
 

 
Temadag om efteruddannelse 
for praktiksteder 
Tirsdag d. 21. september 2021 kl. 9.45–15.00 

 

Program 
9.45–10.00: Ankomst med morgenkaffe 

 
10.00-10.20: Velkomst med præsentation af deltagere 
Hvad er der sket siden sidst? 
/v. Pernille Welinder, Danske Regioner, formand for FUHA 

10.20–10.55: Trepartsaftale og FUHA’s indsatser for at øge antallet  af 
uddannelsesaftaler 
Trepartsaftalen fra november 2020 sætter fokus på tiltag, der skal 
fremme antallet af uddannelsesaftaler, herunder opfordring til praktik- 
pladserne om at ansætte flere elever. FUHA iværksætter flere tiltag, her- 
under informationsmateriale til arbejdspladserne, besøg hos inaktive 
praktiksteder og frafaldsanalyse. 
/v. Pernille Welinder, Danske Regioner, formand for FUHA 

10.55–11.10: Pause 
 
11.10–11.50: Ny rapport om efteruddannelsesbehov 
FUHA har fået gennemført en analyse af jobfunktioner og opgaveudvik- 
ling for hospitalstekniske assistenter, herunder analyse af nuværen- 
de og fremtidige kompetencebehov. Hør om udviklingstendenserne og 
resultaterne. 
/v. Eva-Carina Nørskov, specialkonsulent, SEVU 



 

 
 

11.50–12.00: Indførelse af prøver på AMU-uddannelser 
Der indføres prøver på alle AMU-uddannelser for at fremme uddannel- 
sernes kvalitet og renommé. 
/v. Karen Therkildsen, FUHA-sekretariatet, SEVU 

12.00–13.00: Frokost 
 
13.00–13.55: Workshop - to forslag om nye efteruddannelser 
Audiologispecialet: Nyt forslag til efteruddannelse om børneundersø- 
gelser. Hvad tænker I? 
/v. overlæge Bjarke Edholm og audiologiassistent Camilla Vallentin 
Kri stensen, der har udviklet den nye efteruddannelse. 

 
Neurofysiologispecialet: Nyt forslag til efteruddannelse om søvnun- 
dersøgelser. Hvad tænker I? 
/v. overlæge Martin Ballegaard og neurofysiologiassistent Sanne 
Peiter sen, der har udviklet den nye efteruddannelse. 

13.55–14.10: Pause 
 
14.10–15.00: Mere effekt af efteruddannelsen? 
Oplæg om metoder til at øge effekten af eksterne efteruddannelses-for- 
løb – hvordan kursisten, kollegaerne og ledelsen kan medvirke til at øge 
effekten af kurset hjemme på arbejdspladsen. 
/v. Bente Søndergaard, udviklingskonsulent, Hvidovre Kommune 

15.00: Temadagen slutter 

Praktisk 
Hvor: Erhvervskollegiet Odense, Blangstedgårdsvej 1, 5220 Odense SØ  
Hvornår: Tirsdag d. 21. september 2021 kl. 9.45–15.00 
Tilmelding: Du tilmelder dig på SEVU’s hjemmeside på 
sevu.dk/arrangementer. Det koster 350,- kr.  at deltage. 
Deadline for tilmelding er d. 10. september 2021. 
Spørgsmål? Skriv til fuha-info@sevu.dk 
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