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Referat fra møde i uddannelsesudvalget ved  
Bioanalytikeruddannelsen 13/3 2018 kl. 9.30-13.00 
lokale 4143 

 

 
 
Til stede: Carsten Thomsen, Susan Cording, Tove Baun, Tine Hald, Pia Christensen, 
Camilla S. Jensen, Hanne Bonde, , Helle G. Binderup og Birgit Christensen 

Afbud: Michael Fallesen, Martin Humlebæk 

• Endelig godkendelse af dagsorden 
Godkendt.  

• Meddelelser- siden sidst 
• Orientering fra formanden 

- Omstrukturering på SLB i forhold til undervisere og laboratoriekonsulenter. Stillingerne 
har hidtil været opdelt, men nu bliver der 2 fuldtidsundervisere i Kolding og 2 i Vejle der 
både er underviser og laboratoriekonsulenter. Forventningen er, at det bliver lettere at ko-
ordinere, og aftale interne undervisningsaktiviteter med 4 underviser i stedet for 6 
Den nye underviser på patologisk er ikke uddannet bioanalytiker, derfor er der lavet en 
speciel ordning i forhold til det praktiske og det pædagogiske. Der har været drøftelser 
omkring hvordan opgaven løses bedst muligt mellem SLB, UC Syd og D-bio. I godkendel-
sen af det kliniske uddannelsessted er det præciseret, at den ledende bioanalytiker har 
ansvaret for det faglige niveau. Det har ikke været muligt at finde en uddannet bioanalyti-
ker til stillingen.  

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

SHS har ansat en ny underviser på immunologisk.  
SVS skal også have ansat en ny underviser på Immunologisk. 
 
Der er en national gruppe som arbejder med hel-genom sekventering, Dette er et emne 
der er i kraftig vækst. Der er repræsentation fra RSD i gruppen, og de er opmærksomme 
på bioanalytikernes rolle i dette. Der var en drøftelse af om der kom til at mangle kompe-
tencer i forhold til dette nye område, og at vi skal være klar til at vores dimittender også 
kan løse den opgave både teknisk og datamæssigt. 
 
Det ville være oplagt at tage bioanalytikere med i rådgivningen omkring genomet. Det har 
hidtil været sygeplejersker pga. deres kompetencer inden for kommunikation, men bio-
analytikere har også meget kommunikation i uddannelsen nu.  
Hanne Bonde siger, at der er øje på dette, og bioanalytikerne er med.  
Det er vigtigt, at der er fokus på etikdelen i dette, da der ligger mange etiske dilemmaer 
heri. 
Bigdata er et stort emne og noget vi skal have opmærksomhed på.  
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Regionen udarbejder et dataark omkring bl.a. rekruttering, frafald og dimensionering. Tine 
Hald medbringer opdateret dataark og gennemgår arket hvad betyder de forskellige ske-
maer og hvad bruger RSD dem til? 
 
Dataarkene er lavet med henblik på at se, hvor attraktive uddannelserne er og hvilken 
baggrund har de studerende der søger. Søgningen til de sundhedsfaglige uddannelser er 
god og ser ikke ud til at være faldende, på trods af faldende årgange. Der er fokus på fra-
fald, og der er rigtigt mange studerende der ikke kan gennemføre på normeret tid.  
Uddannelseszoom er spørgsmålet om hvor enig den studerende er i, at uddannelsen har 
en god kvalitet på en skala fra 1-5, det ser fint ud. 
 
Der kan være lidt bekymring over, hvorvidt der vil komme mangel på bioanalytikere i frem-
tiden. Aldersprofilen på bioanalytikerne viser, at der vil komme et hul på et tidspunkt, hvor 
det ikke vil være muligt at rekruttere nok bioanalytikere. Nogle steder er der lavet forsøg 
med at lade sygeplejerskerne tage blodprøver. Det har ikke været nogen succes nogen 
steder, og der er desuden en begyndende mangel på sygeplejersker.  
 
Helle spørger, om det er muligt at lave en kortere uddannelse til kun at tage blodprøver, 
idet der er en gruppe af bioanalytikere, der aktivt vælger denne arbejdsfunktion som re-
træte stilling eller fordi de ønsker en vagtfri stilling. Der blev drøftet det hensigtsmæssige i 
at have to niveauer af bioanalytikere, og om hvorvidt det var mere hensigtsmæssigt at fo-
kusere på hvor vigtigt det præanalytiske arbejde er for kvaliteten af analysesvaret. Derfor 
var udvalget ikke enig med Helle i hendes betragtning. Der er på SLB ansat en del SoSu 
til blodprøvetagning, men de er ansat på et tidspunkt hvor det ikke var muligt at få bioana-
lytikere. De løser opgaven ok, men har ikke den bioanalytikerfaglige baggrund og kan 
derfor ikke indgå lige så fleksibelt i opgaveløsningen på laboratoriet som bioanalytikerne. 
 

• Orientering fra uddannelsen herunder: 
− Nyvalg til udvalget (Power Point vedlægges referatet) 

Valgperioden udløber i juni måned, så dette er det sidste møde inden valg. Vi vil gerne 
have sammensætning som nu 2 kliniske undervisere, 2 studerende, 2 ledere, 2 undervi-
sere, en fra gymnasierne, en fra den faglige organisation og to udpeget af rektor. 
De udpegningsberettigede organisationer udpeger, hvem de gerne vil have i UU. Valgpe-
rioden er 4 år og følger valg til region og kommune. 
Der er ikke suppleanter med indtil nu, men det kan være en mulighed. De kliniske under-
visere ønsker en suppleant. 
 

− Turnusakkreditering 
Positiv akkreditering. Det var et stort arbejde, men en god proces.  
 

− Praktikportalen 
Alt fra praktikken foregår her. Både placeringen af de studerende i praktikken og kommu-
nikationen mellem de studerende og kliniske undervisere. De kliniske undervisere lægger 
praktikforløbene ind og de studerende ønsker. De studerende vælger ind på 6 forløb men 
kun 2 på samme postnummer. Der er lagt ind, at de studerende helst skal være på 3 for-
skellige specialer i løbet af uddannelsen. Fravær vil også kunne registreres i systemet. En 
anden fordel vil være, at det ikke længere vil være nødvendigt at sende personfølsomme 
oplysninger om de studerende på papir.  
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Det er koordinatorerne der lægger praktikpladserne ind.  
4. og 5. semester vil altid være det samme, da 5. semester er tværfagligt og der vil de stu-
derende være på forskellige afdelinger  
 
Der arbejdes på, at få genetisk afdeling på Vejle sygehus til at tage imod studerende fra 
UCSYD, da de jo hører til vores praktiksteder. Afdelingen modtager studerende fra både 
Odense og Århus indimellem. Hvis de fast kunne have 2 studerende ville det betyde, at vi 
kunne optage de 42 studerende, som vi er normeret til mod de 40 vi i dag optager, efter 
aftale med RSD. 
 

− Overenskomstsituationen hvad betyder det for de studerende 
De studerende kommer til at stå uden undervisere. De kan stadig lave det, der er plan-
lagt, men det bliver uden undervisere. De studerende må gerne være på laboratorierne 
og eksempelvis lave allerede planlagte opgaver. Efter afslutning af konflikten må der kig-
ges på hver enkelt studerende og afgøres om der skal gøres noget ekstra for at opnå læ-
ringsudbytterne. I vores område vil strejken være Kolding. Lockout vil være flere afdelin-
ger. Her på UC Syd vil alle undervisere og ledere der er organiserede blive lockoutet.  

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

 
− Erfaring med afholdelse af gruppeeksamen i 1. semester og 5.semester 

Der er gode erfaringer fra gruppeeksamenerne. De studerende har haft meget nytte af, at 
have diskussioner og refleksioner omkring emnerne. På 5. semester var der afsat lige 
lang tid til eksaminationen uanset gruppens størrelse (men med 5 minutters oplæg pr. 
studerende) dette ændres fremover, så eksaminationstiden sættes til 7 minutter pr. stude-
rende.  
Fremover bliver det også muligt at lave bacheloreksamen som gruppeeksamen.  

• Status på den regionale uddannelsesdækning – herun-
der efter- og videreuddannelse 

− Kandidatuddannelsen hvor langt er vi? 
Den har været i første høringsrunde, hvor den overvejende blev positivt modtaget. Der 
var enkelte indvendinger omkring, at den lå for tæt op af kandidatuddannelsen i mole-
kyærbiologi. Dette er i gang med at blive tilrettet. Planen er, at den skal starte op til sep-
tember 2019.  

• Evt. 
Helle: Nogle steder er der snak om, at de kliniske undervisere skal have en kandidat eller 
master eksamen for at være på et højere niveau end de studerende.  
Der er ikke planer om, at ændre på nuværende krav til kliniske underviseres uddannel-
sesmæssige baggrund.  Kravet til uddannelsesinstitutionens undervisere er at de skal 
være uddannet på et højere niveau og de skal være med til alle eksamener. Det er desu-
den vigtigt at de studerende har undervisning i det praktiske arbejde på sygehusene, der-
for vil det være uheldigt hvis de kliniske undervisere kommer for langt fra faget, hvilket 
kan være resultatet af en universitetsuddannelse.  
Næste møde 25/9-18 
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