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Til uddannelsesudvalget ved Bioanalytikeruddannelsen 
 
 
 
 
 
 

30. september 2014 
 
 
Referat 10. møde i uddannelsesudvalget ved  
Bioanalytikeruddannelsen, mandag d. 15. september 2014  
 
Fremmødte: Carsten Thomsen (CT), Hanne Bonde (HB), Susan Cording 
(SC), Anja D. Jørgensen (ADJ), Henrik Pedersen (HP), Vivi Skøtt (VS),  
Gitte Erthmann (GE), Jannie Fibecker Ladegaard (JFL) 
 
Afbud: Allan Gregersen, Torben Rosenørn, Tine Hald, Ivy Høst 
Ikke fremmødt: Jolanda Snijder (deltager i fremlæggelse – modul 5) 
 
 
BCH byder velkommen. Kort præsentationsrunde. BCH orienterer om, at 
Torben Rosenørn har valgt at træde ud af uddannelsesudvalget, idet han 
går på pension pr. 1. oktober. Rektor udpeger en afløser inden næste mø-
de. 
 
1. Endelig godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt uden bemærkninger 
 
2. Konstituering af udvalget, valg af formand 
Carsten Thomsen enstemmigt valgt 
 
3. Udarbejdelse af endelig forretningsorden for UU for Bioanalyti-
keruddannelsen 
- Drøftelse af uddannelsesudvalgets opgaver og forventningsaf-
stemning til arbejdet i udvalget 
 
BCH spørger på Syddansk Universitet – Folkesundhedsvidenskab, om ved-
kommende har lyst/mulighed for at træde ind i uddannelsesudvalget 
BCH retter forretningsorden til, underskriver og sender til Carsten Thomsen 
for underskrift. Udformning af dagsorden til uddannelsesudvalgsmøderne 
indeholder som minimum punkterne ifølge Forretningsorden. 
 
Meddelelser- siden sidst - Orientering fra formanden 
CT orienterede om en større igangværende proces i Klinisk Immunologisk 
og Biokemisk Afdeling, Sygehus Lillebælt. Fredericia Sygehus skal lukkes 
ned primo 2016 og aktiviteterne overføres til Sygehus Lillebælt, Kolding og 
Vejle. Samtidig er det besluttet at flytte den specielle blodtypeserologi fra 
Vejle til Kolding. Alt i alt kan dette i fremtiden have indflydelse på fordelin-
gen af studerende i klinisk undervisning. Der skal indsendes fornyet ansøg-
ning til at være kliniksted, når ændringerne er gennemført. 
Sygehus Sønderjylland påtænker samarbejde med Sydvestjysk Sygehus 
omkring patologi, foreløbigt vedr. cytologi. 
 
  
 

 



 

 

 

Skriftlig orientering fra uddannelsen. Orientering til uddannelses-
udvalgets medlemmer om begivenheder og aktiviteter med betyd-
ning for Bioanalytikeruddannelsen  
 
JFL informerer omkring status på institutionsakkrediteringen. 
Fysioterapeutuddannelsen bliver akkrediteret som uddannelse, resten af 
uddannelserne akkrediteres ved institutionsakkrediteringen. De enkelte 
uddannelser skal derfor ikke udarbejde en rapport, men kunne besvare de 
samme spørgsmål og fremvise den samme dokumentation som ved en ud-
dannelsesakkreditering, hvis Akkrediteringsudvalget udvælger uddannelsen 
som et eksempel. 
JFL orienterede om at rapporten om uddannelsesfremsynet bliver behand-
let på et møde, hun deltager i den 16/9.  Rapporten ender ud i et antal nye 
kompetencer de studerende skal besidde, det bliver ingen bruttoliste. Tror 
ikke der bliver rørt ved strukturen på uddannelserne.   
 
JFL orienterede om, at vi i den kommende handleplan fra ministeriet skal 
have endnu mere fokus på det tværfaglige. Det arbejder vi allerede med 
ved bl.a. udveksling af undervisere. Aktuelt underviser Henrik Pedersen på 
redderuddannelsen og jordemoderuddannelsen udover på bioanalytikerud-
dannelsen. Kit Stryhn underviser også på fysioterapeutuddannelsen og er-
goterapeutuddannelsen. Vi undersøger om der er kompetencer i huset før 
vi søger undervisere ude fra. 
 
Modul 5 - det tværfaglige modul giver mulighed for, at de studerende lærer 
om hinandens fagligheder og problemstillinger. Tværfaglighed kræver et 
stort kendskab til egen profession.  
Vi søger også i andre projekter at involvere de studerende på tværs. Ek-
sempelvis i modul 9, hvor fysioterapeuterne og bioanalytikerne arbejder 
sammen om nogle projekter. Eks. projektet med fodboldklubben EFB. 
 
BCH orienterede om Bioanalytikeruddannelsens handleplan, som har været 
vedlagt som bilag til dagsordenen. Herunder orienterede HP om et udvik-
lingsprojekt han er del af sammen med Inge-Lise Jakobsen, KBA på SVS. 
Det drejer sig om udvikling af en kontroldatabase til håndtering af data fra 
eksterne kontroller. 
 
BCH orienterer, at der på nuværende tidspunkt er 41 studerende på det 
nye hold ud af de 42 optagne. 
Såfremt der ikke er tilstrækkelig frafald på BA 14 når de studerende skal i 
klinisk undervisning i modul 4, bliver der oprettet skolepraktik. Bioanalyti-
keruddannelsen i Århus har haft skolepraktik. BCH kontakter dem for at 
drage nytte af deres erfaringer. BCH tænker ikke det vil opstå et problem, 
hvis man kigger på frafald på de tidligere hold. 
BCH orienterer, at studerende, der genoptager studiet efter orlov, ikke er 
overoptag. De kommer som ekstra studerende. 
SC vil prøve at se om der er lægepraksis i Sønderjylland, der evt. har mu-
lighed for at tage studerende i klinisk undervisning. Det er et krav, at der 
skal være en bioanalytiker ansat i den pågældende praksis. 
Underviser Henrik Pedersen stopper på UC Syddanmark d. 1. oktober 2014 
Underviser Anja D. Jørgensen forventer at gå på barsel medio december 
2014. 
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4. Status på studieordninger – herunder uddannelsernes indhold, 
profil, kvalitet og relevans 
BCH orienterer, at der kun er 1 studerende fra seneste dimitterede hold 
der ikke er i arbejde. 4 læser videre på SDU og en enkelt er på barsel. 
Nyt i forhold til fordeling af studerende i klinisk undervisning: Bioanalyti-
keruddannelsen har fordelt kliniske pladser for BA 14 i modul 1, da uddan-
nelsen har fire pladser i lægepraksis, som kun anvendes i modul 1. De stu-
derende får lov til at indgive ønske om klinisk uddannelsessted fra modul 
4. 
  
5. Status på den regionale uddannelsesdækning – herunder efter- 
og videreuddannelse 
BCH mener, studieordningen er for detaljeret, hvilket gør det svært at følge 
med udviklingen. BCH håber dette kan ændres ved revision af studieord-
ningen. Der er ligeledes et ønske om at der i fremtiden vil blive færre ek-
samener. Dette kan ske ved flere moduler lægges sammen eller afsluttes 
med godkendt/ikke godkendt.  
GE mener at studieordningen ikke passer til virkeligheden på laboratorier-
ne. 
BCH mener at læringsmålene skal beskrives klarere, så det fremgår, hvad 
de studerende skal opnå af viden, færdigheder og kompetencer, og de skal 
skrives på en sådan måde, at de studerende kan forstå dem. 
Teknologi/IT har for lidt plads i studieordn. Biomedicin ligeså. 
SC: Foreslår optimering af undervisning i produktionsteknologi evt. ved at 
se på uddannelsen til Produktionsteknolog   
Der skal være fokus på processer – udvikling at specialiserede moduler evt. 
videreuddannelse 
 
BCH informerer om god tilslutning til diplomuddannelsen i udskæring af 
patologiske præparater. Ny diplomuddannelsen i molekylærbiologiske me-
toder er under udarbejdelse. Undervisning foregår i Vejle. Der skal være 
minimum 12 deltagere for at modulet oprettes. BCH udsender materiale til 
ledende bioanalytikere, for at danne sig et billede af interessen for modu-
let. Francisco Castaño skal være censor ved eksamen. 
Der arbejdes på et ny kursus indenfor molekylærbiologi, dette er ikke en 
diplomuddannelse. Forventer at kurset afholdes over 2X2 dage. Undervis-
ning af Francisco Castaño. Tanken er kurset også kan give adgang til di-
plomuddannelse. Kurset vil blive sidst i februar først i marts. 
 
Der var et ønske om et diplommodul i IT. Der har ikke været muligt at få 
interesserede, der kan beskrive indholdet af et sådant modul. CT vil under-
søge om to af bioanalytikerne på SLB kan være behjælpelig med bud på 
indholdet af et IT diplommodul, det kan så rundsendes til systemadmini-
stratorerne, til kommentar og tilføjelser. 
 
6. Eventuelt 
Mødeplan for 2015 
- mandag d. 16. marts 2015 fra kl. 9.30 – 12.00 (herefter frokost) 
- Møde i efterår planlægges i forhold til møde med bestyrelsen 
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