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Øget dimensionering ved Bioanalytikeruddannelsen
Til Region Midtjylland
Denne henvendelse med venlig anmodning til Region Midtjylland om at
tilbyde ekstra praktikpladser til et øget antal studerende ved VIA Bioanalytikeruddannelsen.
Baggrund
For at sikre fremtidig rekruttering af bioanalytikere til både Region
Midtjylland (RM) og Region Nordjylland (RN) ønsker VIA Bioanalytikeruddannelsen at øge den årlige dimensionering fra de nuværende 129
studerende til 150 studerende med virkning fra optaget 2020/2021.
Med henvisning til ovenstående er det VIAs ønske, at RM i dialog med
RN tilbyder praktikplads til de 21 ekstra studerende, hvormed VIA Bioanalytikeruddannelsen ønsker at øge dimensioneringen.
Grundlag for øget dimensionering
Der har i flere år været perioder, hvor aftagere fra især RN har angivet,
at rekrutteringsgrundlaget er mangelfuldt til ledige bioanalytikerstillinger i
RN. I andre perioder, fx umiddelbart efter sparerunder i både RM og RN
med normeringsreduktion af bioanalytikerstillinger, har det været nemmere at rekruttere bioanalytikere. På grund af de lidt usikre langvarige
konsekvenser af besparelsesrunder har VIA Bioanalytikeruddannelsen
tidligere været tilbageholdende med at søge om øget dimensionering for
at undgå overskud af bioanalytikere.
Nuværende status er imidlertid, at der aktuelt er udtalt mangel på bioanalytikere i RN. Aktuelt er der øjensynlig ikke nogen stor mangel på
bioanalytikere i RM, men på den anden side også en meget lav ledighed
(Bilag 1: Behovet for velfærdsuddannede i Region Midtjylland). Dette til
trods for, at der gennem de senere år er nedlagt flere bioanalytikerstillinger i forbindelse med besparelser i både RN og RM.
Den nuværende situation er fagligt problematisk og uholdbar og det vurderes, at der er grundlag for at øge dimensioneringen på VIA Bioanalytikeruddannelsen:
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1. Der har gennem flere år været tilbagevendende perioder med
udtalt mangel på bioanalytikere i RN ifølge aftagerrepræsentanter i Uddannelsesudvalget. Aktuelt har RN netop godkendt en
delstrategi for rekruttering og fastholdelse på Bioanalytikerområdet (Bilag 2: Godkendt delstrategi til rekruttering og fastholdelse
på bioanalytikerområdet).
2. Ifølge oplysninger fra RN, forventes der et øget behov for nyuddannede bioanalytikere, idet en stor del af nuværende erhvervsaktive bioanalytikere ansat i RN forventes at forlade arbejdsmarkedet i nærmeste fremtid.
3. Der er gennemført besparelser med nedlæggelse af bioanalytikerstillinger gennem de seneste år – det vurderes, at det ikke er
realistisk, at der kan nedlægges flere stillinger.
4. Dimittendledigheden for dimittender fra VIA Bioanalytikeruddannelsen har i perioden 2005-2014 ligget med et gennemsnit på
2,5% målt i 4. – 7. kvartal efter dimission.
Udsigt til ændrede opgavefordelinger og en evt. sundhedsreform kombineret med flere ældre og mere borgernært diagnostik vil øge efterspørgslen efter bioanalytikere i fx lægepraksis, i sundhedscentre og i
kommunerne, hvilket yderligere forstærker behovet for at øge rekrutteringen af bioanalytikere.
En øget dimensionering vil blive anvendt til at øge rekrutteringen af studerende fra RN og tilbyde studerende et fleksibelt internetbaseret uddannelsestilbud, som gør det muligt og realistisk for bioanalytikerstuderende at gennemføre deres uddannelse, mens de bliver bosiddende i
RN (Bilag 3: Pressemeddelelse). Det forventes, at også studerende fra
Vestjylland vil benytte det fleksible uddannelsestilbud.
Ønsket om flere praktikpladser i RM
VIA Bioanalytikeruddannelsen har, som nævnt, en dimensionering på
129 studerende, som afvikler deres kliniske uddannelsesforløb på hospitalerne i RM og i RN.
Fordelingen af praktikpladserne er pt. således, at RM tilbyder 75 praktikpladser (58%) og RN tilbyder de resterende 54 pladser (42%). Denne
fordeling er aftalt mellem de to regioner. Fordelingen matcher ikke fordelingen af bioanalytikerarbejdspladser i de to regioner, idet der efter de to
regioners egne oplysninger pt. er ansat 453 bioanalytikere i RN Nordjylland (23%) og 1507 ansat i RM (77%). Det betyder, at RN relativt har
mange flere studerende i praktik end RM.
Hvis praktikpladsfordelingen skulle matche fordelingen af bioanalytikerarbejdspladser skulle RM med den nuværende dimensionering tilbyde praktikplads til ca. 100 studerende i stedet for de nuværende 75
studerende.
Den nuværende skæve fordeling af praktikpladser er problematisk af to
grunde:
1. Den skæve fordeling betyder, at studerende fra Aarhus mod
eget ønske kan risikere at få alle deres kliniske uddannelsesforløb i RN
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2. RN finansierer i praksis klinisk uddannelse af bioanalytikere til
RM.
Jeg ser frem til at høre fra jer og uddyber gerne ovenstående.

Med venlig hilsen

Karen Frederiksen
Uddannelsesdekan for Sundhedsuddannelserne, PH.D.

Vedlagt:
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