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Referat til 15. møde i uddannelsesudvalget ved  
Bioanalytikeruddannelsen d. 16/9 2016  
 
 
Deltager: Susan Cording, Tove Baun, Gitte Erthmann, Pia Christensen, 
Hanne Bonde, Michael Fallesen, Anja D. Jørgensen, Helle G. Binderup, 
Birgit Christrensen 
 
Afbud: Carsten Thomsen, Tine Hald (afbud til Susan Cording), 
Jolanda Snijder 
Uden afbud: Christina Winberg-Rolsted  
 
 
1. Endelig godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt uden bemærkninger 

 

2. Meddelelser- siden sidst 

- Orientering fra formanden  

Susan Cording leder mødet idet Carsten Thomsen har meldt afbud 

 

- Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om begi-

venheder og aktiviteter med betydning for Bioanalytikerud-

dannelsen  

a. Orientering fra møde vedr. input til dagsordenspunkt i kon-

cernledelsesforum d. 16.8.2016 vedr. bioanalytikerdimensione-

ring i RSD    

    (notat fra møde vedlagt) 

Susan Cording orienterer om at Tine Hald før sommerferien sam-

lede laboratorieledere og undervisere i Region Syddanmark for at 

drøfte praktiksituationen og mangel på bioanalytikere i fremti-

den.  

Mødedeltagernes indstilling: Der findes finansiering til vejled-

ningsudgifter i forbindelse med at stille klinisk uddannelseskapa-

citet til rådighed for bioanalytikeruddannelsen svarende til føl-

gende dimensioneringsøgninger: 

 o UCL øger optaget fra 35+2 til 48+2 fordelt på to årlige optag  

o UC Syd fastholder det øgede optag på 40+2 med et årligt op-

tag, hvis der kan findes alternative løsninger på den kliniske ud-

dannelseskapacitet for de resterende 5 studerende. Den kliniske 

uddannelseskapacitet skal sikres gennem hele studiet og ikke 

kun i den første kliniske uddannelsesperiode. 
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b. Orientering om indstilling til koncernledelsesforum d. 16.8.2016  

 (sagsfremstilling og indstilling vedlagt) 

Der har efterfølgende været korrespondance mellem HR Regio-

nen og UC Syd. 

 - Orientering fra uddannelsen herunder: 

- Optagelse 2016 

Optagelse og studiestart på uddannelsen er gået godt. Der er 1 stude-

rende der er stoppet efter studiestart, en ny studerende er inde på hol-

det.  

 3. 

Status på studieordninger – herunder uddannelsernes indhold, 

profil, kvalitet og relevans. 

- Implementering af ny studieordning 

Studieordning og skabelon til semesterbeskrivelse er klar og 1. 

semester på plads. Tove oplyser at der arbejdes effektivt med 

5. semester -tværfagligt semester. Opgaven med at udfylde 

den tværfaglige del der ligger i praktikken, varetages af un-

derviserne i praktikken. 

Susan Cording mener det tværfaglige semester, kan være lidt 

af en udfordring, da det tværfaglige semester ikke nødvendig-

vis er 5. semester på de andre UC ’er.  Birgit mener det stadig 

er muligt, idet de ikke nødvendigvis behøver at være stude-

rende fra samme semester på de forskellige uddannelser, der 

arbejder sammen. Gitte Erthmann opfordrer til at der skal ses 

nye muligheder i praktikken – evt. tage de studerende med ud 

i lægehus/sundhedshuse/ 

hjemmeplejen/plejehjem 

Uddannelsen består af 8 prøver med den nye studieordning 

mod tidligere 14. 

Der blev drøftet muligheden for at få mere teknologi ind i ud-

dannelsen, så de studerende bliver bedre til fejlfinding, både 

på apparatur, og på hvilket IT system der er problemer med. 

Der blev drøftet muligheden for at overtage apparatur fra SLB 

eller SHS i forbindelse med at de har fået nyt udstyr. Mulighe-

derne undersøges. 

 

 - Regionalt evalueringssystem status 

Birgit Christensen orienterer og viser udpluk af det nye eva-

lueringssystem. Tove L. Baun mener, der er gode muligheder 

i systemet ud fra de udtræk, der kan vises. 

På Sygehus Lillebælt og Sydvestjysk Sygehus har alle de kli-

niske undervisere adgang til evalueringssystemet. På Syge-
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hus Sønderjylland er det uddannelseskoordinatorerne, der 

har adgang. 

 

 

- Projektmatch 

En database hvor formålet er at skabe kontakt mellem stude-

rende og virksomheder, der ønsker at indgå i et fælles pro-

jekt. Både virksomheder og studerende kan oprette idéer til 

projekter. Der opfordres til at være med til at udvide kend-

skabet til databasen. 

 

 4.   Status på den regionale uddannelsesdækning – herunder 

efter- og videreuddannelse.  

- Efteruddannelse i forbindelse med ny studieordning. 

 

Der har været et ønske fra kliniske undervisere om undervis-

ning i kommunikation, det vil vi forsøge at afholde i forlængel-

se af et fællesmøde. En af underviserne på UC vil forestå un-

dervisningen. 

 

Birgit Christensen oplyser der påtænkes at afholde en temadag 

om tværfaglighed - evt. efterfølgende diplommodul med un-

dervisning en dag pr. uge og undervisningen skal være ECTS 

belagt. 

Hanne Bonde mener det kunne være spændende, hvis efter-

uddannelse udbydes til flere faggrupper. 

 Birgit Christensen orienterer vedrørende efteruddannelsen på næste 

møde i lederforum. 

   

 

 5. Eventuelt 

  Møder i 2017 
14/3 2017 

  September 2017 før mødet med bestyrelsen 
 

 


