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Til uddannelsesudvalget ved Bioanalytikeruddannelsen 
 
 
 
 
 
 

25. marts 2015 
 
 
Referat 11. møde i uddannelsesudvalget ved  
Bioanalytikeruddannelsen, mandag d. 16. marts 2015  
 
Fremmødte: Carsten Thomsen (CT), Hanne Bonde (HB), Susan Cording 
(SC), Tove L. Baun (TLB), Gitte Erthmann (GE), Lene Nøhr-Jensen (LN), 
Tine Hald (TH), Pia Christensen (PC), Jolanda Snijder (JS) Jannie Fibecker 
Ladegaard (JFL), Birgit L. Christensen (BLC) 
 
Afbud: Vivi Skøtt, Anja D. Jørgensen (barsel) 
Ikke fremmødt: Allan Gregersen  
 
BCH bød velkommen og CT foreslog en kort præsentationsrunde, idet der 
er indtrådt en del nye medlemmer i uddannelsesudvalget.  
 
1. Endelig godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt uden bemærkninger 
 
2. Meddelelser – siden sidst.  
Orientering fra formanden  
CT har undersøgt mulighederne for hjælp til indhold af diplom modul i IT. 
P.t. er der mange opgaver, der skal løses af de medarbejdere der er inte-
resseret og har kompetencerne, så denne opgave har ikke 1. prioritet. SLB 
er i gang med omstrukturering og flytning. 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.  

 
Skriftlig orientering fra uddannelsen – vedlagt referatet. 
Foruden den skriftlige orientering kunne BLC oplyse, at tallene for kvote 2 
netop er optalt. Der er kommet 37 1. prioriteter ud af 113 kvote 2 ansøge-
re modsat i 2014 hvor tallene var 34 1. prioriteter ud af 92 kvote 2 ansø-
gere.  
 
BLC fortalte, med udgangspunkt i den skriftlige orientering, at problema-
tikken omkring den modul 4 studerende er løst. Der er tale om et luksus-
problem, idet der jf. faldende frafald er et stigende behov for praktikplad-
ser. 
 
Den omtalte forsøgsordning for modul 2-3 skal evalueres til maj 2015.  
 
Studieturen til Barcelona er i uge 20 2015 og de studerende som evt. ikke 
deltager, skal i stedet skrive en afløsningsopgave. PC fortalte om de besøg 
som planlægges i forbindelse med studieturen. 
 
Der er nye udbud af valgfag på modul 13 fra de praktiserende læger. Vi 
har i øjeblikket 6 praktiserende læger der tager studerende i modul 1 og 
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BLC forventer, at der her i foråret indgås yderligere aftale med praktise-
rende læger i bl.a. Sønderjylland.  
 
Det bliver sværere og sværere at finde praktikpladser til de studerende. 
Udvalget drøftede problematikken, som tilsyneladende gør sig gældende 
over hele landet. Kan man evt. lave en ordning med kombinerede forløb? 
Der drøftes muligheden af at patientkontakten vil få større og større vægt i 
bioanalytikerarbejdet og dermed også i de studerendes kliniske ophold. 
Vagterne og de specielle afdelinger som FAM og børneafdelingerne, kan 
evt. bruges som mulige uddannelsesfunktioner for studerende. 
 
BIO-wikiprojektet blev ikke udtaget, idet ROCKWOLL fonden havde fokus 
på en anden vinkel på indholdssiden: Det naturfaglige i folkeskolen. Udval-
get kom med forslag til andre fonde, herunder Tryg og Nordea, som kunne 
være værd at henvende sig til. BLC vil undersøge mulighederne og drøfte 
muligheden med ledernetværket, da det er et fælles projekt mellem alle 
bioanlytikeruddannelser i Danmark. 
 
BLC og 4 undervisere fra bioanalytikeruddannelsen deltager til januar 2016 
i Nordisk Konference på Island. BLC gav udtryk for, at det er vigtigt for 
uddannelsen at komme ud og ”blive klogere” på bl.a. udvikling i praksis. 
CT gav udtryk for, at der også er et arrangement på Munkebjerg den 26. – 
28. maj 2015 som kunne være relevant at deltage i. CT sørger for at sende 
programment for arrangementet til BLC. 
 
Uddannelsesreform v/JFL 
JFL fortalte den korte version af den proces som er i gang, i forhold til ud-
vikling af de sundhedsfaglige uddannelser. 9 sundhedsfaglige uddannelser 
skal have ny bekendtgørelse, heraf 6 sundhedsfaglige uddannelser ved UC 
Syddanmark.  
 
Processen er igangsat efter flere rapporter fra aftagersiden. Ministeriet har 
også fået udarbejdet en rapport - fremsynsrapporten. JFL har været med i 
processen omkring udarbejdelse af rapporten. 
 
Rapportens konklusion er, at der skal udvikles på de kompetencemål, som 
man forestiller sig, er nødvendige frem til 2020. Der skal udvikles robuste 
og fremsynede sundhedsuddannelser som kan matche den forandring som 
sundhedsvæsenet står over for.  
 
JFL omdelte og gennemgik organisationsplanen (vedlagt referatet) for pro-
cessen. Der nedsættes div. grupper undervejs i processen som skal være 
med til at sikre, at uddannelserne bevarer deres monofaglige specialer, 
men også sikrer, at der kommer til at indgå mere tværfaglighed i uddan-
nelserne. Forud for gruppernes arbejde, udstikkes de juridiske, overordne-
de og grundlæggende rammer for de enkelte uddannelser. 
 
Grupperne skal udvikle uddannelsesspecifikke bekendtgørelser samt kom-
petencebetingelser, som skal kunne anvendes i lokale studieordninger ved 
de enkelte UC’er. Grupperne skal herefter indstille deres ønsker til en ek-
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spertgruppe. Ekspertgruppen refererer til bestyrelsen som træffer de ende-
lige beslutninger.  
Grupperne nedsættes efter indstilling fra de enkelte UC’er. Der bliver tale 
om 8 grundlæggende grupper med hver deres speciale. Gruppemedlem-
merne kan være fra såvel UC’erne som fra praksis. 
 
JFL omdelte tidsplanen (vedlagt referatet) for processen. Processen løber 
fra november 2014 – august 2016, hvor man forventer, at studerende op-
tages på de nye reviderede uddannelser. Det er vigtigt at pointere, at der 
er tale om en revision af de sundhedsfaglige uddannelser og ikke en ny 
reform. 
 
Udvalget drøftede processen og forløbet med grupperne. Det er selvfølgelig 
væsentligt at de gode elementer i uddannelsen bevares og der skaffes 
plads til at få mere at det tværfaglige, udviklingsbaserede, forskningsbase-
rede og teknologiske med i den reviderede uddannelse. Flere gav udtryk 
for, at bioanalytikere i dag har brug for patientkontakt og teamsamarbejde, 
som også kan være væsentligt at få med via uddannelsen.  
 
I høringsfasen udsendes materialet til alle de involverede i processen.  
 
Forløbet vil kunne følges på portalen på hjemmesiden:  http://www.uc-dk-
dk/da/. Linket er endnu ikke aktiveret, men det bliver det.  
 
JFL kunne fortælle, at Styrelsen kommer den 20/4-2015 for at se og møde 
undervisere på de sundhedsfaglige uddannelser ved UC Syddanmark. Alle 
ca. 100 undervisere inviteres. 
 
De kliniske perioders længde blev også drøftet – umiddelbart er der et øn-
ske om, at perioderne bliver færre og af længere tids varighed. 
 
JFL foreslog, at man til næste møde, som er fælles for alle uddannelsesud-
valg ved UC Syddanmark, tager et punkt på om ny uddannelsesreform, 
som et fælles emne, efterfølgende kunne de enkelte udvalg mødes og drøf-
te processen jf. status på det tidspunkt. Det var der opbakning til. 
 
Institutionsakkreditering v/JFL 
JFL kunne fortælle, at UC Syddanmark er midt i institutionsakkrediteringen. 
Der er frist for indsendelse den 1. september 2015.  
 
Der er et kæmpe arbejde forbundet med akkrediteringen, men jf. JFL er 
der styr på de sundhedsfaglige uddannelser på UC Syddanmark. Der er 5 
uddannelseskriterier som vi skal opfylde og vi er godt på vej.  
 
Der er udarbejdet tiltag inden for institutionen omkring tværfaglige aktivi-
teter, hvor både ledelse og HR-afdelingen er involveret. Samtidig er der 
udarbejdet et tiltag inden for modulevalueringer, hvor der efterfølgende 
skal afholdes MOUS=MOdul Udviklings Samtaler.  
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UC Lillebælt blev desværre ikke institutionsakkrediteret – til gengæld er UC 
Sjælland netop blevet positiv akkrediteret. 
 
Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer 
TH fortalte om en arbejdskraftsanalyse, hvor bioanalytikere sprang i øjnene 
i forhold til den nedgang af bioanalytikere der vil være frem mod 2024 jf. 
aldersprofilen. Analysen viser et fald fra 1300 bioanalytikere til 800 bioana-
lytikere – et markant fald i en tid, hvor behovet for bioanalytikere forven-
tes at være status quo.  
 
JFL fortalte, at bioanalytikeruddannelsen er blevet opnormeret fra 37 til 42 
og gerne tog flere, men praktikpladssituationen besværliggør optag af flere 
pr. år.  
 
Udvalget drøftede de problematikker der er, og hvilke muligheder der kan 
være i forhold til praktikpladssituationen.  
 
TH sender analysen til BLC, så den kan komme med ud sammen med refe-
ratet. Konklusionen på analysen mangler fortsat.  
 
Laborantuddannelsen til UC Syddanmark 
BLC fortalte at laborantuddannelsen flyttes fra erhvervsakademiet til UC 
Syddanmark til 1. august eller 1. september 2015.  
 
Der er en dimensionering på 21 laboranter om året p.t., men i 2017 vil det 
tal være faldet til 14. Det giver et for lille studiemiljø på erhvervsakademi-
et, og derfor har man valgt at se på en anden mulighed. 
 
Laborantuddannelsen består af 1½ års teori og afsluttes med 1 års lønnet 
praktik. 
 
BLC gav udtryk for, at der er store forskelle mellem laborant- og bioanaly-
tikeruddannelsen. Laboranterne er ikke på samme måde som bioanalytike-
re blevet en del af automatiseringen. Så det er uddannelse på en helt an-
den måde, vi skal i gang med. 
 
Det er meningen, at laborant- og bioanalytikeruddannelsen skal have et 
fælles laboratorium, så der skal foretages bygningsmæssige ændringer, for 
at opfylde kravene fra begge uddannelser.  
 
Der skal udarbejdes en samarbejdsaftale med Ålborg Universitet om fortsat 
brug af laboratorium til specielle øvelser, hvor der eks. skal bruges gas og 
organiske opløsningsmidler. Laboratoriet på Ålborg Universitet kan også 
bruges af bioanalytikeruddannelsen ved eks. projekter o.lign. 
 
Idet der er tale om virksomhedsoverdragelse, overtages alt på uddannel-
sen som det er i dag. Det betyder også, at der følger 2 undervisere og 1 
laborant med. BLC har en forventning om, at underviserne på hhv. labo-
rant- og bioanalytikeruddannelsen kan bruges på tværs af begge uddannel-
ser.  
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3. Status på studieordninger – herunder uddannelsernes indhold, 
profil, kvalitet og relevans. 
Ny evalueringsform i henhold til krav til institutionsakkreditering.  
Punktet er drøftet jf. den ny uddannelsesreform og institutionsakkredite-
ring, pkt. 2. 
 
4. Status på den regionale uddannelsesdækning – herunder efter- 
og videreuddannelse 
Lene Nøhr-Jensen fortæller om arbejdet med kandidatuddannelse i bioana-
lyse 
LN fortalte, at der er indgået et samarbejde med DBIO Og SDU omkring en 
kandidatuddannelse til bioanalytikere. Processen forsinkes dog af, at re-
formarbejdet omkring sundhedsuddannelserne først skal være afsluttet, før 
man kan strukturere en kandidatuddannelse. 
 
Kandidatuddannelsen kan deles op i flg. videnskabsområder: sundhedsvi-
denskab, fagvidenskab og videnskabelig metoder. Sundhedsvidenskab og 
videnskabsmetoder kan sandsynligvis tages sammen med andre kandidat-
uddannelser for sundhedsområdet, den del vil fylde ca. 50% af uddannel-
sen 
 
Den nedsatte gruppe, er p.t. i gang med at undersøge og blive inspireret 
af, hvordan man i andre lande har struktureret en tilsvarende kandidatud-
dannelse. LN gav eksempler på overbygninger i hhv. USA, EU og Sverige. 
 
Næste gang gruppen mødes bliver i maj 2015 og det forventes, at man kan 
være klar med opstart på kandidatuddannelsen pr. september 2017.  
 
LN gav udtryk for, at man er velkommen til at skrive til hende, såfremt 
man har en ide/tanke til, hvad der kan være relevant at knytte på/til over-
bygningen. Lige nu er man i gang med en afklaring omkring behov i forhold 
til: ”Hvad vil bioanalytikere med en overbygning”, ”Hvad skal kandidaterne 
bruges til”, m.v.  
 
Alle i udvalget var enige om, at det bliver spændende at høre mere om.  
 
5. Eventuelt 
BLC fortalte om de diplommoduler der har været udbudt og fortsat udby-
des. Tilslutningen har desværre ikke været tilstrækkelig til molekylærbiolo-
gi modulet og mikroskopi modulet, men modulet i udskæring er stadig en 
succes, og kører for øjeblikket. 
 
Udvalgsmedlemmerne var enige om, at den manglende interesse for efter-
/videreuddannelse handler meget om kultur. Ved at italesætte efter- og 
videreuddannelse opnår vi også en bevidsthed om, at der findes nogle mu-
ligheder, og det ikke behøver være hele og lange efter- og videreuddannel-
sesforløb, som det var engang. 
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SC fortalte, at Danske Regioner vil hjemtage prøver fra Statens Serums 
Instituttet til analysering i de enkelte regioner. Det betyder, at der kan 
opstå et stigende behov for bioanalytiker. Der er endnu ikke besluttet, 
hvem der skal udføre de enkelte analyser.  
 
JFL spurgte ind til, hvordan man i uddannelsesudvalget, synes om det set-
up som nu er gældende for den type af møder. 
 
Der var, bordet rundt, enighed om, at alle både bidrog og modtog meget 
på sådanne møder. At emnerne er aktuelle og skaber god forståelse mel-
lem teori og praksis. Vedlagt referatet FTF’s vejledning omkring: ”Arbejdet 
i uddannelsesudvalg, hvem gør hvad?” 
 
Næste møde den 21/9-2015, kl. 09.00 – 15.00 


