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Referat til 7. møde i uddannelsesudvalget ved  
Bioanalytikeruddannelsen, onsdag d. 17. april 2013  
 
Fremmødte: Carsten Thomsen, Hanne Bonde, Lisbet Matthiesen, Torben 

Rosenørn, Birgit Christensen, Anette Maagaard, Alikka Winkel, Jonas H. 

Lauridsen, Henrik Pedersen, Kit Stryhn 

 

Afbud: Susan Cording, Lars Andersen, Ivy Høst, Lars Oberländer, Pia Chris-

tensen 

 

”Fælles  akut  modtagelse”  – hvor langt er projektet og hvilke udfor-
dringer er der i denne konstellation? v.Jan Rich Simonsen, der er pro-
jektleder for FAM uddannelse 
Jan R. Simonsen informerer om, hvor langt de forskellige sygehuse i regionen er 

med implementeringen af FAM, og hvor langt man er med efteruddannelse af per-

sonalet. Bioanalytikerne er ikke en del af denne efteruddannelse, hvilket naturligvis 

undrer medlemmerne af uddannelsesudvalget. 

 

Vision for FAM rapport: At sikre akutte patienter samme høje kvalitet i modtagelse, 

udredning og behandling uanset, om patienten indlægges dag, aften, nat eller 

weekend. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at en FAM er bemandet med et team af 

specialister som sikrer, at den aktuelle patient mødes af en mangfoldighed af kom-

petencer.  

 

Konceptet i FAM for laboratorierne er, at lige så snart en prøve er taget bliver den 

analyseret. Carsten Thomsen orienterede om strategien for laboratoriebetjeningen 

af FAM i Sygehus Lillebælt, hvor man satser på rørpost til transport af blodprøver 

fra FAM til laboratoriet og bioanalytikere, der hurtigt og døgnet rundt kan udtage 

blodprøverne  på  FAM’en.  Sygehus  Lillebælt  har  valgt  ikke  at  have  en  række  nær-
patient  analyseudstyr  stående  på  FAM’en.  Og  det  er  rigtig  dyrt,  at  have  apparatur  
på FAM da der er meget arbejde med vedligehold og kvalitetskontrol af apparatu-

rerne, samt ikke mindst evt. træning og dokumentation heraf af klinisk personale, 

som skal betjene udstyret. Det er vigtigt, at kunne give hurtigt svar – men vi vil 

aldrig gå på kompromis med kvaliteten. 

 

Bioanalytikere er som hovedregel ikke ansat eller har fast plads i FAM – ej heller er 

radiografer. Det vækker stor undren, da det er svarene fra de to grupper der dan-

ner basis for diagnosen. 

 

Hanne Bonde orienterer om, at Svendborg Sygehus har bioanalytikere tilknyttet til 

FAM i dagtimer. I weekend tages der stilling til, om det er muligt at bemande tea-

met. Aabenraa tilsvarende dag, måske weekender. Det fungerer rigtig fint.  
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Lisbet Matthiesen tilføjer, at udfordringen er, at patienter kommer hele døgnet.  

I Aabenraa er det en robot der transporterer prøver. Men når robotten kommer til 

laboratorie venter den kun en tid, såfremt der ikke er en til at overtage prøven, 

vender robot og kører tilbage med prøven igen. 

FAM prøver kan forsvinde lidt i mængden i den daglige produktion. Dette er en ud-

fordring. Svar tid inden for en time er også en stor udfordring. Der overvejes anden 

løsning end en robot evt. et rørsystem. 

 

Udvalget drøftede bioanalytikernes rolle i fremtidens sygehusvæsen, og der var 

forskellige holdninger til, hvor faget bevæger sig hen. En meget spændende og 

vedkommende drøftelse. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt uden bemærkninger 

 

2. Siden sidst  
De nyeste informationer er udsendt som bilag, der var ingen supplerende spørgs-

mål. 

 

3. Temaemne: 
Udfordringer ved Fælles akut modtagelse for bioanalytikerne v. Carsten 

Thomsen og Lisbeth Matthiesen - se under FAM. 

 

4. Det første hold færdiggjort fra Bioanalytikeruddannelsen v. Bir-
git Christensen 
Det første hold studerende på 20 blev færdige den 9.-10. januar 2013. Der 

blev afholdt dimission den 16. januar 2013. Alle 20 bestod deres eksamen 

med et gennemsnit på 7,7. Der er to af de nyuddannede, som endnu ikke 

har fået job. DBIO spørger ind til, om de eventuelt kan hjælpe. Birgit Chri-

stensen kontakter de ledige, og spørger om hun må give deres navn til 

DBIO. 

 

5. Dimensionering af Bioanalytikeruddannelsen i Esbjerg v. Anette 
Maagaard 
Vi bad om dimensionering på 40 pladser med overbookning. 

Der blev ved ansøgningen i 2012 givet afslag, med begrundelse i bedre 

fastholdelse. I forbindelse med fastholdelse er det også et spørgsmål om, 

at flere af de studerende der starter her på UC Syddanmark, bor andre 

steder i landet og efter det første studieår, søger om overflyttelse til sam-

me uddannelse på de andre uddannelsessteder. 

Der bliver søgt om 40 pladser igen.  

Det oprindelige tilsagn fra Sygehus Lillebælt om flere pladser fastholdes, 

men det er ikke ensbetydende med, at Sygehus Lillebælt hvert år aftager 

de 3 ekstra studerende i praktik. Der skal laves en fordelingsplan, hvor alle 

bidrager til at løse efterspørgslen på bioanalytikere. 

Birgit Christensen vil spørge privathospitaler, om de vil have studerende i 

klinisk undervisning. 

Formand for Region Syddanmark, Hanne Bonde mener, vi skal gå efter 

flere studiepladser. 
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6. På vej mod professionerne. Et projekt fra UC VIA v. Anette Maa-
gaard 
Bilag udleveret. ”På  vej  til  professionerne”     
Enkelte punkter blev gennemgået. 

Uddannelserne skal bruge det til, at forstå hvad det er for unge menne-

sker, der  kommer  ind  på  uddannelsen.  Hvad  er  deres  værdier…  baggrund  – 

sociale lag, hvor er man vokset op –  

Anette Maagaard mener, vi godt kan bruge tallene fra VIA – da de også har 

studerende fra både øst- og vestkyst. 

 

7. Studieaktivitetsmodellen omsat til Bioanalytikeruddannelsen v. 
Birgit Christensen 
Den 16/4 2013 udkom ny model, den skal bruges fremadrettet.  

Professionshøjskolernes rektorkollegium har besluttet, at alle professions-

bacheloruddannelser skal beskrives ud fra den samme model, den såkaldte 

”Studieaktivitetsmodel”  Formålet  er, at vise, hvilke studieaktiviteter en 

studerende forventes at deltage i på uddannelsen, og der skal være en 

forventningsafstemning mellem studerende og uddannelse. 

Studieaktivitetsmodellen viser en nuanceret opfattelse af undervisning og 

læring, som anskueliggør, at de studerendes uddannelse dels rummer klas-

siske undervisningsformer, dels nye virtuelle læringsformer og projektsam-

arbejder og egne aktiviteter. Modellen angiver vægtningen op progressio-

nen mellem de samlede studieaktiviteter, dvs. overordnede uddannelses-

tænkning til gavn for studerende og uddannelsesinteressenter. 

Studieaktivitetsmodellen skal også give et samlet overblik over alle studie-

aktiviteter - også de dele hvor en underviser er til stede. 

 

8. Tanker om ny uddannelsesmodel v. Anette Maagaard 
Minister ønsker en model der sikrer fremtid. De første tanker er gjort des-

angående. 

Uddannelsesmodellen skal: 

- Skabe større sammenhæng og fleksibilitet både indenfor professionshøj- 

  skolesektoren og i forhold til resten af uddannelsessystemet 

- Skabe optimale rammer for kontinuerlig udvikling af uddannelsernes 

  vidensgrundlag og koblingen mellem teori og praksis 

- Give bedre mulighed for, at arbejde tværprofessionelt, tværfagligt, inno-  

  vativt og internationalt i uddannelserne og derigennem at bidrage til vel-  

  færdsudviklingen 

- Give den enkelte studerende bedre mulighed for selv at sammensætte sin   

  uddannelsen 

 

9. Evt. 
Næste møde torsdag 3. oktober 2013, kl. 9.30 - 12.00 (incl. frokost fra kl. 11.30) 

 

Temaemne? 

 

1a) 

- FAM samspil mellem de forskellige faggrupper.  Ansvarlighed – hvem har ansvaret 

hvis bioanalytikere ønsker at rådgive patienterne om prøvesvar m.v.? 
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1b) 

Hvad er bioanalytikerens rolle i forhold til patienten - hvad må en bioanalytiker 

sige? 

 

Autorisation – kan man uddelegere til personer der ikke er autoriseret   

Elisabeth Hersby fra Sundhedsstyrelsen, bedes holde oplæg på baggrund af autori-

sationen 

 

2) 

Hvordan samarbejder man med den, som ved alt (patienten)? 

 

 

Carsten Thomsen orienterer: 

Styregruppe – forsøger at afholde Fagdag for bioanalytikere og laboranter i Region 

Syddanmark – 5. lørdag i oktober 2013 på Byggecentrum i Middelfart 

 

Skal der afsættes mere tid til Uddannelsesudvalgsmøderne? 

Der var umiddelbart ingen kommentar på dette spørgsmål. 

 

 

 

Godkendelsesfrist 14 dage 


