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Referat af uddannelsesudvalgsmøde,  
Laborantuddannelsen 
4. oktober 2021, kl. 16.15 – 18.45, lokale 6204 

Til stede: Erik Christensen, Jens Muff, Mette Sondrup Andersen, Sonja Poulsen, Margit 

Weltz Sørensen, Pia Mortensen, Linda Fritze Madsen (referent) 

 
Afbud: Kjeld Raunkjær Kjeldsen, Gudrun Kirk Petersen, Morten Løvendahl Nielsen 

 

Fraværende uden afbud: Jonas B. Christensen, Mia Krejberg Christiansen, Anna Han-

sen 

  

 

 

1. Velkomst og præsentationsrunde ved formand Morten H. Løvendahl Niel-

sen 

Formanden har meldt afbud, hvorfor studieleder Pia Mortensen agerer mødele-

der på dagens møde. Margit Weltz Sørensen bydes velkommen som nyt med-

lem i uddannelsesudvalget som stedfortræder for Karin Refsgaard. Margit har 

tidligere været studenterrepræsentant i udvalget.   

I forbindelse med Erik Christensens præsentation spørger Mette Sondrup Ander-

sen til mulige praktikpladser i kommunen, hvilket Erik vil undersøge nærmere.   

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes 

 

3. Meddelelser fra formand Morten H. Løvendahl Nielsen 

Pia Mortensen refererer fra formandens indsendte noter: 

o Eurofins skal bruge 10 laborantelever med start til februar 2022. Der af-

holdes ansættelsessamtaler den 12. oktober, hvor virksomheden håber 

at se mange ansøgere fra UC SYD. 

o En studerende fra laborantuddannelsen på UC SYD har netop fået pri-

sen for årets laborantprojekt med et projekt i OMF omkring formaldehyd 

målt med P&T GC-MS. Eurofins planlægger at fejre hende den 1. no-

vember 2021. 

 

4. Meddelelser fra uddannelsesudvalgets medlemmer om begivenheder og 

aktiviteter af betydning for laborantuddannelsen 

o Erik Christensen oplyser, at han i kraft af sin rolle i Laborantforeningen 

har bidraget til nomineringen af den studerende til praktikantprisen. Det 

oplyses, at UC SYD er inviteret med til fejringen. Erik vil forsøge at invi-

tere Jyske Vestkysten til at dække begivenheden. Prisen for årets prak-

tikantvejleder uddeles i april 2022. Erik informerer desuden om den re-
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lativt lave ledighed blandt laboranter og hvilken betydning det har for in-

dustrivirksomhederne.  

 

5. Meddelelser fra uddannelsen ved Pia Mortensen 

a. Opfølgning fra det seneste møde den 20. april 2021 

Pia Mortensen oplyser, at uddannelsesudvalgsmødet den 20. april des-

værre blev aflyst på grund af for få tilmeldte.  

På det seneste møde i oktober 2020 blev det fremhævet, at uddannel-

sen havde en reklamefilm på vej. Filmen blev vist på mødet og kan ses 

på linket her: https://www.youtube.com/watch?v=1PzA9Az6O6g 

 

b. Optag 

Pia orienterer om årets optag med i alt 74 ansøgere, heraf 24 førstepri-

oritetsansøgere. Uddannelsen har optaget 18 på sommerholdet og 8 på 

vinterholdet. Der har siden været et efteroptag, hvilket betyder, at der 

på nuværende tidspunkt er tre ledige pladser til vinteroptaget. 18 an-

søgninger er endnu ikke færdigbehandlet. To studerende fra sommer-

optaget er udmeldt og da dette er sket før 1. oktober, må uddannelsen 

fylde de to pladser op til vinter. Det betyder, at uddannelsen må optage 

14 studerende på vinterholdet.  

 

Jens Muff oplyser, at Aalborg Universitet i Esbjerg har haft et godt inter-

nationalt optag.  

 

Pia beretter om et stigende antal sårbare studerende, som er svære at 

få i praktik. Laborantuddannelsen har lavet en forsøgsordning, hvor en 

studerende med en diagnose er i praktik på UC SYD. Det er dog kun 

muligt at have én studerende ad gangen.  

 

c. Studerende og ansattes tilbagevending efter Corona 

Pia oplyser, at UC SYD er vendt tilbage til en normal hverdag. Der er 

ikke restriktioner længere, men alle medarbejdere og studerende opfor-

dres til at huske hygiejnetiltagene og til at holde afstand så vidt det er 

muligt.  

 

Uddannelsen har fået tildelt en sum penge, som kan bruges på af-

gangsholdene til at følge op på den undervisning de har måttet und-

være på grund af Corona-restriktioner. De studerende har dog haft al 

den undervisning de ville have haft uden Corona, da uddannelsen fik 

lov til at gennemføre laboratorieundervisningen. De studerende skal 

være medbestemmende i forhold til egne behov. Det forrige hold havde 

undervisning af en ekstern konsulent i skrivning af ansøgninger og cv, 

samt tips og tricks til jobsamtalen. Det nuværende hold har haft valgfag 

indtil nu, og snarest efter afslutningen af valgfaget vil Pia få en afklaring 

af deres ønsker.  

 

I plenum drøftes online undervisning, som tænkes indført i forbindelse 

med særlige aktiviteter, herunder vejledning til projekter og mentorsam-

taler. Desuden indtænkes videooptagelser af dele af undervisningen og 

https://www.youtube.com/watch?v=1PzA9Az6O6g
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Labster som undervisningsredskab som fremtidig modeller.  

 

d. Ny organisering på UC SYD 

UC SYD er i gang med en større organisationsændring. Helt konkret 

betyder det, at Efter- og Videreuddannelsen (EVU) og forskningsafde-

lingen fremover tilknyttes grunduddannelserne. Forventningen er, at der 

derigennem vil komme et bedre og tættere samarbejde mellem grund-

uddannelser, forskning og EVU. Der bliver ikke placeret medarbejdere 

fra forskning og EVU på laborantuddannelsen, men der kommer et an-

tal medarbejdere til instituttet. Forventningen er, at det vil give større 

mulighed for adjunkterne at komme med på eftervidereuddannelsesfor-

løb eller ind i forskningsprojekter. Hensigten er, at alle uddannelser skal 

byde ind i forhold til opgaver på EVU og forskning, og at de nye medar-

bejdere også på sigt kommer til at deltage i undervisningsopgaverne på 

grunduddannelserne (Link til organisationsdiagram).  

 

Pia foreslår, at den faglige koordinator fra EVU inviteres med til det næ-

ste uddannelsesudvalgsmøde til en dialog og behovsafklaring om efter-

uddannelse for laboranter. Medlemmerne bifalder forslaget. 

 

I plenum drøftes fremtidige krav, kompetencer og arbejdsmetoder i la-

borantfaget, som bliver mere og mere automatiserede. Det nævnes, at 

Dansk Laborantforening har en igangværende drøftelse om fremtidens 

laboranter og der stilles forslag om, at foreningen muligvis kunne være 

behjælpelig med at lave en undersøgelse med henblik på at få et over-

blik over medlemmernes behov og ønsker til efteruddannelse.  

 

Pia oplyser, at uddannelsen har ansat en barselsvikar for Line. Ansøg-

ningsfeltet lød på fem ansøgere set i lyset af den lave ledighed. 

 

6. Status på studieordninger, herunder uddannelsens indhold, profil, kvalitet 

og relevans 

a. Nye tiltag på uddannelsen 

Uddannelsen har fået bevilliget penge til indkøb af en afpipetteringsrobot 

og der pågår i øjeblikket et arbejde med at afdække markedet for at finde 

den rigtige i forhold til brugervenlighed og læring for de studerende. Ud-

dannelsen har næsten lagt sig fast på en Opentrons OT-2 fra Mikrolab, 

som ligger i et rimeligt prisleje, og har samtidig funktioner der passer til 

uddannelsens laboratorieøvelser. Den har brugervenlig software, men 

samtidig mulighed for programmering, så de studerende kan være med. 

 

Mette Sondrup Andersen oplyser, at to undervisere rejser til Frankrig med 

det formål at kigge på faciliteter i forbindelse med udveksling på 3. seme-

ster. Laborantuddannelsen har tillige haft besøg af en repræsentant fra 

Frankrig.  

 

 

b. Strategi 2025 

https://ucsyddanmark.sharepoint.com/sites/I-000563/Delte%20dokumenter/Mødeaktivitet/Uddannelsesudvalg/Bioanalytiker/2021/210921/UC_SYD_Organisationsdiagram_2021_ny.pdf
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o UC SYDs nye strategi 2025 er sat i gang. Emnet for strategien er 

”Med hoved, hånd og hjerte”. Der er i strategien fokus på den regio-

nale ansvarlighed, professionel kvalitet og grøn omstilling.  

 

Øvrige punkter til orientering: 

o Laborantuddannelsen står overfor at skulle turnusakkrediteres i ef-

teråret. Der arbejdes i øjeblikket på en rapport, som skal præsente-

res for et eksternt ekspertpanel den 24. november 2021.  

o Hele UC SYD skal institutionsakkrediteres i foråret 2022. 

 

 

7. Status på den regionale uddannelsesdækning, herunder efter- og videreud-

dannelse 

 

o Emnet er delvist behandlet under punkt 5d.  

o Mette Sondrup Andersen orienterer om følgende emner: 

- Mange små virksomheder er kommet med i praktikordningen, idet 

de studerende selv har været opsøgende. Virksomhederne inklu-

derer bl.a. Esbjerg Farve og Lak, Thisted, FMC (det gamle Chemi-

nova), Arla i Videbæk, Ecco m.fl. Mette bruger HKs blå bog samt 

Jobindex i kontakten til virksomhederne og aflægger besøg hos po-

tentielle praktiksteder.   

- Mette orienterer om et nyt tiltag med praktikprøven, hvor de stude-

rende, i stedet for udarbejdelse af en rapport, kan vælge at lave en 

praktisk prøve på praktikstedet. Tiltaget har vist sig at give et større 

og bedre samarbejde med virksomhederne. En enkelt studerende 

fra det nuværende hold har indtil videre valgt den nye metode. Me-

toden kræver lidt ekstra ressourcer, men virksomhederne er gene-

relt glade for tiltaget. Det oplyses endvidere, at flere har eksamina-

tor med til den afsluttende prøve.  

- Mette beder Erik Christensen undersøge, om det vil være muligt at 

få praktikanter til Færøerne. Erik vil kontakte sektoren i Køben-

havn.  

- På holdene efter sommerferien mangler fire studerende at få en 

praktikplads. De, der er aktivt søgende, får en praktikplads. Sår-

bare unge har vanskeligt ved at finde en plads. Studerende med 

børn søger fortrinsvist lokalt. UC SYD hjælper med ansøgnings-

skrivningen.  

 

 

8. Eventuelt, herunder kommende møder 

Det næste uddannelsesudvalgsmøde finder sted den 8. marts 2022 kl. 11.30 – 

14.00. Tidspunktet er normalt placeret i tidsrummet kl. 16.15 – 18.45, men flere 

medlemmer har ytret ønske om at rykke mødet frem til tidligere på dagen. For-

manden har efter mødets afholdelse bekræftet såvel dato som det nye tidspunkt.  


