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Referat fra møde i uddannelsesudvalget ved  
Bioanalytikeruddannelsen 14/3 kl. 9.30-13 lokale 4133 

 

  
Til stede: Carsten Thomsen, Heidi Have, Tove Baun, Gitte Erthmann, Tine Hald, Pia 
Christensen, Hanne Bonde, Michael Fallesen, Anja D. Jørgensen, Helle G. Binderup, 
Martin Humlebæk Christensen og Birgit Christensen 
 

Afbud: Christina Winberg-Rolsted, Susan Cording 

 

1. Endelig godkendelse af dagsorden 
Godkendes uden bemærkninger 

2. Meddelelser- siden sidst 
• Orientering fra formanden 

Ingen  
 

• Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om begivenheder og aktivite-
ter med betydning for Bioanalytikeruddannelsen 

Intet indkommet 
 

• Orientering fra uddannelsen herunder: 
               Introduktion af ny Institutchef Heidi Have 
Heidi Have præsenterede sig selv. Hun vil ikke altid kunne være med til møderne, men 
prøver så vidt muligt at deltage, finder det vigtigt at kende aftagerfeltet og høre om de ting 
der rør sig. 
 

• Dimensionering herunder optag 2017 
Vi har 35 praktikpladser, som vi kan gøre brug af under hele uddannelsen. Ændringen 
træder i kraft med 2017 optaget. Det betyder, at vi optager 40 studerende fremover, da 
erfaring viser, at det vil være passende i forhold til frafald. En del af de studerende er jo i 
1. semesterpraktik hos praktiserende læger og næste gang de skal i praktik er i 3. seme-
ster. Der plejer at være et vist frafald i løbet af det første år. Der kan selvfølgelig være 
sygorlov og barselsorlov, som gør at tallet kan blive højere, ligesom det er i dag.  
 
Dags dato er der 60 ansøgere på kvote 2, hvoraf de 22 er 1. prioriteter. Der er stadig en 
dag til deadline. Det er et lille fald i forhold til sidste år. Dette er et generelt billede for 
sundhedsuddannelserne. PS. Det endelige antal ansøgere den 15/3 kl. 12 var 113 ansø-
ger heraf 37 1. prioritet. Det er en stigning på 1. prioritet på 4 fra 33, men et lille fald på 
totalen på 3 fra 116. 
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På spørgsmål om der føres statistik over hvorvidt kvote 1 klarer sig bedre end kvote 2, er 
svaret, at det gør der ikke. Tove Baun gør opmærksom på, at det ikke udelukkende er ka-
rakteren, der er afgørende for, hvor gode de studerende er i laboratoriet.  
Helle Binderup spørger til arbejdsløsheden blandt de nyuddannede. Der er et samlet ar-
bejdsløshedstal på 0,8%, men de specifikke tal for de nyuddannede kan findes på DSA´s 
hjemmeside.  
Til næste uddannelsesudvalgsmøde laves en statistik over, hvilke karakterer de stude-
rende fra kvote 1 og 2 slutter med og frafald inden for de to kvoter.  
 
Lige nu er der 28 (Ba14) + 33 (Ba15) + 39 (Ba16) studerende på bioanalytikeruddannel-
sen 

3. Status på studieordninger- herunder uddannelsernes ind-
hold, profil, kvalitet og relevans 

 
• Implementering af ny studieordning 

Overordnet er det gået godt med opstarten på den nye studieordning. Men det har været 
en hård omgang. Der har været en god evaluering fra 1. semester.  
Vi har dog en udfordring i forhold til eksamenerne, da vi har placeret alle de skriftlige på 
samme tid og alle de mundtlige på samme tid. En løsning kunne være, at bytte om, så 1. 
semester bliver skriftlig og 2. semester bliver mundtlig. Der skal dog tænkes nye tanker 
om, hvordan eksamenerne skal afvikles, så de passer til læringsudbytterne.  
2. semester kunne eventuelt blive en kombination af MC-test og mundtlig udprøvning for 
at kunne dække bredt 
Der er desuden den udfordring, at i den nye eksamensbekendtgørelse skal UC Syds un-
dervisere med ud på laboratorierne til de kliniske prøver. Hvilket stiller yderligere logisti-
ske krav. 
Vi vil gerne bibeholde, at en af de kliniske eksamener skal være ekstern.  
Enighed om, at der arbejdes videre med ændringen og beskrivelsen sendes til orientering 
til uddannelsesudvalget. Hvis der er et ønske fra udvalget eller UC om et ekstraordinært 
møde indkaldes der til dette. 
Arbejdsgangen er, at uddannelsesudvalget spørges (det er det vi gør i dag), derefter sen-
des rettelser til rektor, som vurderer, om det skal forelægges bestyrelsen.  
 
Der arbejdes nu ihærdigt med semesterbeskrivelserne for 3., 4. og 5. semester.  
5 semester er som noget helt nyt tværprofessionelt klinisk. Dette giver udfordringer i for-
hold til at etablere samarbejde med de andre faggrupper.  
Tine Hald gør opmærksom på, at der er stort fokus på det tværprofessionelle i regionen. 
Der er bl.a. en konference den 10/5, som er for undervisere og vejledere.  
 

• Godkendelse af kliniske uddannelsessteder 
Dokumentet er lavet med henblik på at skulle passe til alle uddannelser. Derfor vil der 
være punkter, der ikke umiddelbart giver mening. Skabelonen må ikke tilrettes, men hvis 
der er punkter, der ikke giver mening kan man bare skrive, at det ikke er relevant.  
Dokumentet er tiltænkt sygehuset som helhed for hver uddannelse og ikke de enkelte la-
boratorier. Det er frivilligt om sygehusene vælger en fælles godkendelse eller en for hvert 
laboratorium.  
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Deadline for indsendelse af dokumenterne aftales med de ledende bioanalytikere på mø-
det på torsdag den 16/3-17.  

4. Status på den regionale uddannelsesdækning – herunder 
efter- og videreuddannelse 
• Den nye HF ved Michael Fallesen 

Ny lov omkring HF. Nu kan man komme ind direkte fra 9. klasse. HF er nu kun adgangsgi-
vende til korte og mellemlange videregående uddannelser. Hvis man vil have en kandi-
datuddannelse kræver det ½ års supplering, som ikke tilbydes på Rybners, men kan ta-
ges på VUC. 
Da HF nu bliver en ungdomsuddannelse vil den starte op på Rybners på Sp. Møllevej i 
Esbjerg sammen med HTX. Uddannelsen vil pege mod en erhvervsuddannelse. De stu-
derende skal have praktikforløb undervejs i uddannelsen. Ordningen på Rybners er en 2-
årig forsøgsperiode. 
 
Der bliver ikke ændret på optagelseskravene til bioanalytikeruddannelsen. Der kan dog 
komme den forskel, at de studerende der kommer fra HF, vil være et år yngre end de nu-
værende, hvis de er gået direkte fra 9. klasse.  
 
HF-studerende vælger fagpakker, som vil pege mod bestemte uddannelsesretninger. Bir-
git pointerer, at det vi har brug for er matematik, kemi og biologi i en pakke. Der er dog 
også mulighed for ekstra valgfag ud over pakkerne.  
   

• Kandidatuddannelse for bioanalytikere 
Dbio arbejder sammen med SDU for at få oprettet en monofaglig kandidatuddannelse for 
bioanalytikere. Det bliver tidligst i efteråret 2018. Der er lavet et kandidatnetværk under 
dbio, som består af bioanalytikere, der har forskellige kandidatuddannelser. De kandidater 
der er ansat på sygehusene, anvender som hovedregel ikke de kompetencer, de har er-
hvervet i kandidatuddannelsen. Dbio mener, at den nye kandidat blandt andet vil være 
anvendelig i forhold til at få undervisere på skolerne, som har en bioanalytikerbaggrund. 
Tanken bag uddannelsen er desuden, at kunne lave forskning i eget fag.  
Tine Hald mener, at der skal være meget tungtvejende argumenter for at oprette en mo-
nofaglig kandidat. Det kunne f.eks. være omkring behov for udviklingsopgaver inden for 
faget.   
Der skal nedsættes en undersøgelse i aftagerfeltet, som skal være bred. 
 

• Uddannelsesloft 
Hvis de studerende ønsker at gå direkte til en kandidatuddannelse fra deres professions-
bachelor skal de vente i 6 år. Det har medført, at en af vores studerende har valgt at 
stoppe på uddannelsen til sommer, da hun gerne vil læse medicin.  
Der var forskellige holdninger til spørgsmålet, for Bioanalytikeruddannelsen kan det be-
tyde, en forringelse af vores økonomi, færre ansøgere til uddannelsen. Der kan måske 
være en risiko for at der kommer uautoriserede bioanalytikere ud på arbejdsmarkedet, 
hvis de ikke kan gennemføre kandidatstudiet og ikke har færdiggjort bioanalytikeruddan-
nelsen.  
 

• Artikel om opgaveglidning i fagbladet 
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God artikel om opgaveglidning. Til det formål har vi i flere år afholdt diplommodul i udskæ-
ring med succes. Vi har desuden udbudt mikroskopimodulet, men havde ikke nok ansø-
gere. 
 
Vi har haft temadag om kommunikation for alle bioanalytikerundervisere og undervisere 
fra UC Syd. Der var 21 deltagere, og dagen var umiddelbart en succes. 
Gitte Erthmann fortæller, at der er et ønske om en tilsvarende dag om pædagogik.  
Der kommer desuden en dag med et statistikkursus for SHS. Hvis de øvrige sygehuse 
ønsker noget lignende, kan det også lade sig gøre. Camilla vil gerne komme og under-
vise.  
Grundlæggende principper for laboratorieinformationssystemer er også et ønske. SLB har 
i Region Syddanmark fået forvalterrollen inden for laboratoriesystemer, måske kunne der 
laves noget der.  
 

5. Evt. 
• Forslag til emne til mødet med bestyrelsen den 28/9 2017 

- Hvad laver bestyrelsen egentlig, og hvordan går det på UC SYD 
- Pædagogik, læring, praksislæring – noget der er relevant på tværs af uddannelser.  
- Færre indlæg, men i længere tid. Det er for lidt med 15 minutter.  
- Uddannelsessystemets kompleksitet, gerne med Birthe Friis Mortensen 

 
• Vi blev positivt institutionsakkrediteret  
• Vi er kåret, som det bedste UC af de studerende. Vi blev målt på 5 punkter. De 4 

punkter lå vi som nummer 1 og det 5. som nummer 2.  
• Vil det være en fordel, at referaterne fra fællesmøder mellem undervisere kom-

mer ud til uddannelsesudvalget? Dette vedtages.  
• Hvis der er ønsker om punkter til dagsordenen, må de meget gerne sendes til 

Birgit. 
• Regionen udarbejder et dataark omkring bl.a. rekruttering, frafald og dimensio-

nering. Der besluttes at arket vedlægges referatet. Det kan fremover komme 
med som drøftelsespunkt på de kommende møder  
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