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14. juni 2012  

 

 

Referat til 5. møde i Uddannelsesudvalget ved  

Bioanalytikeruddannelsen 18. april 2012  

 

Til stede: Carsten Thomsen, Anette Maagaard, Birgit Christensen, Hanne Bonde, 

Lisbet Matthiesen, Torben Rosenørn, Kit Stryhn, Olena Dovgan 

 

Afbud: Susan Cording, Lars Andersen, Pia Christensen, Ivy Høst, Mona Hansen 

 

Nyt medlem Hanne Bonde, regionsformand for DBIO. Hanne indtræder i udvalget i 

stedet for Inger Søndergård, der er gået på pension. 

Formanden bød velkommen til Hanne Bonde. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden - velkomst til nyt medlem 

Dagsorden godkendt. 

Der blev stillet et spørgsmål om, hvor langt vi er med et ekstra medlem af Uddan-

nelsesudvalget, Aage Christensen, Region Syddanmark er blevet forespurgt, men 

har endnu ikke svaret på henvendelsen. Forslag til en anden person, der kender til 

Bioanalytikeruddannelsen fra Regionen overvejes. Kunne f.eks.. være Anette Ja-

cobsen. Formanden og Anette Maagaard søger udpegningen af det ekstra medlem 

løst. 

 

2. ”Siden sidst” Orientering fra uddannelsen om begivenheder og aktivite-

ter siden mødet i oktober 2011. 

 

Nogle af de udsendte informationer i ”Siden sidst” gav anledning til meningsud-

veksling på mødet. Bl.a. blev 3 semesterstruktur / 3 års uddannelse drøftet. Erfa-

ringer viser (TR), at 3 semesterstruktur ikke giver mere faglighed end 2 semester 

gør. De studerende er tidspressede og det er de uanset 2 eller 3 semestre om året.  

Forespørgsel om man kan lægge en måneds praktik ind i en sommerferiemåned 

blev ligeledes vendt. Udvalget tog derudover de udsendte informationer ad notam. 

 

3. ”Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser” – et uddannelsespolitisk 

oplæg fra Danske Regioner, hvor anbefalingerne er opdelt i:  

 

  Dimensionering og rekruttering  

  Indhold i grunduddannelserne  

 Klinisk undervisning i grunduddannelserne 

 Efter- og videreuddannelse  

 

”Politik for Professionshøjskolernes sundhedsuddannelser” – et policy 

papir udarbejdet af UC Rektorkollegiet. Papiret har været til høring I le-

dernetværkene (f.eks. Bioanalytikeruddannelsens Ledernetværk) samt 

Uddannelsespolitisk udvalg under UC Rektorkollegiet og er nu et godkendt 

papir.  

 

 

Der blev drøftet, at der var forskellige dagsordner fra regionen og rektorkollegiet. 

Regionen fandt tværfagligheden fra læger til portører meget vigtige. De foreslår et 



 

 

  

 

fælles indgangsår, hvilket næppe hænger sammen med, at de ønsker, at de fær-

diguddannede kan gå direkte ind og løse opgaverne på afdelingerne d.v.s. har høje 

slutkompetencer af monofaglig art. Bioanalytikeruddannelsen ønsker ikke et fælles 

indgangsår, men at holde fast i den specialisering uddannelserne imellem, som 

findes i dag. Specialiseringen indenfor faget skal tilegnes i forbindelse med efterud-

dannelse.  

 

Der afventes et udspil fra Kommunernes Landsforening, som formentlig vil have 

andre ønsker til uddannelserne end Regionernes udspil har. 

 

Under punktet blev undervisning i kommunikation en del af diskussionen, samt 

rummeligheden i faget – ”Der skal være plads til autisterne i blandt os”. 

 

4. Temaemne: “Hvor bevæger faget sig hen?” 

          “Fra håndværk til højteknologi - fremtidens laboratorier” v/  

                         driftschef Carsten Thomsen, Laboratoriecentret, Sygehus  

                         Lillebælt 

 

Carsten Thomsen holdt et spændende oplæg om den nye teknologi, der indtager 

bioanalytikerfaget og hvordan -visionen på området er for Sygehus Lillebælt.  

Der blev under punktet drøftet, hvor bioanalytikerfaget er på vej hen, og der var en 

klar opfattelse af, at teknologiområdet herunder IT området skulle styrkes i uddan-

nelsen. På Sygehus Lillebælt er det drøftet som en mulighed at komme på besøg på 

Medicoteknisk afdeling under deres kliniske ophold for at ruste dem til den tekniske 

del af maskinerne. Der blev drøftet flere forskellige scenarier, man kunne tænke sig 

for bioanalytikere i fremtiden. Den diagnostiske samarbejdspartner var en af dem. 

Fremtidens bioanalytikere vil næppe komme til at have så meget ”hands on” på 

prøverne i laboratoriet, da en stor del af det præ-analytiske og analytiske arbejde 

med analyserne bliver automatiseret. 

Det er vigtigt at de studerende lærer at tilegne sig ny viden, frem for at de bliver 

eksperter i de eksisterende metoder, da de i fremtiden vil have behov for at omstil-

le sig hele tiden i takt med udviklingen. 

 

5. Model for præsentation af professionsbachelorernes samlede studieakti-

viteter 

Punktet er flyttet til næste Uddannelsesudvalgsmøde - onsdag d. 3. oktober 2012 

 

6. Fastholdelsestrategi for Bioanalytikeruddannelsen og handleplan til ud-

møntning af denne. v. Birgit Christensen 

Birgit Christensen orienterer kort om at frafaldet sker i starten af uddannelsen. Vil 

se på muligheden for at ansøge om at øge dimensioneringen. Problemet med øget 

dimensionering kan være mangel på kliniske uddannelsespladser. Punktet er flyttet 

til næste Uddannelsesudvalgsmøde - onsdag d. 3. oktober 2012 

 

 7. Funktionsperiode for medlemmer af Uddannelsesudvalget. v. Anette 

Maagaard 

Valgperioderne følger de kommunale valgperioder. Det betyder, at der skal afholdes 

valg i november 2013 med en ny gyldighedsperiode fra 1.1.2014 og 4 år frem.  

 

8. Valg af temaemne til næste møde onsdag den 3. oktober 2012 

Mission/vision – UC-ets og Bioanalytikeruddannelsen 

 

9. Evt. 


