
Tilbud til FVMs medlemmer, opkvalificering i måleteknik 
 
Der er mangel på kvalificerede måleteknikere generelt i Danmark – men nu 
starter uddannelsen op igen i  Århus til september. Vi har på tværs af 
virksomheder mulighed for at starte et hold op på Sjælland, hvis vi kan samle blot 
otte deltagere på tværs af virksomheder og organisationer. Det er nok kun denne 
ene mulighed, som vi får! Uddannelsen er skræddersyet til virksomheder og 
medarbejdere i job – så den giver mindst mulig ”belastning” ved kun at kræve ca. 
to uddannelsesdage om måneden. Her i Novo Nordisk vil vi gerne sætte 
uddannelsesfaciliteter til rådighed for et Sjællands-hold. Hvis du har relevante 
medarbejdere (eller kender andre interesserede i dit netværk) så kontakt mig 

senest fredag den 16. august. 
 
Om uddannelsen: 
Uddannelsen: Akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi udbydes af 
Erhvervsakademi Århus og strækker sig over 3 år, med en ”belastning” som 
svarer til at medarbejderen er i skole gennemsnitligt to dage om måneden. Hvert 
halvår koster mellem 7.000 kr og 10.000 kr pr. deltager. Se mere om 
uddannelsen her. Der er i øvrigt en statslig tilskudsordning, som strækker sig de 
næste fire år – og som giver op til 10.000 kr i tilskud til uddannelse for den 
enkelte om året. Se nærmere om dette her.  
 
Hvem er vi: 
Vi er afdelingen Device Metrology i Novo Nordisk A/S, som er en måleteknisk 
afdeling, der varetager CMM, CT og O-Inspect opmålinger af primært 
plastkomponenter. Derudover er der en enhed i afdelingen, som varetager 
udvikling, test og implementering af nye måleudstyr til løbende QC- og 
produktionskontrol samt en enhed som varetager håndtering af 
udstyrsspecifikationer og rutinemæssige kalibreringer. 
 
De seneste år har vi forsøgt sammen med Dansk Industri, FVM på DTU, 
Erhvervsakademierne i Århus og Roskilde (sidstnævnte repræsenterer 
Undervisningsministeriet) at løbe en ny måletekniker-uddannelse i gang – med 
udgangspunkt i den gamle uddannelse, som blev nedlagt omkring starten af 
2000. Det har hele tiden været sigtet at uddannelsen skulle henvende sig til 
medarbejdere inden for arbejdsområdet, som aldrig har fået den formelle 
måleteknikeruddannelse. Det er nu lykkedes – men at uddannelsen fortsætter er 
selvfølgelig betinget af, at der er nok søgning til uddannelsen. Derfor håber vi 
også, at du/I vil bidrage til dette. 
 
Hvis ovenstående er interessant for dig eller din organisation – så henvend dig 
gerne til mig. Har du virksomheder og/eller personer i dit netværk, som bør have 
dette tilbud – skal det være dig frit for at sende videre eller kontakte mig. 
Deadline for henvendelse er sat lidt stramt til fredag den 16. august, da første 
modul af uddannelsen jo allerede starter 11. september. 
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