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Referat til 14. møde i uddannelsesudvalget ved  

Bioanalytikeruddannelsen tirsdag. 3. maj 2016  

 

Fremmødte: Carsten Thomsen, Susan Cording, Tina Hald, Helle G. Binderup, Gitte 

Erthmann, Christina Winberg-Rolsted, Hanne Bonde, Anja D. Jørgensen, Pia Chri-

stensen og Tove L. Baun 

 

Afbud: Jolanda Snijder, Michael Fallesen 

 

 

 

 

 

 
1. Endelig godkendelse af dagsorden 

- dagsorden godkendt uden bemærkninger 

 

2. Meddelelser- siden sidst 

Orientering fra formanden  

- Carsten Thomsen oplyser der arbejdes på en fagdag. I år vil ar-

rangementet blive afholdt på en hverdag. Yderligere information 

kommer senere. 

Klinisk undervisning foregår nu på Vejle Sygehus og Kolding Sy-

gehus 

 

- Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om begivenhe-

der og aktiviteter med betydning for Bioanalytikeruddannelsen  

- Orientering fra uddannelsen herunder: 

- Bioanalytikeruddannelsens involvering i institutionsakkrediteringen 

Birgit Christensen – studerende, undervisere og ledere deltog i 

audit trail dsv. samtale med akkrediteringsrådet. Yderligere do-

kumentation blev indsendt og der forventes svar i september må-

ned. 

- Mangel på kliniske uddannelsespladser, hvordan kører processen? 

Emnet har været drøftet på ledende bioanalytikermøde og der har 

efterfølgende været en mailkorrespondance mellem UC og Region 

Syddanmark. Sikring af nok praktikpladser ligger nu hos direktio-

nen på UC SYD. 

 

Tine Hald – Dimensioneringen var 35 pladser + to overbookere på 

UC Syd da uddannelsen startede i 2009. Der er udarbejdet en 

analyse af hvor mange bioanalytikere der vil være i Region Syd-

danmark i år 2020. Den viser at der vil værre markant færre akti-

ve bioanalytikere. Der er i modsætning til sygeplejerskerne ikke 

foretaget en arbejdskraft undersøgelse. Sygehusledelserne er ble-
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vet spurgt til deres vurdering af behovet, men der er ikke foreta-

get en uvildig undersøgelse. Birgit opfordrer til at en sådan under-

søgelse iværksættes. Tine Hald har spurgt Danske regioner om 

deres definition på hvad det betyder at Region Syddanmark stiller 

35 praktikpladser om året til rådighed. Har endnu ikke modtaget 

svar herfra.  

 

- Ansøgertal pr. dags dato 124 ansøgere til Bioanalytikeruddannel-

sen  

 

3. Status på studieordninger – herunder uddannelsernes indhold, pro  

fil, kvalitet og relevans 

Bekendtgørelsen: 

Birgit Christensen oplyser at der er kommet mindre rettelser til be-

kendtgørelsen fra høringssvar. Censorformandskab har bedt om fle-

re læringsmål. Dette er afslået.  Hanne Bonde fortalte at Styrelsen 

for Patientsikkerhed har nogle kommentarer til bekendtgørelsen 

som omhandler, hvorvidt bl.a. beskrivelsen for Bioanalytikeruddan-

nelsen er monofaglig nok til at kunne autoriseres. 

 

Studieordning 

                   - Drøftelse af udkast til ny studieordning og drøftelse af hø
     ringsprocedure. 
 

Birgit Christensen gennemgår udsendte bilag 

Birgit Christensen – Der er i den nye studieordning besluttet at der 

skal være 20 ECTS til tværprofessionelle emner. Vi har valgt at 10 

ECTS er teoretiske og 10 ECTS er kliniske.   

Tine Hald – Tværprofessionalitet skal ind der hvor det giver mening. 

Ikke et innovationsprojekt. Mener der skal tænkes bredere. Tænker 

der skal ses ud over, at tværfaglighed kun er sundhedsfagligt. Der 

var flg. umiddelbare kommentarer som tages med i det videre ar-

bejde med studieordningen. 

Carsten Thomsen: 3.1 – dimittendprofil - spørger ind til intercellu-

lært 

Bedømmelsesgrundlag – Den praktiske og den mundtlige del væg-

ter lige meget. Birgit vil gerne dette bliver diskuteret i klinisk grup-

pe.  
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4. semester - Opgaverne udarbejdes i henhold til retningslinjerne  

          Semester 5  og 6 – der er mulighed for international praktik 

                     OBS OBS!!!! Der skal tages højde for udlandspraktiktik samt gruppe  

                     dannelse til eksamen.                     

 

 ONSDAG d. 18/5. frist for høringssvar på studieordning fra UU.  

 Det samlede uddannelsesudvalg skal afgive et høringssvar. Så kom-

mentarer skal sendes til Carsten Thomsen senest tirsdag d. 17. maj 

2016 før kl. 9.00. 

 

Carsten udsender en artikel om At lære eller producere i praktik til 

inspiration 

 

Der skal tages beslutning om det hedder klinisk undervisning eller 

praktik 

 

Christina Winberg-Rolsted – ønsker der er mulighed for sygehusskift 

undervejs i klinisk undervisning.  

 Birgit Christensen oplyser der bliver mulighed for sygehusskift 3 gan-

ge under den nye uddannelse. 

 

- Regionalt evalueringssystem status 

De første evalueringsskemaer er sendt ud til modul 11 og svar er 

modtaget. 

Tine Hald mener ikke vi er i mål, men godt på vej 

 

4. Status på den regionale uddannelsesdækning – herunder 

efter- og videreuddannelse 

 

23 er netop blevet færdig på udskæringskursus.  Såfremt der opstår  

behov for efteruddannelse i forbindelse med den nye studieordning, 

opfordrer Birgit til det bliver meldt ind. 

Helle G. Binderup efterspørger undervisning vedr. opbygning af ar-

tikler og læsning af disse. 

Gitte Erthmann efterspørger temadag om litteratursøgning  

DBIO afholder 3 eftermiddagsmøder det ene er den 9. juni i Oden-

se. Invitation på DBIO hjemmeside  

 

5. Eventuelt 
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- Årets møder den  

20/6 2016 kl. 9.30 – 12.30  

  6/9 2016 kl. 9.30 – 15.00 

 

Gitte Erthmann opfordrer til der udarbejdes en anden måde at for-

dele de studerende til klinisk undervisning. Gitte oplever udfordrin-

ger omkring mødetid i forhold til enlige studerende med mindre 

børn samt sygdomsramte studerende. Der opnås enighed om der 

kan tages hensyn til enlige forsørgere med børn under 10 år. 

 

 

 


