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Referat af møde i uddannelsesudvalget ved  

Bioanalytikeruddannelsen 25/9 2018  

 

 

 

 

Til stede: Carsten Thomsen, Susan Cording, Tove Baun, , Tine Hald,  Camilla S. Jen-

sen, Hanne Bonde, Erling Birkemose Nielsen, Michelle Lønne Hoffmann og Birgit 

Christensen 

Afbud: Pia Mortensen, Liselotte Olesen, Sabina Kaul Hansen og Michael Fallesen 

 Godkendelse af dagsorden 
Orientering om forretningsordning 

Birgit sender liste med medlemmer ud med referat 

 

 Præsentation og konstituering af udvalget 

Carsten genvælges som formand for den kommende periode og forretningsorde-

nen godkendes og sendes til underskrift hos Carsten 

 Meddelelser- siden sidst 
 Orientering fra formanden 

Ingen meddelelser fra formanden 

 

 Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om begivenheder og ak-

tiviteter med betydning for Bioanalytikeruddannelsen 

Ingen meddelelser fra øvrige medlemmer 

 

 Orientering fra uddannelsen herunder: 

 Optag 2018 

Der er lidt flere ansøgere flere end sidste år (3-4 stk.). Da ungdomsårgangene er 

små, er dette positivt.  

Gennemsnittet er ligeledes steget (snittet er 6,8) – heraf er 65% kvote 1 stude-

rende. Der er 7 mænd og 31 kvinder. Gennemsnitsalder på 24 år – spænder fra 

19-51 år. De dækker bredt rent geografisk. 

Der er flere studerende på stand-by, da der kun er brugt en enkelt, fordi der ikke 

er mere end en der er faldet fra. De der står på Stand by listen er studerende, 

der ikke er blevet optaget og som ligger under gennemsnittet ift. de studerende 

som er optaget. Studerende på stand-by er sikret optagelse næste år. Stude-

rende tilkendegiver ved optagelse om de vil skrives på stand-by listen. Det er op-

levelsen, at ikke alle studerende ved hvad det er de skal krydse af når de udfyl-

der deres ansøgning. Birgit undersøger med KOT om man kan lave formulerin-

gen anderledes. 
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Opfølgning fra sidste møde: 

 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 er ikke noget nyt siden sidst. Der er enighed om at det er bioanalytikeren, 

som er den fagperson der er mest relevant at varetage analysearbejdet.   

 

  Der arbejdes på, at få genetisk afdeling på Vejle sygehus til at tage imod stude-

rende 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 nor-

meret til mod de 40 vi i dag optager, efter aftale med RSD. 

 

Opfølgning: Carsten har snakket med genetisk afdeling, de vil gerne være en del 

af uddannelsen, men de ønsker finansiering til en bioanalytikerunderviserstilling 

for at kunne indgå i uddannelsen på kvalificeret vis. Meldingen fra Plan og øko-

nomiafdelingen på SLB har været at ekstra undervisningsnormering ikke kan fi-

nansieres af SLB, men at undervisertimerne skulle tages fra nogle af de andre 

laboratoriespecialer på SLB, hvilket ikke er en mulighed, da de eksisterende la-

boratoriespecialer ikke får færre studerende. Set ud fra et fagligt synspunkt, så 

burde det genetiske speciale indgå i bioanalytikeruddannelsen for at gøre den 

komplet. Selve de molekylærbiologiske teknikker kan dækkes p.t. da de allerede 

eksisterer i betydeligt omfang i de andre laboratoriespecialer. Patologerne bru-

ger også meget NGS, dvs. det kan også være relevant, at de studerende præ-

senteres til dette i praktikken. 

Der kan være behov for at øge optaget, bl.a. fordi blodprøvetagningen sandsyn-

ligvis ikke kommer til at blive varetaget af sygeplejersker fremadrettet, da der er 

mangle på sygeplejersker. Tine vurderer om emnet med øget antal praktikplad-

ser skal drøftes på relevante møder i Regionen. 

 

 Opfølgning på formiddagens program 

Hvordan kan vi bibeholde mændene på studiet. Fra uddannelsens side afprøves 

et tiltag i forhold til studiegrupper. På det nye hold (B18) er mændene placeret i 

de samme studiegrupper. Det er ligeledes erfaringen fra klinikken, at mændene 

vælger hinanden ved gruppearbejde, dette fungerer rigtig godt og de har arbej-

det godt. 

Der spørges til, hvorfor man stræber efter flere mandlige ansatte. Det er sand-

synligvis et politiske spørgsmål, og det kan måske være en vanskelig opgave at 

løfte fra UC Syd alene.  

Studerende fra ikke uddannelsesvante miljøer: Det relevant med have fokus på 

disse studerende set i lyset af de faldende ungdomsårgange. Umiddelbart mener 

udvalget ikke at det er et problem, hvis der kommer flere af disse studerende på 

uddannelsen. På OUH har man fokus på dette i forbindelse med uddannelses-

dag for unge fra Vollsmose. Det gælder om at få fat på dem som ellers ikke får 

en uddannelse – fx fra de socialt udsatte områder.  

Det italesættes, at det kan være en generel problematik med fokus på fx at 

mindske frafaldet, fordi det potentielt resulterer i, at nogle at de der får en profes-

sionsuddannelse, ikke har det niveau de skal have for at bestride den stilling de 
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får. Dette er et spørgsmål om, hvor man ligger barren, nogle studerende kan må-

ske lige klare sig teoretisk, men vil praktisk have svært ved det. Der har været 

tendens til at gennemsnittet ligger højere i de praktiske prøver. Overveje andre 

måde at bedømme de studerende i praksis – fx længere bedømmelsesperiode i 

praksis, hvor de skal opfylde nogle obligatoriske elementer, som skal være op-

fyldt inden den egentlige afprøvning. 

Der er tilbud om psykologhjælp til nogle studerende som får det svært under ud-

dannelsen (en ansat på UC). 

 

Aftagerne af ansatte – kan de studerende det de skal: 

Der er stadig et ønske om at få mere teknologi ind i uddannelsen. Det har været 

forsøgt fra uddannelsen at få mere ind, bl.a. Jens Hastrup og Cilia Sindt har haft 

en hel uge hvor de har undervist i Cobas og i sammenhæng mellem IT syste-

merne, der er indkøbt cobas og malditof, så der er mulighed for at få kendskab til 

apparaturerne, 

 

Status på studieordninger- herunder uddannelsernes 

indhold, profil, kvalitet og relevans 
 

 Status på forløb for internationale studerende i UC SYD-regi. 
 

 Hvorledes håndterer vi danske studerende som vil udenlands 

Der er en del herfra som skal udenlands på de semestre vi skal i gang med. Bir-

git har skrevet under på 8 ansøgninger. 

 

 Hvorledes håndterer vi udenlandske studerende i UC-SYD-regi 

SHS og SLB har udbudt en pakke på hhv. 6. semester eller 4./6.semester. Det 

giver større klarhed omkring forløbene, nu hvor det konkret er noget der udbydes 

fra uddannelsesstederne. Der er rettet henvendelse til Seattle om vi kan få stu-

derende derover, det vil de gerne og vil gerne at de også kan sende studerende 

hertil (varighed ca. 14 dage). SVS vil gerne tage disse studerende i en del af pe-

rioden. 

  

 Det internationale kontor står for evalueringen af forløbene og de sender evalue-

ring ud. Birgit undersøger om evalueringen også sendes til uddannelsesstedet. 

 

Valgfrit element 7. semester. 

Der er følgende planer i forhold til valgmodul på UC Syd 

 Specialisering i nuklearmedicin – VIA skal have et valgmodul, det dækker dog 

ikke de kompetencer der er ønske om i Region Syd. Det undersøges nu, om der 

kan laves et valgmodul i samarbejde med radiografuddannelsen på UCL som 

dækker det behov der ønskes i regionen. Der er bl.a. ønske om mere viden om 

billedbehandling/anatomi og CT-kørekort. 

 Specialisering i patologi – kombination af forberedelse til diplommodul (2 uger) 

og efterfølgende koble dem til diplommodul i udskæring (en del af EVU). 

 Specialisering i Kromatografiske metoder på tværs af laborant og bioanalytiker-

uddannelserne 

 Specialisering i mikrobiologi på tværs af laborant og bioanalytikeruddannelserne. 
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 Referat fra følgegruppen 

Der er nedsat en følgegruppe fra hver sundhedsuddannelse i forbindelse med 

den nye studieordning. De monitorerer løbende på kvaliteten af uddannelsen. 

Der holdes møde hvert år, og styregruppen har bedt om følgende fra ledernet-

værket på bioanalytikeruddannelsen på landsplan: Hvor meget simulationstræ-

ning, hvor lå de tværfaglige forløb og hvor mange ECTS, forskning/udvikling og 

evaluering af om uddannelsen er bedre nu end før. Vi er glade for ændringerne i 

studieordningen og får også positive tilbagemeldinger fra de kliniske undervi-

sere. 

 

 Den eneste ulempe ved den nuværende planlægning af uddannelsen er, at det 

er vanskeligt at give merit for specifikke forløb, fordi fagene er blandet meget 

mere sammen nu end før. 

 

 Status på den regionale uddannelsesdækning – herun-

der efter- og videreuddannelse 
 Status på kandidatuddannelsen: 

 

SDU vil ikke melde den ind til ministeriel godkendelse på grund af aftagersva-

rene ikke var klare nok Uddannelsen er ikke opgivet endnu., der er opfølgnings-

møde med SDU senere. 

 

Der er stadig mulighed for at tage den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. 

 

I forhold til efter- og videreuddannelse. Det italesættes at der mangler nogle bio-

analytikerrettede diplommoduler. Problemet er ofte manglende ansøgere til mo-

dulerne. Måske skal der mere bredde på modulerne, så der kan komme flere an-

søgere, problemet i den relation kan være at det ikke bliver dybt/fagspecifikt nok. 

Det er væsentligt at det er diplommoduler, fordi der er tale om dokumenterede 

ECTS’point med afsluttende eksamen. 

Forslag omkring diplommodul i POCT, præanalyse. DSKB har kurser omkring 

POCT – Birgit undersøger om det kunne være noget, man kunne lave et kur-

sus/diplom i, det kan være relevant for både biokemi og mikrobiologi.  

 Evt. 
 Forslag til Møder i 2019 

Tirsdag den 12/3 kl. 9.30-13.00 

Fællesmøde i september 2019 

Dato kommer som indkaldelse i Outlook, når den foreligger. 
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