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Referat til 6. møde i uddannelsesudvalget ved  

Bioanalytikeruddannelsen 

 
Onsdag den 3. oktober 2012  

 

Til stede: Carsten Thomsen, Lars Andersen, Lisbet Matthiesen, Lars 

Oberländer, Pia Christensen, Kit Stryhn, Alikka Winkel, Jonas Lau-
ridsen, Anette Maagaard og Birgit Christensen 

 

Afbud: Hanne Bonde, Susan Cording, Ivy Høst og Torben Rosenørn  

 
  

1. Godkendelse af dagsorden- velkomst til 3 nye medlemmer 

Dagsordenen blev godkendt og Carsten Thomsen bød velkommen til de 

nye medlemmer. 

 
2. "Siden sidst"  

Der blev fremhævet nogle emner fra det udsendte bilag. Der var søgt om 

en øgning af dimensioneringen til 40 studiepladser, dette blev afvist fra 

ministeriet. 
 

Der har I år været en øgning i ansøgere til uddannelsen, dette har medført 

at karaktergennemsnittet for kvote 1 ansøgere er steget til 6,3, hvilket 

svarer til det anden højeste i landet blandt bioanalytikeruddannelserne. 
 

Som led i kvalitetsforbedringer på uddannelsen gennemgik Birgit Christen-

sen udviklingen i evalueringerne, gennem de tre år uddannelsen har eksi-

steret. Der ses som hovedregel en forbedring af tilfredsheden blandt de 

studerende. Udvalget havde nogle spørgsmål til evalueringerne, og var 
tilfredse med udformningen af diagrammerne, som lægges på hjemmesi-

den i denne form. 

 

Kit orienterede om studieturen, der gik til Holland. Den varede 5 dage og 
det faglige indslag bestod af besøg på 3 meget forskellige institutioner, et 

forskningslaboratorium for cancerforskning, en seksualklinik og et top mo-

derne universitetssygehus. 

 
 

 

 

 
 



 

 

 Side 2/4 

 

3. Indlæg fra Kommunernes Landsforening om uddannelse  

På sidste møde blev udspil fra Regionerne og fra UC Rektorkollegiet om 
krav til fremtidens sundhedsuddannelser drøftet. På dette møde var det 

Kommunernes Landsforenings oplæg ”Det nære sundhedsvæsen”, som var 

emne for diskussionen. 

 
Anette Maagaard pegede på, at de 2 bilag ikke direkte stiller krav til frem-

tidens sundhedsuddannelser, men alligevel ret tydeligt viser, hvilke kompe-

tencer, vore dimittender skal udgå fra uddannelsen med. Det blev drøftet, 

hvor bioanalytikernes rolle er i et sådant sundhedsvæsen. 
 

Bioanalytikerne har en rolle i sundhedsfremme og forebyggelsesindsatsen. 

Flere bioanalytikere i lægepraksis, da disse jo bliver større og større. Man-

gel på bioanalytikere i de senere år, har medført, at det har været vanske-
ligt at udvikle faget og tage nye områder op. Der er i dag en arbejdsløs-

hedsprocent på under 1%. Der forventes at der i fremtiden både bliver 

brug for generalister og specialister indenfor bioanalytikerprofessionen, og 

det er vigtigt at aftagerne bidrager til udvikling af uddannelsen. 

 
Der blev drøftet at opgaverne skal løses på laveste og billigste niveau, vel-

vidende at kvaliteten skal være i orden, herunder hjemmetests. Dette stri-

der dog imod universitetssygehusenes centralisering af banale laboratorie-

funktioner så som fraktionering af blodprodukter.  
   

4. Studieaktivitetsmodellen 

Modellen skal anvendes af alle uddannelser i professionshøjskolerne, og 

den illustrerer de samlede aspekter af et studieforløb. 
 

Modellen blev udviklet i forbindelse med, at der blev stillet spørgsmål ved 

timetallet på pædagoguddannelsen. 

 

Undervisningsministeren er positiv overfor modellen og forventer, at kunne 
bruge modellen til benchmarking. Modellen skal give et mere nuanceret 

billede af, hvad der foregår på en uddannelse, med udgangspunkt i de stu-

derendes arbejdsuge på ca. 40 timer. 

Modellen er anvendelig som et pædagogisk redskab for de studerende til at 
få et modul, et semester eller en hel uddannelse præsenteret på en over-

skuelig måde i forhold til lærerstyrede aktiviteter, studenterstyrede aktivi-

teter og et mix af disse. 

 
Der blev stillet spørgsmål til, om vi ikke i dag har de oplysninger. Det har 

vi, men de skal præsenteres på den samme måde i denne model, så mini-

steriet kan se uddannelserne på tværs. Ministeriet kobler også taksameter-

beløbet og antallet af undervisningstimer, hver enkelt uddannelse tilbyder 
deres studerende. Det kan modellen også vise. 

 

Der blev kort drøftet taxametre på de forskellige uddannelser. Flere i ud-

valget fandt modellen anvendelig til formålet. Den kan også anvendes til, 

at de kommende studerende kan finde det uddannelsessted som bedst 
matcher deres foretrukne læringsmåde. 
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Lars Oberländer spurgte om aftager vægter, at en efter/videreuddannelse 

er ECTS belagt. Dertil var svaret fra Carsten Thomsen, at det blev vægtet 
højt, både for at sikre niveauet på efteruddannelsen, og for at medarbej-

derne kunne dokumentere deres kompetencer. Der blev derefter drøftet 

om den efteruddannelse der bliver udbudt i Regionen med fordel kunne 

flyttes til Professionshøjskolerne. 
 

5. Fastholdelsesstrategi – fra sidste møde 

Fastholdelsesstrategi og handleplan drøftedes. Der var et ønske om, at der 

blev vurderet og nedskrevet, hvilket mål bioanalytikeruddannelsen har for 
fastholdelse på de enkelte hold, og det skal tilføjes, at uddannelsen har en 

tutorordning, hvor ældre studerende er tutor for nye studerende. Der tilfø-

jes udover det vi har i dag, at de nye studerende får oplysninger om mail-

adresse på tutor i deres velkomstbrev, så de kan rette henvendelse til dem 
med evt. spørgsmål. De to punkter tilføjes dokumentet, som vedlægges 

referatet som et færdigt dokument.   

 

Carsten Thomsen påpeger, at der kan være et problem med at de stude-

rende kan få værelse stillet til rådighed i Sygehus Lillebælt under kliniske 
uddannelsesperioder, da der ikke er en institutionsforpligtigelse hertil. Re-

gionen opfordres til at tage problemet op med sygehusene. Lars Oberlän-

der oplyser det er sygehusledelsens ansvar. 

 
Der drøftes om muligheden for at de studerende evt. kunne bo på skole-

hjem. Hvorvidt der er skolehjem i Vejle, Kolding og Sønderborg er ikke 

klarlagt. 

 
Forslag fra Hanne Bonde om, at der kan tildeles en mentor i den kliniske 

undervisning drøftedes. De studerende i udvalget mener ikke det er nød-

vendigt. De har de andre ansatte at henvende sig til. 

 

6. Mission/Vision for UC-et – fra sidste møde 
Anette Maagaard har udarbejdet et dokument, der beskriver hvor langt UC 

Syddanmark er i arbejdet. Da vi har fået en ny rektor, bliver der udarbej-

det en ny vision henover efteråret, som bla. Indeholder ”Den studerende i 

centrum”. Bioanalytikeruddannelsens mission/vision afventer dette arbej-
de.  

Lars Andersen fortæller, at ungdomsuddannelserne i Esbjerg og Varde har 

oprettet et mini rektorkollegium, så også ungdomsuddannelserne nu sam-

let set kan kontaktes gennem dette forum. 
 

 7. Indgåelse af internationale aftaler for Bioanalytikeruddannelsen 

Pia Christensen fortæller, at der er indgået aftaler med sygehuset i Nuuk 

for en modul 11 studerende og med sygehuset i Torshavn for en modul 13 
studerende. Der er gode rammer for, at de studerende kan få et udbytte-

rigt ophold. 

 

En studerende på modul 13 skal til Vietnam på en aftale som bioanalytike-

ruddannelsen i Næstved har. 
For øjeblikket har vi to finske studerende i klinisk undervisning på Sygehus 

Sønderjylland, de skal efterfølgende på Sygehus Lillebælt, og afslutter de-

res ophold her på uddannelsen, hvor Francisco underviser alle studerende 
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på modul 10 to dage på engelsk. 

8. Mindre interne og eksterne projekter 
Birgit Christensen orienterede om projekter der afvikles i huset.  

 

Det drejer sig bl.a om at Rigshospitalet er i gang med et projekt der hed-

der” Bedre sundhed for mor og barn”. Det er et projekt som forventes at 
omfatte 1000 deltagere og handler om, hvordan det går med mødre og 

børn (fra 9-15 år), hvor mødrene har haft diabetes under graviditeten. Vi 

er involveret, ved at de lejer lokaler her, og nogle af vores studerende 

hjælper med at tage prøver. Derudover holder forskerne et oplæg på to 
lektioner om planlægning af projekter og udarbejdelse af projektprotokoller 

for de studerende. 

 

Et internt projekt mellem Fysioterapeutuddannelsen og Bioanalytikerud-
dannelsen, hvor der under træning af forskellig art, foretages både fysiote-

rapeutiske test og biokemiske tests. Projektet går ud på, at se om der er 

sammenhæng mellem teori, fysioterapeutiske tests og biokemiske tests. 

Samtidig prøver de studerende at arbejde sammen tværfagligt.  

 
Projektet på EUC om sundhedsfremme, bliver gentaget enten i december 

eller i januar måned. Det var en stor succes sidste år, og det er et godt 

projekt både tværfagligt og formidlingsmæssigt. Der var fra EUC stor til-

fredshed også med Ernæring og Sund, som fik stor ros.  
 

9. Det tværfaglige modul for alle sundhedsuddannelserne -  

    Modul 5 - bioanalytikernes rolle deri 

Pia Christensen fortalte om hvordan det tværfaglige modul 5 er blevet ud-
viklet, på baggrund af at bioanalytikerstuderende har haft svært ved at se 

sig i det tværfaglige samarbejde. Efter ændringerne er det mere synlig 

hvilken placering bioanalytikere har i det tværfaglige samarbejde. Alikka 

Winkel der er modul 5 studerende bekræfter at modulet fungerer godt. 

 
10. Møder i 2013  

Onsdag d. 17. april 2013, kl. 9.30 - 12.00 

 

Onsdag d. 3. oktober 2013, kl. 9.30 - 12.00 
 

Forretningsorden rettes til i forhold til placering af mødetiden.  

 

TEMA:  
Lars Oberländer fortæller om Fælles Akut Modtagelse, hvor langt er man 

kommet, og hvilke udfordringer er der i denne konstellation. Carsten 

Thomsen og Lisbeth Matthiesen fortæller om de udfordringer, der er for 

bioanalytikerne at være eller ikke være del af en sådan enhed. 
 

11. Evt 

 

 

Godkendelsesfrist 14 dage 


