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Referat fra møde i uddannelsesudvalget ved  
Bioanalytikeruddannelsen 28/9 kl. 12.30-15 lokale 4145 

 

 
 
Til stede: Carsten Thomsen, Tove Baun, Tine Hald, Pia Christensen, Hanne Bonde, Helle 
G. Binderup, Martin Humlebæk, Camilla Skolvlund-Jensen og Birgit Christensen 

Afbud: Christina Winberg-Rolsted, Gitte Erthmann, Susan Cording, Heidi Have, Michael 

Fallesen, 

• Endelig godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 

• Meddelelser- siden sidst 
• Orientering fra formanden – Intet nyt 

 
• Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om begivenheder og aktivite-

ter med betydning for Bioanalytikeruddannelsen 
− Regionen udarbejder et dataark omkring bl.a. rekruttering, frafald og di-

mensionering. Der besluttes at arket vedlægges referatet. Det kan frem-
over komme med som drøftelsespunkt på de kommende møder. Tine 
Hald tager dataarket med til mødet, da det ikke er modtaget på ud-
dannelsen. 

− De mellemlange sundhedsuddannelser har rigtigt godt fat i ungdomsår-
gangene i området. Dataarkene indeholder desuden en del data om-
kring bl.a. studerede, tilfredshed, beskæftigelse inden for de forskellige 
uddannelser. Tine Hald sender dataarket ud med referatet. Der vil 
komme nye data i november.   
 
- Regionens evaluering af praktikken er ændret i nogle af spørgsmå-
lene. Det betyder, at de studerende har svaret på et spørgsmål, hvor 
ordlyden siden er ændret. Tove giver eksempel på, at et spørgsmål er 
ændret fra om den studerende har haft patientkontakt, til et spørgsmål 
omkring omgang med mennesker. På en patologisk afdeling vil der ikke 
være patientkontakt, men dermed betyder det jo ikke, at de studerende 
ikke har omgang med mennesker.  
Tine svarer, at begrundelsen er, at de gamle spørgsmål ikke giver me-
ning for alle. Men da spørgsmålene ligner hinanden mener hun, at det 
for nogle faggrupper er små nuancer og derfor er i orden at videreføre 
data. Hun tager det med tilbage.  
Birgit påpeger, at det er en uheldig omgang med data. 
 

• Orientering fra uddannelsen herunder: 
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− Ny underviser pr. 15/10. Cilia Sindt er ansat som adjunkt, hun er pt. kli-
nisk bioanalytikerunderviser. Hun har tidligere været ansat som timelæ-
rer på Metropol og har desuden en masteruddannelse. 
 

− Optag 2017. Der er i år mange nye studerende fra Sønderjylland. Gen-
nemsnitsalderen er 22 år. Der er tre på 18 år. Vi skal være opmærksom 
på, at med den nye HF uddannelse, kan det blive en problematik, at an-
søgerne bliver under 18 år, dermed må vi undersøge om de må være 
på laboratorierne på grund af tavshedspligten. 
 

− Fokuspunkter 2017-2018: Videndeling og læseteknik. Vi arbejder med 
fokuspunkterne i undervisning, og der evalueres også i forhold til dette. 
Vi har valgt videndeling på baggrund af et hold på laborantuddannel-
sen, som var meget gode til dette. Det gav et fantastisk sammenhold og 
der var ingen frafald på holdet. 
Læseteknik er valgt på baggrund af, at nogle studerende har svært ved 
at læse lektier og forstå hvad de læser 
 

− Vi skal turnusakkrediteres den 15/11-17 
 

− Statistik over hvilke karakterer de studerende fra kvote 1 og 2 slutter 
med og frafald inden for de to kvoter: På statistikken kan ikke ses, hvil-
ken gruppe studerende der har størst risiko for at falde fra. 
Tine Hald fortæller, at Lars Lykkedegn kommer til regionen og fortæller 
om resultaterne fra Stud Puls. 
Birgit fortæller, at Stud Puls har vist, at studerende, der ikke føler sig 
godt tilpas på holdet, har en øget risiko for at falde fra. Derfor gøres der 
meget for at få holdene til at fungere. 

• Status på studieordninger- herunder uddannelsernes 
indhold, profil, kvalitet og relevans 

• Tværprofessionelle aktiviteter i 3. semester (Pia) 
Der kører i år tre tværprofessionelle forløb på 3. semester. Et forløb med Ernæ-
ring og sund, hvor de studerende undersøger kostens betydning for bl.a. chole-
sterol og triglycerid. De tager blodprøver før og efter en kostomlægning som Er-
næring og sund anbefaler forsøgspersonerne.  
Et andet forløb er med de andre sundhedsfaglige uddannelser og socialrådgiver-
uddannelsen. Her danner DR dokumentaren ”En syg forskel” baggrund for tvær-
professionelt samarbejde omkring Ulighed i sundhed med inddragelse af forskel-
lige forelæsninger. Afslutningen på dette forløb var en minikonference, hvor de 
studerende præsenterede deres materiale for undervisere, andre studerende 
samt inviterede gæster. 
Tredje forløb er sammen med sygeplejerskerne. Her ligger fokus på kvalitativ 
forskning, og de studerende skal ud og interviewe patienter/borgere og indsamle 
empiri om patientens møde med sundhedsvæsenet.  
 

• Tværprofessionelle aktiviteter i 5. semester (Tove) 
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Handler om sundhedsvæsenet i borger og patientperspektiv. Praktikken er lagt 
op til, at de studerende skal ud og indsamle empiri. Det gøres meget forskelligt 
på de tre sygehusenheder. Men alle tre steder har der været muligheder for at 
de studerende kunne vælge hvilket emne de ville arbejde med og de har været 
ude på forskellige afdelinger og arbejde tværprofessionelt. Det skal ende ud i et 
produkt, som de arbejder videre med på UC Syd, og som til sidst danner basis 
for semesterprøven. 
Det har været en udfordring både for studerende og for undervisere, men det har 
været godt i forhold til at få ny viden om andre faggrupper og nye kontakter. An-
dre faggrupper har også fået ny viden om os. 
Martin siger fra de studerende, at de synes det er interessant, men at de mang-
ler undervisning inden de går i gang. De føler, at de har svært ved at finde ud af 
hvad der er relevant, og hvad de skal bruge. De synes, at 6 uger er lang tid, og 
de har svært ved at få tiden til at gå.  
Tove fortæller, at på SHS, har de opfordret de studerende til at gå i dybden med 
bestemte emner og til også at arbejde monofagligt med emnet. Desuden er dette 
hold en overgangsordning, de kommende årgange vil komme direkte fra 4. se-
mester, hvor de har et langt forløb i praktik. 
 
De studerende synes ifølge Martin, at det var svært på modul 5, da det er noget 
helt andet end det bioanalytikerfaglige. Han synes dog, at det har været godt for 
ham, at lære noget om det tværprofessionelle på modul 5.  
 
Ændringen fra moduluddannelsen til semesteruddannelsen er, at der nu bliver 
en vekselvirkning, hvor de på 3. semester har teoretisk arbejde med tværprofes-
sionelt samarbejde, derefter monofaglig undervisning på 4 semester efterfulgt at 
praktisk tværprofessionelt samarbejde på 5. semester. Det færdige projekt skal 
fremlægges for de kommende 4. semester, så håbet er, at de når de kommer til 
5. semester vil have et lidt klarer billede af, hvad det skal ende ud i.  
 
Det er en udfordring både for uddannelsesinstitutionerne og klinikken at have et 
tværprofessionelt samarbejde, da det er en helt anden måde at arbejde og 
tænke på. 
Carsten påpeger, at tværprofessionelt samarbejde er vigtigt. Forbedringsmodel-
len Virgina Mason er et af de værktøjer, der benyttes for at arbejde med at sikre 
kvaliteten bl.a. gennem det tværprofessionelle samarbejde. Et eksempel er fra 
en workshop på Akutafdelingen, SLB, hvor bioanalytikerne i fremtiden selv be-
stiller blodprøverne. Der er på forhånd lavet analysepakker i forhold til define-
rede sygdomme. Det forventes at blive en succes i forhold til kvaliteten og ikke 
mindst et godt samarbejde mellem personalegrupperne. 
 
Camilla og Francisco er vejledere på et tværfagligt bachelorprojekt. Det er sam-
men med ergoterapeutstuderende. Projektet omhandler fysisk/psykisk arbejds-
belastningen af plejepersonale på en sengeafdeling på SVS.  
 
Det er ofte i kommunikationen problemerne opstår. Med henblik på dette har vi 
lavet en delprøve på 1. semester omkring etik og kommunikation.  
 

• Teknologiundervisning i 5. semester. 
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Da Cilia har været på et superbrugerkursus hos Roche omkring opsætning af 
analyser på analyseautomat, vil hun undervise de studerende i dette. Jens Ha-
strup fra SLB kommer og underviser i hvordan systemerne taler sammen. Dette 
med henblik på, at se om det kan gøre, at de studerende ikke er så forskræk-
kede omkring softwaren.  
 
SLB tilbyder, at bioanalytikeruddannelsen kan overtage en Star. Birgit overvejer 
og giver svar senest 1/11. Problemet er, at apparatet kommer til at stå stille i 
længere tid ad gangen, så det kan give problemer at få det i gang igen. 

 
• Foreløbige erfaringer med den nye studieordning 

Fordelen ved studieordningen er, at der ikke er eksamener hele tiden. Det har 
gjort, at der er mere ro på i længere tid. Der er mere samarbejde mellem de for-
skellige fag og dermed bliver sammenhængen bedre.  
Det har været hårdt arbejde både med semesterbeskrivelser og planlægning af 
undervisning. 

 
• Klæder vi de studerende godt nok på til at have diverse patientkontakter? 

Patienter og samarbejdspartnere lægger meget mærke til hvordan de stude-
rende opfører sig. I forhold til mobilbrugen kigger de studerende meget på de 
bioanalytikere de følges med.  
De studerende har dog fået at vide, at de ikke skal adoptere de dårlige vaner og 
er opmærksomme på dette. De studerende er gode til, at spørge underviserne 
hvis der er noget de finder underligt.  
På intern audit vil der undersøges for om f.eks. patientidentifikationen forløber 
korrekt.  
Vi har ind i mellem studerende, der har nogle personlige problemer der gør, at 
de ikke bryder sig om patientkontakt. Dette er noget, der skal arbejdes med, da 
det ikke er muligt, at tage en uddannelse som bioanalytiker uden at have patient-
kontakt.  
Vi har i forbindelse med undervisningen i de forskellige organer patienter inde på 
UC SYD for at fortælle om deres sygdomsforløb.  

• Status på den regionale uddannelsesdækning – herun-
der efter- og videreuddannelse 
Vi kører udskæringsmodulet igen, det er en stor succes. Vi har også forsøgt med 
et mikroskopimodul, men der er ikke så stor interesse. 
Vi har også haft et molekylærbiologi modul, men der var kun nok tilmeldte en 
gang.  
 
Kandidatuddannelsen er godkendt på SDU. 1. grundansøgning er lige gået igen-
nem. Der skal dannes et aftagerpanel. Planen er, at der er studiestart i septem-
ber 2019. Den bliver knyttet op med de andre sundhedsfaglige kandidatuddan-
nelser, hvor der vil være mulighed for fællesfag.  
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Der ses et behov for at efteruddanne bioanalytikere til IT-systemansvarlige. Det 
ville være godt, hvis der kunne laves et diplommodul omkring dette. Udfordrin-
gen er, at finde ud af hvad modulet præcist skal indeholde, og hvem der kan un-
dervise. Vi prøver at arbejde på det igen til foråret.  
 
Naturvidenskabelig Artikelskrivning/formidling/poster kunne være et emne, til 
fremtidige diplommoduler. 

• Evt. 
Der er et fælles tværprofessionelt tiltag på UC SYD for alle studerende. Det er 1 
dag på 1. semester, 2 dage på 2. semester og 5 dage på 5. semester. Årets 
emne er Samskabelse.  
 
Møder i 2018: 
Tirsdag den 13/3 2018 9.30 -13.00 
Tirsdag den 25/9 kl. 9.30-12 fælles for hele UC. 
Tirsdag den 25/9 kl. 12.30 – 15.00 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 

 

Dato 
29.09.2017 
 
Reference 
blch 
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