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Referat fra 3. møde i Uddannelsesudvalget for 

Bioanalytikeruddannelsen 

Tirsdag den 5. april 2011 

 

 

Til stede: Carsten Thomsen, Inger Søndergaard, Hanne Nielsen, Torben 

Rosenørn, Birgit Christensen, Pia Christensen, Kit Stryhn, Lisbet Mathiesen, 

Olena Dovgan, og Anette Maagaard 

 

Fraværende ved afbud: Susan Cording, Lars H. Andersen og Mona Breiner. 

 

Referenter: Birgit Christensen/Anette Maagaard 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden blev godkendt. Der var et ønske om, at terminologien i 

Forretningsordenen gik igen i dagsordenen, samt ønske om en ajourført 

medlemsliste for Uddannelsesudvalget. 

Bilag sendes fremover elektronisk, hvis de er af fornuftig størrelse ellers på 

papir. Til de studerende sendes altid på papir. 

Dagsorden + bilag sendes ud 8 dage før mødet. 

 

 

2. Orientering ”Siden sidst”  

 Orientering om UC Syddanmark p.t. 

 3 nye undervisere er blevet ansat. En underviser ophører. 

 Der holdes halvvejsfest for det første hold 

 Orientering om studenterproblematik med længere kørsel til 

praktikken og anbefalingen om, at den studerende aftaler med det 

kliniske uddannelsessted, om tidsrammen for ankomst og 

afslutningstidspunkt. Der kan være en problematik, som har en 

karakter, hvor den skal op til drøftelse i Uddannelsesudvalget. Ellers er 

der tydeligt beskrevet, hvordan retningslinjerne er for fordeling af de 

kliniske pladser. 

 Der er næsten en stigning på 100 % for kvote II ansøgere fra 15. marts 

2011 

 Der har været afholdt en temadag med 18 deltagere fra klinikken og 

uddannelsen. Den forløb godt og blev positivt evalueret. 
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 Hvid Zone nærmer sig sin afslutning. Der uddeles for tiden 

førstehjælpskit på gymnasierne om morgenen i hele Sydjylland. 

 Birgit Christensen og Pia Christensen rejser til Nuuk i maj måned for 

at godkende stedet og aftale studerendes kliniske periode der. 

 Evt. kan Portugal og Kenya komme på tale til kliniske perioder for 

nogle studerende. Modul 11 og modul 13 kan anvendes til ophold i 

udlandet. 

 

3.  Udkast til vision og mission for Bioanalytikeruddannelsen 

Udkast til vision og mission blev drøftet. Definition af begrebet 

kompetencer blev der spurgt ind til, hvor evnen og viljen til at bruge 

kompetencerne efter ophold i klinikken var det essentielle. 

Udkastet beriges med supplerende kommentarer, og der kommer et udkast 

til strategi med til det næste møde, hvor dokumentet igen behandles.  

 

        

 

4.  Nye moduler siden sidst 

Modul 8 er et teoretisk modul og drejer sig fortrinsvis om molekylærbiologi 

og. Modul 9 afholdes bl.a. sammen med Fysioterapeutuddannelsen i et 

samarbejde om et sportsmedicinprojekt med prøvetagning. Bruges som et 

sundhedsfremmeprojekt i Bioanalytikeruddannelsen, udover dette emne 

behandles Medicinsk Teknologi Vurdering i modulet. Medicinsk 

teknologivurdering blev der orienteret om på forespørgsel. 

 

 

5.  Studievalg 

Studievalg havde ikke mulighed for at være til stede i dag, men vil gerne 

komme og orientere om arbejdet med at vejlede unge ind på en uddannelse. 

Ud fra Studiestartundersøgelse 2011 i UC-et og fra BIOs holdsstart i 

september 2010 drøftede man Studievalgs rolle og fylde i indslusningen, 

men fastholdt at man gerne vil have et besøg. 

Studievalg inviteres til næste møde. 

Under punktet oplyste Inger Søndergaard, at der er 0,1 % arbejdsløshed i 

Region Syddanmark blandt bioanalytikere. 

 

 

6. Toning af Bioanalytikeruddannelsen- et bridgingforløb med 

Folkesundhedsvidenskab, SDU.  

Suppleringsforløb til kandidatdelen af Folkesundhedsvidenskab vil blive på 

2 uger, som tages i august måned samt et mindre omfang af e-learning. Efter 

bestået prøve kan man optages direkte på kandidatuddannelsen. 

Torben Rosenørn foreslog, at man som endnu en model forsøgte at få en 

aftale med kemi på Ålborg Universitet, hvilket vil blive forsøgt  
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7. Fastholdelse af studerende 

Ud fra de udsendte bilag samt orientering fra Kit Stryhn og Pia Christensen 

om de individuelle samtaler i løbet af det første år blev punktet drøftet. 

Manglende træning i rutiner fra folkeskolen, 60 % af en ungdomsårgang går 

i gymnasiet, indgangsniveauet er lavere end vi tror, social forpligtigelse som 

fastholdelse, værdiprægning af de studerende, diskussion om, hvor mange vi 

skal fastholde, læsestyrken blandt de studerende og vigtigheden af en 

identificering af, hvem det som gruppe er, som er særligt udsatte var blandt 

de mange synspunkter på fastholdelse af vore studerende. 

Fastholdelsesstrategi for Bioanalytikeruddannelsen vil blive en del af den 

lokale del af studieordningen. 

 

 

8. Strategi for PR på Bioanalytikeruddannelsen 

Der var afklaring af UC-ets strategi for PR og kritik af Karrierevalg som en 

rodet affære. Studievalgs besøg på næste møde vil give mulighed for at stille 

spørgsmål ind til dette. 

Kritik af at alle pjecer ligner hinanden, det er svært at se, hvor de kommer 

fra udover fra UC Syddanmark. 

 

9. Værelse til rådighed for de studerende i de kliniske perioder 

På baggrund af en forespørgsel fra uddannelsen svarede Carsten Thomsen 

på om muligheden er til stede for at få et værelse stillet til rådighed i klinisk 

undervisning. Sygehus Lillebælt vil gøre hvad de kan, men der er ikke 

mange muligheder. Det lokale kendskab til byen og de øvrige muligheder, 

der kan være der, er det dog også vigtigt at kunne trække på. 

 

 

10. Valg af temaemner til næste møde 

 Besøg af Studievalg 

Akkreditering af Bioanalytikeruddannelsen 

 

 

11. Blev udsat til næste møde 

 

 

Næste møde: Onsdag den 5. oktober kl. 9.30 – 12.00  inkl. frokost 

 

 

Referatet godkendt 24. maj 2011 


