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Referat til 2. møde i uddannelsesudvalget ved  

Bioanalytikeruddannelsen fredag den 1. oktober 2010  

 

Til stede: Carsten Thomsen, Anette Maagaard, Birgit Christensen, Pia 

Christensen, Kit Stryhn, Inger Søndergaard, Susan Cording, Lars H. Andersen, 

Lisbet Mathiesen, Olena Dovgan, Mona Breiner 

 

Fraværende ved afbud: Hanne Nielsen, Torben Rosenørn 

Sekretær: Hanne G. Larsen 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden, herunder endelig godkendelse af 

forretningsorden 

Dagsorden godkendt 

Forretningsorden godkendt. 

Ønsker at referatet lægges på UC Syddanmarks hjemmeside og skolekom. 

 

2. Orientering ”siden sidst”  

 Strukturen for organisationen er endnu ikke helt på plads. 

 Akkreditering skal starte op i forår 2012. Informationsmøde om dette 

bliver i efterår 2011. Uddannelsesudvalget vil blive orienteret inden 

akkrediteringen starter. 

  Kort orientering omkring Finanslov 2011 (AM) 

 Rammeaftale for samarbejdet mellem Aalborg Universitet og Syddansk 

Universitet udleveret.(AM) 

 Pernille Frederiksen er ansat 1/8 2010 som adjunkt, hun underviser i 

molekylærbiologi, immunologi og biokemi. 

 Der bliver slået en stilling op til besættelse 1/1 2011 som underviser i   

statistik, kemi, fysik(herunder radiofysik), biokemi, farmakologi og til    

hjælp i laboratoriet m.m. 

 I uge 43 forventes nyt laboratorium færdigt til brug. 

 Underviserne og studieleder har fået andre kontor faciliteter.  

 Omklædningsfaciliteter til de studerende er etableret og vi regner med 

at få endnu et undervisningslokale. 
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 I det landsdækkende forum af ledere af bioanalytikeruddannelserne i 

Danmark er man enig om at forsøge at etablere fælles eksamen på 

modul 2 og 3 

 Har kontaktet begge gymnasier i Vejle, kun svar fra Vejle Gymnasium 

om at Bioanalytikeruddannelsen er velkommen til at komme elevernes 

pause for at præsentere uddannelsen. Vi forsøger at arrangere et Hvid 

Zone arrangement i Vejle området sammen med UC Lillebælt. 

 Vi har deltaget i brobygning tirsdag den 28/9 2010, 10 deltagere fra 

VUC Esbjerg.  

 Den 27-28- 29/10 er der brobygning for gymnasieelever, der er lukket 

for tilmelding, hvilket betyder at der er 17 deltagere. 

 Bioanalytikeruddannelsen deltog i naturvidenskabelig festival på 

Esbjerg Gymnasium onsdag den 29/9. 

        

3. Optagelse 2010 

Optagelsesstatistik for hvordan det ser ud på landsplan og for de studerende der 

er optaget her på uddannelsen blev gennemgået.  

37 optaget på modulet heraf 10 mænd. Alle er stadig på holdet, fint fremmøde 

og positiv stemning på holdet tegner godt. De nye studerende skal ud i klinisk 

undervisning fra den 4/10 2010. 

 

4. Nye moduler siden sidste møde 

Der er nedsat et udvalg til at udarbejde modulbeskrivelser. Foreløbig er modul 

6 færdigt og modul 7 er næsten færdigt. Vi er begyndt på beskrivelsen af  

modul 8.  

I Modul 7 vil vi tage udgangspunkt i en case udarbejdet af kliniske undervisere. 

De studerende starter modulet i klinisk undervisning og arbejder med casen her 

og fortsætter når de kommer tilbage til UC Syddanmark med dette arbejde. Der 

arbejdes på tværs af laboratoriespecialer. Vi anvender denne 

undervisningsform for at fremme forståelsen af sammenhæng mellem den 

teoretiske og kliniske undervisning. 

De studerende syntes det er svært at se denne sammenhæng. Carsten Thomsen 

spørger ind til, om der kan gøres noget tidligere i uddannelsen i kliniske 

undervisning for at sikre forståelsen af denne sammenhæng. Sygehus 

Sønderjylland fordeler de studerende på to forskellige afdelinger i første modul 

og en tredje afdeling i Modul 4. Derved opnår de, at de studerende får 

kendskab til flere specialer, og derfor bedre kan relatere den tilhørende 

teoretiske undervisning til det de oplever i den kliniske undervisning. Det kan 

være vanskeligt i den modulopbyggede uddannelse at fordele de studerende, så 

de får den kliniske undervisning i det speciale, der er mest relevant for på det 

enkelte modul. 

. 
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  5. Udkast til oversigt over samarbejdsfora og deres rolle i forhold til 

uddannelsen 

Der er udarbejdet et forslag for at skabe overblik over de formelle 

samarbejdsfora, der er beskrevet i uddannelsesordningen, og øvrige 

samarbejdsfora der er relevant for bioanalytikeruddannelsen på UC 

Syddanmark. Der var en enkelt rettelse. Det godkendte dokument sendes ud til 

udvalget sammen med referatet og lægges på Skolekom. 

 

6. Udkast til procedure for evaluering af uddannelsen 

Der blev præsenteret et udkast til evaluering af uddannelsen. Der indskrives 

muligheden for at tilskrive kommentar til hvert hovedemne i evalueringen. 

Enighed om at evaluering er en vigtig del af udvikling og kvalitetssikring af 

bioanalytikeruddannelsen. 

 

Udvalg stiller spørgsmål ved brug af 5 svar muligheder på evalueringsskema, 

Hanne G. Larsen har kontaktet EKD enheden for at få afklaret begrundelsen 

for dette. EKD giver følgende svar – fem svarmuligheder giver mulighed for at 

svare neutralt, midt i, svarmulighed tre. Hvis der kun er fire svarmuligheder, 

tvinger man respondenten til enten at være negativ eller positiv i sin besvarelse. 

 

7. Lokal udmøntning af den nationale studieordning (fra sidste møde) 

Der er udarbejdet et udkast til national studieordning som skal realiseres. I den 

forbindelse vil der ske en lokal toning som bl.a. synliggøres i 

modulbeskrivelserne. Den lokale toning er et udtryk for den vision vi har for 

bioanalytikeruddannelsen på UC Syddanmark. BCH vil til næste møde 

udarbejde et udkast til vision. Ud fra den vil der blive udarbejdet en lokal 

studieordning for bioanalytikeruddannelsen på UC Syddanmark. 

 

 

8. Godkendelsesansøgninger fra klinikstederne 

Har modtaget de fleste godkendelsesansøgninger og returneret dem i 

underskrevet stand. 

BCH orienterer om at godkendelsesansøgningerne er fyldestgørende.  

Det blev spurgt om det kunne være en ide og lægge dem på nettet til 

orientering til de studerende. 

Lisbet opfordrer til der bliver udarbejdet en egentlig praktikstedsbeskrivelse 

med relevante oplysninger på hjemmesiden. Det arbejdes der videre med. 

Godkendelserne skal fornys om 3 år. 

 

 

9. Fastsættelse af temaemne til næste møde 

Vision – mission 

Studievalg  
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10. Evt. 

1. møde i 2011 

Tirsdag d. 5. april 2011 

12.30 – 13.00 frokost 

13.00 – 15.00 møde 

 

2. møde i 2011 

Onsdag den 5. oktober  

kl. 9.30 – 12.00  inkl. frokost 

 

 

 

 

 

 

 

 


