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Til Uddannelsesudvalget ved Bioanalytikeruddannelsen 
 
 
 
 
 
 
 

25. oktober 2013 
 
 
Referat til 8. møde i uddannelsesudvalget ved  
Bioanalytikeruddannelsen, torsdag d. 26. september 2013  
 
 
Fremmødte: Carsten Thomsen, Susan Cording, Lisbet Matthiesen, Lars An-
dersen, Hanne Bonde, Birgit Christensen, Kit Stryhn, Pia Christensen, Ivy 
Høst, Tine Hald, Jonas H. Lauridsen og Alikka Winkel 
 
Afbud: Torben Rosenørn  
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Siden sidst  
De nyeste informationer siden sidst er udsendt som bilag, der var følgende 
supplerende information og spørgsmål: 
 
Ministeriet har opklarende spørgsmål vedrørende forespørgsel om vores 
forsøg ved, at lægge modul 2 og modul 3 sammen. Der kan blive proble-
mer med afregning af STÅ1, idet modulerne ligger i hvert deres semester. 
 
De nye studerende er startet. Der har været frafald og tilgang, og nu er 
der 35 studerende.  
 
Birgit Christensen gennemgår kort dimittendundersøgelsen. Studerende på 
Bioanalytikeruddannelsen havde en svarprocent på 80. 
 
Carsten Thomsen spørger ind til tabel 20 ”På UC Syddanmark er den tvær-
faglige/tværprofessionelle undervisning i høj prioritet”, hvor 43,8 % er 
hverken enig eller uenig. Ingen af uddannelserne scorer særligt højt på 
dette spørgsmål. Birgit Christensen informerer om modul 5, som er det 
tværprofessionelle modul. Lars Andersen mener, at de studerende tænker, 
at de arbejder tværfagligt i hverdagen. Så derfor de studerende måske 
ikke mener, at modulet er noget særligt. 
 
 
 
Modul 9 har vi samarbejde med Fysioterapeutuddannelsen. Carsten Thom-

                                                
1 Eksamens-STÅ er baseret på tælling af beståede, hhv. godkendte, uddannelsesdele eller 
eksamener. Hver uddannelsesdel/eksamen kan udgøre en større eller mindre del af den nor-
merede studieaktivitet for et studieår. 
1 STÅ er lig med en/et antal uddannelsesdel(e)/-eksamensaktivitet(er) af et samlet omfang 
svarende til et års normeret studietid. Det skal i studieordningerne fastlægges, hvilken STÅ-
vægt et aktivitetsmodul har. 
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sen mener det er vigtig, at holde fast i det tværfaglige, da det er en vigtig 
kompetence for de studerende at have. 
 
Carsten Thomsen spørger i forhold til, at uddannelsen søger om, at optage 
flere studerende. Hvor skal overbooker være? Birgit Christensen laver en 
turnus ordning for de kliniske uddannelsessteder. Vi søger om lov til at op-
tage flere studerende med baggrund for, at STÅ takster nedsættes.  
 
 
Med tanke om, at mindske frafald mener Lars Andersen, at man evt. skal 
tage fat i Studievalg med henblik på anden vejledning på de ansøgere der 
tager kontakt til Studievalg. 
 
Man kan lave et informationsmøde eller studiepraktik inden studiestart. For 
at afklare om det eventuelt er rette studie. Ansøgerne udfordres på deres 
valg. 
  
Ivy Høst fortæller, at laboratoriet på Sydvestjysk Sygehus er ved at flytte i 
nye lokaler, hvor der også er lavet et øvelses laboratorium. Dette skal ind-
drages i den kliniske undervisning. 
 
3. Ønsker om ændringer af adgangsbetingelser og kvotefordeling 
For ledere af Bioanalytikeruddannelser i Danmark er der enighed om, at 
søge om ny kvote fordeling. På nuværende tidspunkt er fordelingen 50 % 
på både kvote 1 og kvote 2, men der ønskes en fordeling på 65 % i kvote 
1 og 35 % i kvote 2. 
 
Ligeledes ønskes det, at kemi eller matematik får højere adgangskrav end 
C. Uddannelsen har i år undersøgt om der vil være ansøgere nok, såfremt 
niveauet hæves til B og det vil der være.    
 
Uddannelsesudvalget opfordrer til at kravene sættes op. Carsten Thomsen 
vil drøfte med de kliniske undervisere, om det vil være en fordel at hæve 
kravet til kemi eller matematik. Carsten Thomsen melder tilbage til Birgit 
Christensen 
 
4. Organisations ændringer 
Siden dagsorden er udsendt, er Edel Thomsen fratrådt som Institutchef.  
 
Uddannelsesdirektør Karen Marie Madsen er, indtil stillingen besættes, 
konstitueret Institutchef for sundhedsuddannelserne. Stillingen som Insti-
tutchef forventes besat december/januar 2013. 
 
Forskning ligger under Udviklingsdirektør Alexander von Oettingen. Målet 
er at, 20 % af underviserne skal inden 2020 have en Ph.d.  
 
5. Vedtægtsændringer for Uddannelsesudvalg 
 
Bliver gennemgået på mødet indkaldt af UC Syddanmark, som afholdes 
samme dag. 
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Bestyrelsen har d. 17. juni 2013 besluttet følgende vedtægtsændring. De 
to medlemmer der på nuværende tidspunkt vælges mellem de koordine-
rende bioanalytikere, vil i fremtiden kunne vælges mellem alle kliniske un-
dervisere. 
  
6. Valg til uddannelsesudvalget udskydes et år 
Medlemmer siger ja til at sidde frem til nyvalg finder sted. 
 
7. Evt. 
Dato for møder i 2014: 
 
Mandag 10. marts 2014 kl. 9.30 – 12.00 
(12. marts 2014 som reserve, tidspunktet kan evt. blive ændret på grund 
af Sundhedsstyrelsen). 
 
Torsdag 2. oktober 2014 – kl. 9.30 til 12.00 
 
Temaemnet er udsat til næste møde, da Sundhedsstyrelsen ikke kunne 
deltage her i efteråret. Sundhedsstyrelsen bliver forespurgt om deltagelse i 
næste møde. Hvor vi gerne vil høre om autorisation, og hvem der må afgi-
ve svar til patienter. 
 
På næste uddannelsesudvalgsmøde deltager Vivi Dons Skøt fra BA12, da 
Jonas H. Lauridsen dimitterer i januar 2014. 
 
Pia Christensen og Alikka Winter fortæller om deres oplevelser på studieturen til 
Skotland. 
 
Birgit Christensen og Pia Christensen tager til Bruxelles – for mulig godkendelse af 
klinisk undervisning på et hospital der. På nuværende tidspunkt kan de studerende 
komme til Færøerne, Grønland og Kenya i klinisk undervisning.  
 
Onsdag d. 15. januar 2013 afholder vi dimission. Invitation følger. 
 
 
 


