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Velkommen og siden sidst

• Sidste temadag var 2018 og handlede om flere 

praktikpladser og sidemandsoplæring

• Siden har vi fået lavet en analyse af efteruddannelsesbehov 

og udviklet to nye AMU-uddannelser

• Der har været Corona
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Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar
20. November 2020

Trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, 2021-2025

o Initiativerne i aftalen skal give elever på erhvervsuddannelserne 

bedre mulighed for:

o at flere elever får en læreplads

o at flere får en kompetencegivende uddannelse

o Det skal ske ved, at styrke det lærepladsunderstøttende arbejde, 

søgning og kvalitet på erhvervsuddannelserne. 
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Foreløbige målsætninger for hospitalsteknisk 
assistentuddannelsen

• Treparts-målsætning: Øge antallet af uddannelsesaftaler i 

gennemsnit med ca. 20% i 2025 i forhold til 2016

• Der blev indgået 35 uddannelsesaftaler i 2016,  en stigning på 

20% vil sige en målsætning om 42 aftaler i 2025.

• I 2020 blev indgået 26 aftaler – stor udfordring de kommende år
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Hvilke indsatser er relevante i fht. 
hospitalsteknisk assistentuddannelse ?
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• Stor søgning, i 2019 optages 107 elever på 

GF2 – dvs. ikke rekrutteringsudfordringer

• De færdiguddannede får topkarakterer, 

gennemsnit audio 10,1,  neuro 10.6 i 2020  -

dvs. kvaliteten er i top 

• Ledighedsgrad 0,0 i 2018 – dvs. de 

færdiguddannede er efterspurgte

• I 2020 blev kun indgået 21 

uddannelsesaftaler - dvs. stort 

frafald!! Spild af ressourcer

• Hvorfor indgås der ikke flere 

uddannelsesaftaler????



Læresteder på den hospitalstekniske assistentuddannelse
66 godkendte læresteder

• 53 på audiologiassistenten

• 13 på neurofysiologi-

assistenten

35 læresteder er inaktive

• 30 på audiologiassistenten

• 5 på neurofysiologi-

assistenten
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FUHAs plan for lærepladsunderstøttende initiativer for HTA i 
2021-2022

1. Skolen forpligtet til at sikre, at 80% af GF2-elever får en uddannelsesaftale 

ved afslutning af GF2

2. Informationsmateriale til arbejdsgiverne for de to uddannelser

3. Opsøgning af inaktive lærepladser på hospitalsteknisk 

assistentuddannelsen vinteren 2021/22

4. 2022: Analyse af frafald på hospitalsteknisk assistentuddannelsen
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1. Informationsark til arbejdsgiverne for de to uddannelser
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Informationsfolder til arbejdsgiverne for hver af de 
to uddannelser for at øge deres opmærksomhed 
på vigtigheden af at ansætte elever.

• Folder skal virke som en teaser for at søge mere 
information og ansætte en elev.

Syddansk Erhvervsskole har udformet et forslag til 
teksten – er under udarbejdelse



2. Opsøgning af inaktive lærepladser på hospitalsteknisk 
assistentuddannelsen

Antallet af lærepladser skal øges, hvorfor der skal skaffes 

nye lærepladser og aktiveres inaktive læresteder. Denne 

indsats vil bestå af to dele: 

1. En opsøgende aktivitet – som motivere læresteder til elever

2. En afdækning – som vil belyse barrierer 

Projektet vil bestå af fysiske besøg hos inaktive (og enkelte 

nye) private og offentlige læresteder på begge specialer

10



3. Analyse af frafald på hospitalsteknisk 
assistentuddannelsen
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Frafaldet på hospitalsteknisk assistentuddannelsen er højt: 

• 3 mdr. efter afsluttet GF2 var 50,5% af GF2 eleverne i 2018 ikke overgået til HF

• 9 mdr. efter afsluttet GF2 var 39,5% af GF2-eleverne ikke i gang overgået til HF

En afdækning af frafaldsårsager under GF2 og mellem GF2 og HF i 

2022 vil kunne være med til at dokumentere, hvorfor der finder et 

højt frafald sted. Samt en afdækning af, hvad eleverne foretager sig i 

det efterfølgende halve år.



Har I flere ideer??

• To-tre sammen drøfte, hvad der kan reducere frafald og øge 

antallet af uddannelsesaftaler

• Opsamling

• Status om to år, når vi igen har en temadag
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