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Referat til 13. møde i uddannelsesudvalget ved  

Bioanalytikeruddannelsen, torsdag d. 3. marts 2016  

 

 

Fremmødte: Hanne Bonde, Susan Cording, Tove L. Baun, 

Gitte Erthmann, Anja D. Jørgensen, Pia Christensen, Christina Win-

berg-Rolsted, Helle Glud Binderup 

 

Afbud: Carsten Thomsen, Michael Fallesen, Tine Hald, Jolanda Snij-

der 

 

Susan Cording - mødeleder 

 
1. Endelig godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Meddelelser- siden sidst 

- Orientering fra formanden  

Ingen orientering da formanden ikke er tilstede.  

 

- Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om 

begivenheder og aktiviteter med betydning for Bioanalytikerud-

dannelsen. 

Ingen orientering  

 

- Orientering fra uddannelsen herunder: 

- Bioanalytikeruddannelsens involvering i institutionsakkrediteringen 

Bioanalytikeruddannelsen er udtaget til audit trail ved institutions-

akkrediteringen, det betyder, at uddannelsen er blevet bedt om en 

del dokumentation inden for flere områder eks. - et bestemt mo-

dul, hvordan er det evalueret og hvordan er der taget hånd om 

evalueringen, samarbejde med aftager, hvor tit og hvordan. 

Akkrediteringsinstituttet kommer på besøg 5/4 -7/4 2016, og vi 

ved endnu ikke, hvem der skal deltage og hvordan programmet 

bliver. Endelig afgørelse forventes i juni måned 2016. 
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- Mangel på kliniske uddannelsespladser i modul 4 pga. meget lille 

frafald hos B15. 

Vi har på B15 kun haft et reel frafald på en enkelt studerende. Vi 

har 1 studerende der er sygemeldt og 1 på barsel. Det er et posi-

tivt problem, at vi har 39 studerende der er glade for deres studie 

og også ser ud til at have valgt den rigtige profession. Dette gør 

der er mangle på kliniske uddannelsespladser. Med hensyn til kli-

niske uddannelsespladser er der flere måder at se normering på. 

Det kan ses som en ”årsnorm” hvilket er den bloktilskuddet dæk-

ker, eller som nu hvor der har været anvendt normering pr. mo-

dul. 

Birgit har bragt problemet videre til direktionen, og hvis der ikke 

kan findes en løsning sammen med de kliniske undervisningsste-

der, må det tages op med regionen, hvordan den normering skal 

tolkes. Uddannelsen har jo langt fra brugt vores ”årsnorm” på no-

get tidspunkt i uddannelsens historie og sidste år var der en for-

skel på 340 uger, som ikke blev brugt. Vi tager emnet op på le-

dende bioanalytikermøde d. 8. marts 2016, da der skal findes en 

permanent løsning på problemet.  

 

- Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse 

100% er enige eller meget enige i at UC SYD leverer undervisning 

der er relevant for professionen. 

100% er enige eller meget enige i at der er en tilfredsstillende 

kobling mellem studie og praktik. 

89 % vil anbefale UC SYD til andre. 

 

Birgit oplyser, at der efter 1 år kun er to der ikke er i job, og alle 

de der har svaret har været i job efter endt uddannelse. Undersø-

gelsen ser fin ud: 

66% mener at uddannelsen i høj grad, eller meget høj grad har 

forberedt dem til at udføre deres job. 

 

Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse for Bioanalytikeruddan-

nelsen sendes ud med referat. Den tidligere tilsendte er samlet 

undersøgelse for UC Syd. 
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Der er skaffet 2 nye lægepraksis. 1 har meldt fra i denne omgang, 

men vil gerne være med senere.  

 

- Handleplan for Bioanalytikeruddannelsen 2016 til orientering  

 

3. Status på studieordninger – herunder uddannelsernes indhold, pro 

fil, kvalitet og relevans. 

- Studieordningsprocessen og tidsplan  

Processen omkring studieordningen har været noget turbulent, og 

der er endnu ikke kommet et udkast til bekendtgørelse. Der har 

været nedsat monofaglige grupper til at arbejde med studieordnin-

gen ud fra at bekendtgørelsen skulle være en rammebekendtgø-

relse som professionerne skulle autoriseres på. Der er udarbejdet 

et udkast til studieordning, dette er udsendt som bilag, studieord-

ningsgruppen består af 5 kliniske undervisere, en fra hvert speci-

ale, to UC undervisere og studieleder for Bioanalytikeruddannel-

sen. Læringsudbytterne er tilrettet to gange efter vi udarbejdede 

det første udkast, de er tilrettet efter det sidste udkast til bekendt-

gørelse, vi har set. Vi afventer om styregruppen finder ud af, om 

de første to år skal være en fælles studieordning eller som oplæg-

get var, at der skulle defineres en ramme. Vi forventer, at be-

kendtgørelsen kommer til høring i uge 10, og vi på det tidspunkt 

er noget klogere på hvad vi skal.  

 

 - Drøftelse af udkast til ny studieordning 

Birgit takker for det store arbejde der er lagt i udarbejdelsen af udka-

stet og der var ingen kommentarer fra udvalget til teori- og klinik do-

kumentet. 

Der blev spurgt til udbyttet af studieture: De studerende får et bre-

dere syn på uddannelsen og deres egen rolle som bioanalytikere. Der 

er desuden en gevinst i forhold til det sociale sammenhold på holdet.  

Der blev spurgt til 3. semester og udregningen af de 10 teoretiske 

ECTS i det tværfaglige element. Dette vil blive rettet til. 

Udvalget var meget interesseret i at de studerende skal undervises i 

processtyring og at det tværfaglige element er rigtig vigtigt. Det vil 

blive forsøgt tydeliggjort i den endelige version af studieordningen 

                         
Møde i studieordningsgruppen d. 15. marts hvor der arbejdes videre 

med studieordning. 3. maj forventes studieordning at være klar til 
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UU mødet. Den skal derefter sendes til Censorformandsskabet til ud-

talelse, den forventet godkendt. 1. juli af rektor - derefter godke 

delse i bestyrelsen i september. 

                     Møde 20. juni 2016 – ser tiden an om der er behov for mødet. 

  

     

 - Regional evalueringssystem 

Studerende der er i klinisk undervisning fra og med februar 2016 

skal evaluere i de regionale evalueringssystem 

Der er udarbejdet et fælles evalueringssystem for klinisk undervisning 

i Region Syddanmark. Der har været nedsat en gruppe bestående af 

sygehusene, UC’erne og Regionen til at udarbejde et koncept for eva-

luering af den kliniske undervisning. Der har været kørt et pilotpro-

jekt med nogle sygeplejerskeuddannelse og nogle fysioterapeutud-

dannelser. Systemet bliver implementeret i hele regionen med de 

studerende der er i klinisk uddannelse fra februar 2016.  

Problematikken omkring anonymitet blev drøftet. Styregruppen for 

projektet, har tydeligt meldt ud at der skal være transparent i evalue-

ringerne. 

 

 

4.  Status på den regionale uddannelsesdækning – herunder 

efter- og videreuddannelse 

 

-Der er afholdt diplommodul i molekylærbiologi, det  forsøges genta-

get, evt. både for bioanalytikere og yngre læger mm. 

- Der har været udbudt et i mikroskopi af udvalgte præparater, det  

er blevet aflyst pga. der ikke var nogen tilmeldte, forsøges igen, 

gerne med bedre PR og synlighed på hjemmesiden 

- Diplommodul udskæring kører igen for 4 gang fra den 8/3 god søg-

ning 23 tilmeldte 

Eventuelt 

Susan fortæller at hun har været til konference om præcisionsmed-

cin, som vil være et vigtig felt for det fremtidige arbejde for bioanaly-

tikere - Birgit vil gerne have tilsendt materiale om sådanne konferen-

cer/seminarer, da de ikke bliver udsendt til uddannelserne 
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5.  

Årets møder:  

3/5 2016 kl. 9.30 - kl. 12.30 

20/6 2016 kl. 9.30 – 12.30 (dette møde aflyses hvis studieordnin-

gen godkendes den 3/5) 

16/9 2016 kl. 12:15 – 15.00 

 

 


