiko – Sundhedsstyrelsen har revideret vejledningen 
Sundhedsstyrelsen har den 12. maj 2020 udsendt en revideret version af vejledningen af 6. 
maj 2020, Håndtering af COVID-19. Anbefalinger til personer i øget risiko.  
Revisionen indeholder en præcisering af målgruppen af medarbejdere, som deler husstand 
med personer i øget risiko samt en præcisering af hvilke gravide, der skal have 
hjemmearbejde fra graviditetsuge 28. Den reviderede vejledning er vedhæftet. 
Vejledningen erstatter Håndtering af COVID-19: Medarbejdere i sundheds-, social- og 
ældresektoren, der tilhører særlige risikogrupper. 

Følgende tilstande og sygdomme udgør efter de nye retningslinjer en øget risiko: 

• Personer over 70 år og særlig personer over 80 år 
• Personer over 65 år og samtidig forekomst af en eller flere kroniske sygdomme 
• Personer med svær overvægt med BMI over 35 
•  Personer med svær overvægt med BMI over 30 og samtidig kronisk sygdom  
• En række kroniske sygdomme:  

o Svær hjertekarsygdom  
o Svær lungesygdom 
o Lungekræft 
o Kronisk nyresygdom 
o Kronisk leversygdom 
o Dårligt reguleret diabetes  
o Tilstande med nedsat ernæringstilstand  
o Muskulære, neuromuskulære og neurodegenerative sygdomme og tilstande 
o Fremskreden demenssygdom   

• Nedsat immunforsvar pga. sygdomme, immunhæmmende behandling eller transplantation 
• Gravide 

 



Det er Sundhedsstyrelsens vurdering (side 6), at personer i øget risiko i udgangspunktet 
ikke behøver at blive omplaceret i deres arbejde eller at arbejde hjemmefra. Det gælder 
også, selvom de dagligt har kontakt med mange mennesker.  

Medarbejdere i øget risiko skal dog ikke udsættes for oplagt smitterisiko. Det betyder, at de 
ikke skal have kontakt med patienter eller borgere, som er mistænkt for eller som har 
COVID-19. I sådanne tilfælde skal medarbejderne flyttes til andre opgaver, hvor der ikke er 
oplagt smitterisiko 

 

Nyt om social- og sundhedsuddannelserne 

Elever i det sidste uddannelsesår kan indkaldes til skoleperiode, hvor skolen finder det 
nødvendigt. Det er en forventning at dele af uddannelsen fortsat foregår virtuelt. 

Afsluttende prøver forventes afholdt med fysisk tilstedeværelse.  

Fra den 18/5 skal elever på grundforløb og de elever på hovedforløb, der har mere end et år 
tilbage af deres uddannelse modtage fysisk undervisning på skolen, når undervisningen er 
praktisk. Ved det forstås f.eks førstehjælp, brandbekæmpelse, naturfagsundervisning med 
øvelser fortrinsvis laboratorieøvelser, skills- og simulationsundervisning. Al undervisning i 
teoretiske fag og temaer skal fortsat foregå virtuelt.  

Optagelsesprøver afvikles ved fysisk fremmøde.  

Elever med særlige behov jf. ministeriets definitioner har lov til at få tilbud om støtte med 
fysisk fremmøde. Vi er i gang med at tilrettelægge workshops med psykologerne Mathias 
Rolskov og David Owe. 

 

Nyt om professionsuddannelserne 

3K uddannelsen er ikke omfattet af mulighed for fysisk tilstedeværelse, så her foregår al 
undervisning fortsat virtuelt indtil vi hørere nærmere om fase 3.  

Sygeplejerskeuddannelsen har fysisk tilstedeværelse til bachelor eksamen, men uden 
pårørende og uden at de enkelte eksaminander får mulighed for at møde hinanden andet 
end udenfor.  Øvrig tilstedeværelse er helt afgrænsede og særligt praktiske øvelsesgange, 
som meldes ud til de berørte.  

 

Til slut vil jeg sige, at jeg fortsat er meget, meget glad over, stolt af og tilfreds med den store 
indsats alle yder under meget vanskelige forhold. 

Venlig hilsen  

Kim  


