
Blodprøver og Biokemi

Faglig udvikling og videre-
uddannelse

 Blodprøver og Biokemi                
 

Til medarbejdere

Vælg farve

Fagligt tilbud til medarbejderne



Udviklings- og
videreuddannelsesmuligheder på
Blodprøver og Biokemi
 
3 gode grunde til at du skal
efteruddanne dig:
 
1. Efteruddannelse giver dig en større
forståelse for dit fag, og du vil
nemmere kunne se helhederne i dit
job. Du vil typisk kunne håndtere
mere komplekse opgaver.
 
2. Efteruddannelse og kurser giver dig
større indsigt i og forståelse for dit
fag og afdelingen. Med ny viden kan
du påtage dig nye ansvarsområder.
 
3. Efteruddannelse øger din
personlige udvikling og styrker din
motivation på arbejdspladsen.

 
Efteruddannelse og
kompetenceudvikling af alle
medarbejdere er en vigtig faktor for
en god og velfungerende
arbejdsplads.
 
Vi lever i en tid med forandringer, som
stiller krav til den enkelte
medarbejder om at kunne varetage
mange forskelligartede opgaver, så
der er mange grunde til, at man så
vidt det er muligt skal gøre brug af de
tilbud og muligheder, som afdelingen
tilbyder.
 
På side 3 og 4 har vi listet de
muligheder, der umiddelbart er
tilgængelige. Nogle tilbud giver en
afgrænset viden inden for et konkret
emne, mens andre
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tilbud vil give medarbejderen en
specialfunktion og/eller en
efteruddannelse.
 
Vær opmærksom på, at den årlige
MUS-samtale er en oplagt anledning
til at medtage pjecen og tale om
kurser og efteruddannelse.
 
Blodprøver og Biokemi Academy
Er et tilbud til alle medarbejdere, hvor
formålet er at opdatere og løfte den
enkelte medarbejders viden og
kompetencer inden for afdelingens
kerneområder.
 
Afdelingens Academy afholdes i
Galleri Sonja, hvor programmet
ophænges, men det kan også ses på
infoskærmene i afdelingen.
 
Superbruger i afdelingen
Der er mulighed for at få en
specialfunktion som superbruger/
ressourceperson. Funktionen er
tilknyttet et område eller et udstyr.
Funktionen er tidsbegrænset, og man
tilkendegiver ønsket til sin
funktionsleder på den årlige MUS.
Funktionsbeskrivelserne ligger på
afdelingens infonet.
 
Kontaktbioanalytiker
Der er mulighed for at blive
kontaktbioanalytiker til OUH´s
afdelinger. Med denne funktion vil
man få en tæt kontakt til den enkelte
 

afdeling og blive tovholder på de
tilhørende funktioner.
Kontaktbioanalytikerfunktionen
ønskes til funktionslederen på den
årlige MUS. Funktionsbeskrivelse
ligger på afdelingens infonet.
 
Biokemiker, specialistuddannelse i
klinisk biokemi
Der er mulighed for at følge DSKB's
videreuddannelsesforløb til
specialist i klinisk biokemi.
 
For yderligere information om
denne, se DSKB' s hjemmeside.
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Speciallæger
Afdelingen er godkendt til
videreuddannelse af yngre læger til
speciallægeuddannelsen i klinisk
biokemi. Tjek DSKB og SST's
hjemmeside.
 
Administrativt personale
Videreuddannelse for disse er bl.a.
Sundhedskommunom og
diplomuddannelsen, som udbydes
af COK og UCL Lillebælt (Der er
mulighed for at søge midler ved
uddannelsespuljen).
 
Alle medarbejdere har mulighed for
at udvikle sig fagligt og øge sit
vidensniveau ved aktivt at deltage i
diverse arbejdsgrupper/udvalg i
afdelingen.
 
 
 
 

https://rsd.plan2learn.dk/
På OUH har du adgang til kataloget,
når du er logger ind på din computer
- tjek link for yderligere oplysninger
 
Tjek også med din leder eller kollega,
hvilke tilbud afdelingen tilbyder.
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Uddannelsespjece

www.ouh.dk/blodprover og biokemi
ouh.ode.biok@rsyd.dk
Tlf. 65 41 28 25
Blodprøver og Biokemi
Odense Universitetshospital

www.ouh.dk
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