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1. Velkomst og præsentationsrunde 

Carsten Thomsen bød velkommen og deltagerne præsenterede sig. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 

3. Meddelelser fra formanden 

Ingen meddelelser fra formanden. 

 

4. Meddelelser fra udvalgets medlemmer om begivenheder og aktivite-

ter af betydning for bioanalytikeruddannelsen 

Tove Baun: Regionen har haft en temadag ”Det gode uddannelsesliv i 

praktikken”, hvor flere sundhedsfaglige professioner er med. Tove rekla-

merede for at ledere, undervisere og medarbejdere fra bioanalytikerpro-

fessionen også deltager i fremtiden, da det var en lærerig dag. Tove gav 

et eksempel på et oplæg hvor oplægsholderende viste, hvor stor betyd-

ningen det har for de studerende at deltage i praksisfællesskabet.  

 

5. Meddelelser fra studielederen 

- Optag og praktikpladser. – Pia Mortensen 
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Der er optaget 42 studerende som er fordelt på 2 hold. Optaget var ikke 

så godt som ønsket, men der var nok til at fylde holdene og der var der-

udover 8 personer på standby listen. Siden opstart er der stoppet to stu-

derende og de er erstattet af studerende fra standby listen.  

Vi har fået en opnormering på praktikpladser i Regionen. Vi havde før 35 

pladser og har nu de 42. Dette er dog betinget af, at vi og sygehusene 

kan finde løsninger til at gennemføre uddannelsen for det øgede optag. 

På UC SYD skal vi arbejde aktivt for at forebygge frafald, forventningsaf-

stemme og optage de rette på uddannelsen. Vi skal desuden prøve at 

finde en større kontinuitet i praktikforløbene, hvor flere studerende har 

samme praktiksygehus uddannelsen igennem. Sygehusene skal finde 

de nødvendige ressourcer og understøtte at tilgængeligheden af bolig til 

de studerende der bor langt væk prioritere højt.  

 

Vi havde i sidste uge et møde med de koordinerende bioanalytikerunder-

visere og lederne på laboratorierne for at forsøge at finde løsninger. Vi 

fandt nogle ting vi kan starte med at prøve: 

- Når vi optager fra kvote 2, bliver ansøgerne vurderet ud fra et point-

system. Et af kriterierne er karaktergennemsnit. Det ændres til gen-

nemsnittet af de relevante fag.  

- Kvote 2 ansøgere med lavt gennemsnit indkaldes til en samtale (så-

dan er det også nu). Fremover kommer der en klinisk bioanalytiker-

underviser med til samtalerne, og der vil være mulighed for ansøge-

ren at komme et par dage i praktik på et af sygehusene hvis der er 

tvivl om det er den rigtige uddannelse der er valgt.  

Vi har en 1. semesterstuderende nu som har været et par dage i 

praktik, for at afklare om hun kunne være på et laboratorie med ce-

rebral parese 

- Der oprettes en arbejdsgruppe med deltagere både fra praktikken og 

fra UC SYD, der skal afdække om praktikken kan planlægges mere 

hensigtsmæssigt. Hvis der kommer ændringer i fordelingen af prak-

tikken på semestrene, vil det betyde at studieordningen skal revide-

res. Der er dog den udfordring omkring det at være på det samme 

sygehus, at de studerende i en undersøgelse som Pia Mortensen 

gennemførte svarede, at de gerne vil være det samme sted, men det 

skal være nær det de bor.  
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- Vi fra UC SYD prøver at få mere dialog til gymnasierne for at rekrut-

tere flere studerende og der undersøges, om den eksisterende re-

klamefilm kan laves om i en mere nutidig og bred udgave, hvor flere 

specialer er repræsenteret.  

 

- Omkring fagkrav forslog Emily at man i reklamefilmen kunne lægge 

vægt på, at man skulle være glad for kemi. Pia Mortensen fortalte ef-

ter en kommentar fra Liselotte Olsen, at det ikke er muligt at ændre 

på fagkrav om Kemi C, da der skal være enighed på landsplan om 

dette. Det er til debat blandt studielederne på bioanalytikeruddannel-

serne, at der eventuelt kan indføres en mindstekarakter. 

 

- Uge 43 er der studiepraktik, og der undersøges muligheden for at 

udvide til andre Campus, i dette tilfælde Aabenraa, hvor Tove vil 

være behjælpelig. 

 
- Muligheden for studieboliger ved hospitalerne bliver undersøgt, og 

sygehusene har lovet Regionen, at arbejde med problemstillingen. 

 
- Organisationsændring på UC SYD 

Der er en større organisationsændring på vej til UC SYD. Den bety-

der blandt andet, at EVU og forskningen skal integreres i grundud-

dannelserne i stedet for at være selvstændige afdelinger. Uddannel-

serne vil desuden komme til at høre under 3. direktører. Bioanalyti-

keruddannelsen og de andre uddannelser under Institut for sundhed, 

vil høre under Direktør for samfund og sundhed sammen med Insti-

tut for samfundsfag & kommunikation. Pia viste det nye organisati-

onsdiagram. 

På UC SYD campus Esbjerg er der ca. 3.500 studerende og ca. 

6000 i alt på alle campus. Der er ca. 700 medarbejdere i alt. 

 

- Professionsfestival 

Den 9. og 10. september var der Professionsfestival på UC SYD, der 

var mange forskellige tilbud med alt fra fællessang til foredrag og po-

litiske diskussioner. Bioanalytikeruddannelsen bidrog sammen med 

laborantuddannelsen med en konkurrence i laboratorieviden. Der var 
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desværre kun 7 besøgende til vores konkurrence og de var alle bio-

analytikerstuderende. Vores bidrag lå dog samtidig med oplæg fra 

Christian Fuhlendorf. Planen er, at festivalen skal være en årlig tilba-

gevendende begivenhed.  

Rent praktisk havde vi undervisning fra 9-14 torsdag, hvor der skulle 

være fokus på professionsværdier. Derefter var der et program som 

lå på sin egen hjemmeside. Fredag sluttede undervisning kl. 13, 

hvorefter der var streetfood og fadøl. 

Planen er at både studerende og folk fra lokalsamfundet skal del-

tage. 

Bioanalytikeruddannelsen plejer at have et studiestartsarrangement 

torsdag. Dette er nu flyttet til fredagen, hvor 3. semester arrangerede 

for 1. semester. Julie mente det var en god idé at arrangementet er 

fredag formiddag, da 1. semesterstuderende ikke er så trætte når de 

ikke har haft undervisning i flere timer inden. 1. semester har til un-

derviserne sagt at det var en succes’. 

 

6. Status på studieordninger, herunder uddannelsens indhold, profil,  

kvalitet og relevans 

- Evaluering af sundhedsuddannelserne 

Der har lige været en landsdækkende evaluering af sundhedsuddan-

nelserne for at lave en evaluering på studieordningerne fra 2016. 

Evalueringerne er bestilt af styregruppen om sundhedsuddannel-

serne. Evalueringen er lavet på 4 udtrukne uddannelser: Sygeplejer-

ske, jordemoder, fysioterapi og bioanalytiker. Data til undersøgelsen 

kommer både fra læringsbarometeret, uddannelseszoom og fra in-

terview med aftagere. Styregruppen var tilfreds med resultatet og 

mener ikke der er behov for en yderligere ekstern undersøgelse. Det 

blev besluttet at der fremover bliver fulgt op på nøgletal fra Undervis-

nings- og forskningsstyrelsen, men ikke nærmere defineret hvilke 

nøgletal. Herudover blev det konkluderet, at der er behov for mere 

viden om aftagersiden dvs. klinikken/praktikken. Der blev således 

besluttet, at der skal udarbejdes en spørgeskemaundersøgelse, som 

kan belyse dette område. Pia Mortensen viste resultater fra evalue-

ringen. Evalueringsrapporten vedlægges referatet. 
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7. Status på den regionale uddannelsesdækning, herunder efter- og  

videreuddannelse 

Der er ikke sket så meget i forhold til efter-videreuddannelse siden sidst. 

EVU har været hårdt ramt at corona, så mange aktiviteter har været af-

lyst. Udskæringsmodulet blev desværre aflyst, da der kun var 6 tilmeldte, 

men de prøver igen til foråret.  

 

Julie havde et spørgsmål om valgfag på 7. semester. Man kan tage et 

enkelt valgfag. Julie fortalte at der blandt de studerende er interesse for 

digital mikroskopering som valgfag.  

 

Liselotte spurgte til digital mikroskopi og generelt digital patologi. Tidli-

gere har det ikke haft interesse, men nu fylder det meget i regionen, og 

det er politisk besluttet at det skal anvendes.  

 

Pia informerede om, at der skal være 12 bioanalytikere på et diplommo-

dul for at det gennemføres. Et diplomkursus kræver, at der er nogle un-

dervisere og læger der vil undervise. Det vil ikke være nok med et kur-

sus, men det kræver et diplomkursus, da de faglige opgaver har ændret 

sig, og det kræver viden om billeddannelse og de IT-løsninger, der ligger 

bag. 

Det vil være en god idé med samarbejde med UCL, Pia undersøger 

nærmere. 

Pia har en forhåbning om, at det vil blive lettere at få vores adjunkter 

med på eftervidereuddannelses modulerne, når nu EVU kommer under 

institutterne og der dermed bliver kortere vej.  

 

Liselotte spurgte til evaluering af hele uddannelsen og fordelingen af te-

ori og praktik på uddannelsen.  

Pia oplyste at det er noget man arbejder på. Ses også under punkt 5 

omkring arbejdsgruppen med deltagere både fra praktikken og fra UC 

SYD, der skal afdække om praktikken kan planlægges mere hensigts-

mæssigt. 
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Emilie oplyste at hold BA19 har været meget forvirrede over 4. semester 

forløbet, og de har et ønske om at få mere overblik og struktur.  4. seme-

sterforløb diskuteres på et kommende fællesmøde mellem praktik og 

skolen. 

 

8. Eventuelt, herunder kommende møder 

Tove var glad for at 5. semester studerende i år meldte hurtigt ud om de 

var tutorer. 

 

Tove spurgte til om de studerende kan se mødetider i praktikportalen når 

de ønsker praktiksted. Julie oplyste at man ikke kan se mødetiderne osv. 

når man ønsker, og heller ikke nødvendigvis når man har fået tildelt en 

plads. Julie oplyste at de studerende ikke kan søge studiependlerkort og 

kørepenge før de kender mødetiderne. 

 

De studerende får undervisning i Praktikportalen på 1. semester inden 

første praktikperiode. 

Koordinatorerne og Uddannelsen i Esbjerg får en fælles snak om prak-

tikportalen og hvor oplysningerne skal ligge. 

 

Næste møde: 23. marts 2022 

 


