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Referat, Uddannelsesudvalgsmøde,  
Bioanalytikeruddannelsen 
23. marts 2022 kl. 11.30 – 15.00, lokale 6204 

Til stede: Carsten Thomsen, Hanne Nielsen Bonde, Liselotte Olesen, Susan Cording, 

Tove Lisbeth Baun, Pia Mortensen, Camilla Skovbjerg Jensen, Cilia Sindt, Emily Guld-

brandtsen, Linda Fritze Madsen (referent) 

 
Afbud: Tine Hald, Erling Birkemose Nielsen, Julie Møller-Jensen 

 

 

  
1. Velkomst og præsentationsrunde 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes 

 

3. Uddannelsesudvalgets nye funktionsperiode v. studieleder Pia Mortensen 

Studieleder Pia Mortensen meddeler, at uddannelsesudvalget træder ind i en ny 

funktionsperiode (1. maj 2022 – 30. april 2026). Alle medlemmer er forud for mø-

det blevet bedt om at undersøge hos deres bagland, om de har mandat til at fort-

sætte i udvalget. Følgende medlemmer har valgt at trække sig: 

Erling Birkemose Nielsen, Carsten Thomsen, Liselotte Olesen, Susan Cording 

og Tove Lisbeth Baun. Studielederen takker de afgående medlemmer for samar-

bejdet. Der er forslag til nye medlemmer, som vil blive kontaktet.  

 
4. Fortsættelse af drøftelser fra temamødet mellem UC SYDs bestyrelse og 

uddannelsesudvalgene den 21. september 2021 v. formand Carsten  

Thomsen 

I forlængelse af temamødet med bestyrelsen i september med fokus på UC 

SYDs strategi 2025, er uddannelsesudvalget blevet bedt om at fortsætte drøftel-

serne ud fra nedenstående spørgsmål: 

• Hvilke andre uddannelsesformater kunne være med til at styrke rekrut-

tering og fastholdelse på uddannelsen? 

• Hvordan sikrer uddannelsen bedre overgange mellem studie- og ar-

bejdsliv? 

• Hvordan kan en grønnere fremtid blive en del af uddannelsen og det af-

tryk der sættes på UC SYDs dimittender? 

 

Bioanalytikeruddannelsen arbejder på et initiativ med opstart af traineefor-

løb, som skal afprøves på SVS og SHS. Forløbet betyder, at sygehusenhe-

derne ansætter et antal studerende en dag om ugen fra de har afsluttet 3. 

semester og resten af uddannelsen. Formålet er, at de studerende gennem 

den ugentlige gang på sygehuset får et tilhørsforhold og derigennem en 
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øget professionsidentitet. Dette vil også bidrage til at øge sygehusenes rek-

rutteringsmuligheder. Skemaet på uddannelsen bliver planlagt med en 

ugentlig studiefridag, som de studerende kan bruge på trainee-jobbet. Øv-

rige studerende kan bruge dagen på at læse op, hvilket trainee-studerende 

vil gøre på et andet tidspunkt. Initiativet skal bidrage til at mindske frafaldet 

og give de studerende et bedre indblik i arbejdsgangene på en arbejds-

plads.  

 

Desuden drøftes en evt. tilpasning af praktikforløbene, så de studerende får 

en bredere forståelse for det arbejdsliv, der venter dem. Det foreslås at in-

tensivere samarbejdet med afgangsklasserne i folkeskolen og særligt ud-

dannelsesvejlederne med det formål at klæde dem på til at vejlede afgangs-

eleverne inden for bioanalytikerområdet. Der er enighed i uddannelsesud-

valget om, at der skal gøres en indsats for at promovere uddannelsen i fol-

keskolen.  

 

Studielederen oplyser, at frafald på uddannelsen typisk sker i løbet af det 

første studieår. Årsagerne er helbredsmæssige udfordringer, geografi eller 

forkert studievalg. Endvidere er der en stigning i antallet af sårbare stude-

rende. Som eksempel har laborantuddannelsen arbejdet på at systemati-

sere arbejdet med de sårbare studerende og samarbejdet med praktikken. 

Der er lavet en værktøjskasse for undervisere, hvor de kan finde hjælp til 

hvordan de bedst muligt hjælper sårbare studerende i forhold til de forskel-

lige udfordringer der kan være.   

 

Uddannelsesudvalget er enige om, at der kan være kulturforskelle på de en-

kelte afdelinger og drøfter metoder til at klæde praktikelever/nyansatte/nyud-

dannede på til arbejdspladsen, særligt i forhold til et fastholdelsesperspektiv: 

- Kontaktperson/mentor til den nyansatte/nyuddannede i de 

første måneder 

- Introduktion til social trivsel på arbejdspladsen og hvordan 

man begår sig i dagligdagen 

- Introduktion til det lavpraktiske på arbejdspladsen 

- Sparring med forskellige faggrupper 

- Introduktion til mødet med syge og ikke-kontaktbare patien-

ter 

- Det anses som vigtigt, at praktikeleverne deltager i persona-

lemøder for at øge kendskabet til kolleger og arbejdsplad-

sen 

                    

      Tove Baun fra SHS oplyser, at de overvejer at udvikle et valgfag til 7. seme-

ster, hvor de studerende deltager i vagtarbejdet både aften, nat og weekend, 

så de studerende får et større indblik i, hvordan det er at arbejde som færdig-

uddannet bioanalytiker.  

 

I forhold til spørgsmålet om grøn omstilling, mener uddannelsesudvalget, at 

de studerende skal inddrages i højere grad.  
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Formanden opfordrer til, at det nye uddannelsesudvalg arbejder videre med 

rekruttering, fastholdelse samt overgangen fra studieliv til arbejdsliv til gensi-

dig inspiration.  

 
5. Meddelelser fra formanden 

Formanden oplyser, at Sygehus Lillebælt (SLB) har fået en opnormering på tre 

studerende. Der er dog ikke fulgt midler med fra regionen. Det anses som pro-

blematisk, at der kommer flere studerende uden bevillinger. Der er, for at løse 

udfordringen med flere studerende, oprettet to praktikpladser på Genetisk afde-

ling, som ikke tidligere har modtaget studerende.  

 

SLB har ikke umiddelbart planer om at indføre trainee-forløb, men afventer erfa-

ringer fra andre sygehusenheder. De har i forvejen en del studerende ansat i stu-

diejobs og mener det giver det samme.  

 

6. Meddelelser fra udvalgets medlemmer om begivenheder og aktiviteter  

af betydning for bioanalytikeruddannelsen 

Ingen bemærkninger 

 

7. Meddelelser fra studielederen 

• Opfølgning på seneste møde den 21.09.2021 

På det seneste møde blev muligheden for udarbejdelse af en reklame-

film drøftet. Det er dog ikke på kommunikationsafdelingens budget. Stu-

dielederen oplyser, at ledernetværket har stillet forslag om, at alle ud-

bud producerer små film om deres specialer og om den teoretiske un-

dervisning. På bioanalytikeruddannelsen ved UC SYD er der planer om 

et projekt i innovationsundervisningen, så de studerende selv skal lave 

filmene. 

 

UC SYD er i gang med at planlægge den kommende Professionsfesti-

val, som finder sted den 15. og 16. september 2022. Professionsfesti-

vallen er for studerende, medarbejdere og eksterne samarbejdspart-

nere og gæster. En arbejdsgruppe på tværs af bioanalytiker- og labo-

rantuddannelsen arbejder på oplæg og praktisk undervisning, som 

kunne have interesse for gymnasieklasser og øvrige gæster. Sygeple-

jerskeuddannelsen har planer om at lave et oplæg om KOL, hvor bio-

analytikeruddannelsen evt. kan bidrage med måling af lungefunktion for 

interesserede. Studielederen har desuden en forespørgsel ude hos en 

oplægsholder fra Verdensmålshuset om et foredrag om bæredygtighed 

i laboratorieverdenen. Uddannelsens samarbejdspartnere, herunder kli-

niske undervisere vil modtage en invitation til festivalen. 

  

• Optag og ny praktikfordeling 
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En arbejdsgruppe har nu afsluttet arbejdet med omfordeling af praktik-

ken. Det har været vanskeligt at lave de helt store ændringer, da ud-

dannelsen er begrænset af bestemmelser i bekendtgørelsen og af afta-

ler på tværs af uddannelser og professionshøjskoler. Der er sket æn-

dringer på henholdsvis 1., 4., 5. og 6. semester. Der er desuden lavet 

en aftale om, at de studerende skal være på samme afdeling på både 

5. og 6. semester, så de kun skal gennemgå introduktionen til afdelin-

gen og basale funktioner én gang, Den nye fordeling betyder, at studie-

ordningen skal tilpasses og vil blive sendt til gennemsyn og godken-

delse hos uddannelsesudvalget.   

 

Optaget på kvote 2 på velfærdsuddannelserne i foråret har været kata-

strofalt på landsplan. Bioanalytikeruddannelsen kan dog glæde sig over 

en lille fremgang med tre 1. prioritets-ansøgere. UC SYD arbejder på at 

sætte massivt ind i forbindelse med kvote 1-optaget. 

 

• Status på UC SYDs organisering 

UC SYD er i gang med næste fase af den nye organisering. Flere ud-

dannelser har fået tilført medarbejdere fra efter- og videreuddannelse 

(EVU) og forskning – dog ikke til bioanalytikeruddannelsen. Men uddan-

nelsen er i gang med at koordinere ressourcer til undervisningen i for-

bindelse med EVU-aktiviteter.  

   

• Ny eksamensbekendtgørelse 

Studielederen oplyser, at ændringer i eksamensbekendtgørelsen træ-

der i kraft pr. 1. september. Studieordningen vil således blive revideret 

og skal godkendes af uddannelsesudvalget. For bioanalytikeruddannel-

sen betyder ændringerne følgende:  

- Krav om én praktikplads pr. praktikforløb i stedet for de nu-

værende tre. Dette betyder, at det skal konkretiseres, hvilke 

kriterier der skal være opfyldt for at praktikken er gennemført  

- Præcision om forudsætningskrav og afhjælpning 

- Skriftlige eksamener skal være vurderet senest 4 uger efter 

eksamen (juli måned undtaget) 

- Eksamensklager skal ikke længere begrundes, og den stu-

derende kan ikke klage over en eventuel omprøve.  

 

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

kvalitet og relevans 

• SMART-mål 

Studielederen orienterer om uddannelsens SMART-mål for 2022 inden-

for tre områder: 
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- Tilrettelæggelse og gennemførelse: Øget visualisering som 

forberedelse til laboratorieøvelser, herunder mulighed for 

forberedelse, udarbejdelse af forberedelsesværktøj (QR-ko-

der, billeder m.v.)   

- Videngrundlaget: Efter- og videreuddannelsesaktiviteter in-

tegreres på grunduddannelsen. Der skal skabes tid og rum 

til deltagelse i aktiviteterne.  

- Relevans: Indførelse af traineeuddannelse, hvor studerende 

ansættes i studiejob på sygehuslaboratorierne en dag i ugen 

gennem uddannelsen 

 

9. Status på den regionale uddannelsesdækning, herunder efter- og  

videreuddannelse 

Studielederen orienterer om en drøftelse med den faglige leder på EVU omkring 

forøgelse af efter- og videreuddannelsesaktiviteterne, herunder forslag til små 

forløb (5 ECTS) for ikke-uddannede bioanalytikere med det formål at opgradere 

deres arbejdsfunktioner.  

 

Udvalget drøfter udfordringer der følger med det faldende antal bioanalytikere. 

Der stilles forslag om oprettelse af en blodprøvetagningsuddannelse for ikke-bio-

analytikere evt. som merit til bioanalytikeruddannelsen eller som adgangskrav til 

kvote 2. Følgende elementer indgår i udvalgets drøftelser:  

- Blodprøvetagning, som en del af bioanalytikerens arbejds-

funktion 

- Den stigende automatisering 

- Sygdomsforståelse og patienten i centrum 

- Der skal tænkes alternative løsninger i bioanalytikerfaget 

- Der skal skabes interesse for faget i laboratorierne  

- Vi skal værne om vores bioanalytikere   

- Tempo/kvalitetskrav 

- Bedre kommunikation og mere dialog 

- Opkvalificering af erfarne bioanalytikeres kompetencer 

 

10. Eventuelt, herunder kommende møder 

26. september 2022:  

• Kl. 9.00 – 12.30: Temamøde mellem UC SYDs bestyrelse  

og uddannelsesudvalgene 

• Kl. 12.30 – 15.00: Uddannelsesudvalgsmøde  

 


