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Referat til 12. møde i uddannelsesudvalget ved  
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Fremmødte: Carsten Thomsen, Susan Cording, Hanne Bonde, Tina Hald, Anja D. 
Jørgensen, Pia Christensen, Jolanda Snijder 
 
Afbud: Gitte Erthmann, Vivi D. Skøtt, Allan T. Gregersen (uden afbud) 
 
 
Hvilken betydning har den foregående information for den aktuelle   
udviklingsproces på Bioanalytikeruddannelsen? 
 
 
Det bliver en tæt proces. Det er vigtigt at vi planlægger møderne i foråret nu. Der suppleres 
med, at der vil blive et samarbejde med UC Lillebælt, om de emner der kan gå på tværs af 
UC’erne i Region Syddanmark, eks. at ikke både bioanalytikerstuderende og 
radiografstuderende skal i klinisk undervisning på samme tid i Nuclearmedicin. Det vil 
forhåbentligt også involvere et beslutningsorgan på overordnet regionalt regi, hvor både 
regioner og kommuner er involveret. 
 
Er der nogle emner, som vi skal have mere af i den nye uddannelse, og er der noget vi skal 
have mindre af? Birgit mener, der skal mere teknologi og biomedicin i uddannelsen. Det 
blev drøftet, og der var delte meninger om biomedicinen, medens der var bred enighed om 
teknologien. Måske kan vi tone kemien lidt ned. 
Susan fortalte om, at der efter et foredrag hun lige havde hørt med professor Kim Brøsen, 
ville blive meget brug for molekylærbiologi i forbindelse med brug af biologisk medicin, som 
jo tilpasses den enkelte patient. Der blev drøftet, om optimering af molekylærbiologiske 
analyser skal være et emne på uddannelsen. Det var der tilslutning til.  
Tove mente, at vægtningen af emner i forhold til de fem specialer skulle afklares, og det er 
vigtigt at uddannelsen bliver så bred, at den kan dække alle specialer og evt. andre 
arbejdsområder. 
Celledyrkning blev også drøftet, men i dag bliver det kun anvendt i begrænset omfang ikke 
anvendt på laboratorierne. 
 
 
Hvordan kan UU støtte udarbejdelsen af ny studieordning? 
Aftaler møderække for 3 møder i forår 2016.  
Der opfordres til de kliniske underviser selv udpeger 5 kliniske undervisere, så alle specialer 
samt sygehuse er repræsenteret. Pia er ressourceperson fra Bioanalytikeruddannelsen. 
 
Udarbejdelse af studieordningen kan først påbegynde, når ny bekendtgørelse forligger – 
ultimo januar 2016.  
 
Birgit, Pia og de valgte kliniske undervisere udarbejder forslag til studieordning, hvorefter 
UU tager stilling til om krav og mål bliver opfyldt. Forslag til studieordning tænkes at ligge 
klar til mødet i marts 2016. 



 

 
 

Birgit lægger op til studieordningen udarbejdes detaljeret, så der ikke skal være 
modulbeskrivelser fremadrettet, kun prøvebeskrivelser.  
 
Birgit opfordrer til, at der planlægges 3 dage samlet ude af huset i februar 2016 med de 
kliniske undervisere, hvor der kan arbejdes koncentreret med forslag til studieordning, så 
som indhold og struktur og hvordan de kliniske uddannelsesperioder skal ligge. Når 
forslaget har været i uddannelsesudvalget rettes det til af gruppen. 
 
 
Kort nyt fra uddannelsen 
Birgit gennemgår kort de tilsendte bilag vedrørende dimittendundersøgelsen samt 
fordelingen at studerende i forbindelse med optagelse 2015.  
 
Birgit prøver at få de studerende på besøg på OUH, immunologisk afdeling. Så de 
studerende kan se hvilke muligheder der også findes på disse afdelinger. Såfremt det ikke 
er muligt påtænkes at kontakte Skejby. 
 
 
 
 
Forårsmøder 
 
3/3 2016 kl. 9.30 - kl. 12.30 
3/5 2016 kl. 9.30 - kl. 12.30 
20/6 2016 kl. 9.30 – kl. 12.30 
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