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22. april 2014 
 
 
 
Referat til 9. møde i uddannelsesudvalget ved  
Bioanalytikeruddannelsen, mandag d. 10. marts 2014 
 
 
Fremmødte: Carsten Thomsen, Hanne Bonde, Susan Cording, Allan T. Gre-
gersen, Ivy Høst, Gitte Erthmann, Torben Rosenørn, Tine Hald Alikka Win-
kel, Birgit Christensen, Kit Stryhn, Pia Christensen og Jannie Fibecker La-
degaard 
 
Afbud: Vivi Dons Skøtt 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden og præsentation af institutchef Jannie 
Fibecker Ladegaard 
 
Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 
Præsentation af institutchef Jannie Fibecker Ladegaard samt præsentati-
onsrunde. 
 
Jannie Fibecker Ladegaard oplyste at punktet ” Udpegelse af UU-
medlemmer” er til orientering.  Jf. ny lovgivning om sammensætningen af 
UU udvalg ved bioanalytikeruddannelsen samler og indstiller uddannelsen 
mulige medlemmer til rektor. Den egentlige udpegning foretages af besty-
relsen ved UC Syddanmark efter indstilling fra rektor. Det nye UU træder i 
kraft pr 01.05.14. 
 
 
2. Siden sidst  
De nyeste informationer siden sidst er udsendt som bilag, der var 
følgende supplerende information: 
 
Nordplusmidler er søgt så de studerende kan komme til Færøerne. Des-
værre er kontrakten fra Grønland ikke kommet retur rettidigt i underskre-
vet stand. Derfor vil det ikke være muligt, at få midler til at sende stude-
rende til Grønland denne gang. 
 
I forbindelse med at ny Eksamensbekendtgørelse, træder i kraft den 1. juli 
2014, vil der være mulighed for, at indføre en studiestartprøve. Vi overve-
jer muligheden.  
 
Idet flere af de studerende ikke har de generelle regnefærdigheder, blev 
der talt om mulighed for et anderledes sommerkursus. Uddannelsen kunne 
evt. vælge studerende ud, hvor der på baggrund af indsendte eksamens-
bevis, ser ud til at de har behov for ekstra matematik. 
 

 



 

 
Der er sat flere timer af til lektiecafe. Tine Hald fortæller, at der evt. kunne 
være mulighed for at løse med e-læring. Regionen kan hjælpe med udar-
bejdelse af e-læringskurser og henviser til specialkonsulent Jesper Eriksen.  
 
Carsten Thomsen foreslår, at der på næste møde på UC Syddanmark for 
undervisere og ledende bioanalytikere drøftes om der skal laves et e-
læringstilbud. 
 
Carsten Thomsen orienterer om, at der inden for de næste 5 år vil mangle 
900 bioanalytikere på landsplan. 
 
Hanne Bonde orienterer om at DBIO udarbejder ny kampagne, der fortæl-
ler, hvad en bioanalytiker er. 
 
I forhold til at få flere målrettede ansøgere opfordrer Jannie Fibecker Lade-
gaard til, at evt. brobygning kunne tænkes ud på steder hvor vi ikke har 
været før, og hun vil gerne, at der bydes ind med nye idéer. Torben Rosse-
nørn foreslår, at vi evt. skal se på hvilke muligheder der ligger i den nye 
folkeskolereform. Evt. brobygning på efterskoler. 
 
Gitte Erthmann mener, at der skal lægges vægt på bedre vejledning ind på 
studiet. Birgit Christensen orienterer om, at hun har aftalt møde med Stu-
dievalg.  
 
3. Ansøgning om opnormering på Bioanalytikeruddannelsen 
Bioanalytikeruddannelsen søger om opnormering med 4 studerende til i alt 
41 studerende. Birgit Christensen har skaffet 3 kliniske uddannelsespladser 
i lægepraksis. De har mulighed for, at tage de studerende i den kliniske 
undervisning på modul 1. Mangler stadig en enkelt plads. Birgit kontakter 
lægepraksis i Vejle og Rødding samt Gigthospitalet i Gråsten. Planen er, at 
de studerende der er i praksis skal udarbejde og fremlægge fællesopgaven 
sammen, og Bioanalytikeruddannelsen afholder eksamen. Carsten Thom-
sen præciserede, at det er en fælles opgave for klinisk uddannelsessteder 
og UC Syddanmark, at skaffe de nødvendige kliniske uddannelsespladser, 
så det økonomiske grundlag for at Bioanalytikeruddannelsen fortsat kan 
udbydes på UC Syddanmark er tilstede. 
 
4. Valg af medlemmer til udvalget 
Rektor Allan T. Gregersen, Teknisk Gymnasium – Esbjerg, træder ind i ud-
dannelsesudvalget i stedet for rektor Lars Andersen, EUC Vest – Esbjerg, 
og bioanalytikerstuderende Vivi Dons Skøtt træder ind i uddannelsesudval-
get i stedet for tidligere bioanalytikerstuderende Jonas Lauridsen. 
 
5. Anne Murphy – Sundhedsstyrelsen  
Anne Murphy fra Sundhedsstyrelsen gav et spændende oplæg, om hvilken 
betydning autorisationen for bioanalytikere har både i forhold til ansvar og 
rettigheder. Herunder om afgivelse af svar til patienten og information til 
patienten i forhold til rekvirerede analyser. Bioanalytikere skal, hvis patien-
ten spørger om det, informere om det man ved. Det er vigtigt at man hol-
der sig fra at tolke svar og baggrund for rekvirerede analyser. Samtidig 
kom Anne Murphy ind på ansvar i forhold til andre ikke autoriserede fag-
gruppers varetagelse af bioanalytikeropgaver. Anna Murphy fortalte også 
om forbeholdt virksomhedsområde, og at blodprøvetagning er et sådant 
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område, som er dækket af lægernes autorisation. Det er derfor dem, der 
uddelegerer denne opgave også til bioanalytikerne. 
 
Anne Murphy henviser til nedenstående link 
 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137127 
 
 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144978 
 
 
http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l126/html_som_fremsat.htm 
 
6. Evt. 
Dato for næste møde: 
 
Mandag d. 15. september 2014 kl. 9.00 – 12.00, derefter møde med besty-
relsen 
 
Mandag d. 16. marts 2015 kl. 9.30 til 12.00 
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