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Godkendelse af nyt udbud 

 

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført 

prækvalifikation af PHA’s ansøgning om prækvalifikation af nyt udbud 

(dublering) truffet følgende afgørelse: 

 

Godkendelse af udbud af professionsbacheloruddannelsen (dublering)  

i bioanalytiker (Kalundborg) 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 

2018 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og god-

kendelse af videregående uddannelser og § 2 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. 

marts 2014 om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervs-

akademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannel-

ser og diplomuddannelser.  
 

Da PHA er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til umiddel-
bar oprettelse af uddannelsen.  
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af 
udbud af videregående uddannelser (RUVU). RUVU's vurdering er vedlagt 
som bilag nedenfor.  

 
Godkendelsen gives til at dække behovet for udbuddet inden for det ved-
tægtsbestemte dækningsområde. Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter 
§ 16 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddan-
nelser, jf. lovbekendtgørelse 986 af 18. august 2017. 
 

Udbudssted:  
Kalundborg. 
 
Sprog:  
Dansk.  
 

PH Absalon har i ansøgning om prækvalifikation anført, at ”En forudsæt-

ning for Absalons ansøgning om etablering af et fuldt og permanent udbud 

i Kalundborg er dog, at bevillingen på de 16 mio. kr. til uddannelsesstationen 
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kan overføres til det nye udbud. Bioanalytikeruddannelsen er særdeles ud-

styrstung og kræver investering i laboratorier mv.”. 

 

Det er ministeriets vurdering, at et egentligt uddannelsesudbud vil forstær-

ke de ønskede effekter af uddannelsesstationen, herunder optaget af stu-

derende og antal dimittender i lokalområdet. Derfor ændres der ikke på 

bevillingen af det særlige tilskud til etablering og drift af uddannelsesstati-

onen for perioden 2018 til 2021.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Jørgen Prosper Sørensen 

Chefkonsulent 
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Bilag: RUVU’s vurdering 

 

Nr. D3 - Dublering – prækvalifikation 
(efterår 2018) 

Status på ansøgningen: Godkendelse 

Ansøger og udbudssted: Professionshøjskolen Absalon i Kalundborg 
 

Uddannelsestype: Professionsbacheloruddannelse. 
 

Uddannelsens navn 
(fagbetegnelse): 

Bioanalytiker 

Den uddannedes titler på 
hhv. da/eng: 

- Professionsbachelor i bioanalytiker 
- Bachelor of Biomedical Laboratory Science. 

Hovedområde: Sundhed 
 

Genansøgning (J/N): Nej 

Sprog: Dansk 
 

Antal ECTS: 201 ECTS 

Link til ansøgning på 
http://pkf.ufm.dk: 

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d13eff0e  
 

Link - UddannelsesGuiden: https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/socialogsundhedsud
dannelser/bioanalytiker  

Om uddannelsen: indhold og 
erhvervssigte 

Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende  
elementer/struktur, erhvervssigte, adgangskrav, udbud og optag 

Beskrivelse af uddannelsen, 
herunder erhvervssigte 

Bioanalytikere arbejder i laboratorier, hvor de analyserer biologisk materiale fra men-
nesker – f.eks. blod- celle- og vævsprøver. Centrale områder i uddannelsen er bioanaly-
se, kvalitetssikring, biomedicin, bioanalytisk diagnostik, patientcentreret sundhedstek-
nologi, udvikling og forskning. Dimittenderne finder typisk arbejde på hospitaler og 
forskningslaboratorier eller inden for biotek- og medicinalindustrien. 
 

RUVU’s vurdering på møde 
d. 24. oktober 2018 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørelse nr. 
205 af 13. marts 2018, bilag 4. 
 
RUVU har noteret sig, at ansøgningen udspringer af et ønske om at udbygge den eksi-
sterende uddannelsesstation for bioanalytikeruddannelsen til et fuldt udbud af uddan-
nelsen i Kalundborg. 
 
RUVU har noteret sig, at ansøger forventer at overføre pladser fra det eksisterende 
udbud i Næstved med henblik på et samlet optag på 33 studerende.   
 
RUVU vurderer, at udbuddet af uddannelsen i Kalundborg ikke vil påvirke eksisterende 
uddannelser og udbud, og at det er sandsynliggjort, at der er behov for uddannelsen 
regionalt. 
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