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Referat til 4. møde i Uddannelsesudvalget ved 

Bioanalytikeruddannelsen 5. oktober 2011 

 

 

Til stede: Carsten Thomsen (CT), Anette Maagaard (AM), Birgit Christensen 

(BCH), Francisco M. Castano, Inger Søndergaard, Susan Cording, Lars An-

dersen, Ivy Høst, Torben Rosenørn, Mona Hansen, Olena Dovgan 

 

Ikke tilstede: Pia Christensen, Kit Stryhn, Lisbet Matthiesen 

 

1. Godkendelse af dagsorden - velkomst til nyt medlem 

Dagsorden godkendt uden kommentar. 

Ivy Høst, Sydvestjysk Sygehus bliver budt velkommen. 

 

 

2. Studievalg Sydjylland v. centerleder Per Krabbe Mølgaard (fra 

sidste møde) om studievalgs rolle i vejledningen. 

Per Krabbe Mølgaard orienterer om Studievalg Sydjyllands opgaver. 

Studievalg finder informationer om de enkelte uddannelser på nettet. Der-

for er det meget vigtigt, at vores hjemmeside altid er opdateret. 

 

3. "Siden sidst" Orientering fra uddannelsen om begivenheder og 

aktiviteter siden mødet i april 2011. 

AM orienterer om optagelsen 2011, på landsplan og her på UC Syddan-

mark. Vi har optaget 37 studerende på bioanalytikeruddannelsen og havde 

nogle på venteliste. 

AM orienterer kort om organisationsdiagrammet.  

 

EUC Sund dag:  

Bioanalytikeruddannelsen skal sammen med ernæring og sundhed ud til 

EUC i starten af januar mdr. for at deltage i en sundhedsdag. Vores modul 

2 studerende vil tage lungefunktionstest, blodtryk, glc målinger og chol 

målinger på eleverne på EUC. 
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Brobygning: 

Der er brobygning onsdag, torsdag og fredag i uge 43. Vi får 17 elever der 

gerne vil prøve vores fag. Der udarbejdes et specialforløb, som indebærer 

noget teori, nogle laboratorie øvelser og et besøg på laboratorierne på sy-

gehuset. Der er gode erfaringer med brobygningsforløbene. Mange søger 

uddannelsen efter de har været på besøg. I år har vi elever helt fra Skive 

og flere kommer langvejsfra. 

 

I november har vi HF elever der kommer på besøg. 

 

Af øvrige PR aktiviteter har vi haft besøg af 24 elever fra EG, der lavede 

laboratorieøvelser, det er elever fra bioteknologi holdet, også Rybners har 

bedt om et møde med os, og spurgt om vi kan være behjælpelige med no-

get undervisning, øvelser eller afgangsopgave. 

 

International udveksling: 

Birgit Christensen og Pia Christensen kom desværre ikke til Grønland i for-

året pga. askeskyen. Vi regner med at tage derop næste forår. Pia Chri-

stensen skal til Kenya i uge 42, da 3 af vores studerende skal derned i mo-

dul 11. Der er indgået en aftale med Turku i Finland og måske er der også 

nogle der gerne vil derop her til februar, det er endnu ikke helt afklaret. 

 

Diplomforløb: 

Bioanalytikeruddannelsen er i samarbejde med UC Lillebælt og UC Sjælland 

ved at planlægge et diplomforløb. Vi har delt de grundlæggende moduler 

imellem os, og forventer at der både bliver tale om alm. undervisning, for-

lagt undervisning og netbaseret undervisning. Vi har sagt ja til et forløb i 

foråret 2012. Derudover har vi et specialespecifikt modul på bedding. Det 

omhandler udskæring af væv på patologiske institutter. Det planlægges at 

løbe af stablen i efteråret 2012. Vi har også i den forbindelse etableret et 

samarbejde med DBIO på landsplan, som er meget interesseret i projektet. 

De vil skrive om det i bladet og vil også gerne hjælpe med annoncering og 

øvrige PR tiltag. 

 

Forskningens dag i Odense SDU:   

Overordnet tema hvad arbejder bioanlaytikere med i forskningsverdenen: 

Der bliver holdt oplæg om flg. emner: 

 

Klinisk farmakologisk forskning, Idræt og biomekanik forskning, Kardio-

vaskulær og renal forskning, Forskning i influenza virus 

 

Blackboard – ny it-platform. 

Underviser Kit Stryhn sidder i overordnet gruppe. Hold BA11 bruger Black-

board. Der er lidt start vanskeligheder. Planen er de to andre hold bruger 

Blackboard fra februar 2012. 

 

 

4. Mission og vision for Bioanalytikeruddannelsen v. Birgit Chri-

stensen - fortsættelse fra sidste møde. 

BCH orienterer om udsendte bilag. Der fremkom mange gode kommentarer 

og rettelser som vil blive skrevet ind i dokumentet, som kommer med på 

næste møde. 
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5. Akkreditering af Bioanalytikeruddannelsen v. Anette Maagaard 

Der bliver afholdt akkrediterings opstartsmøde i november. Vi forventer at 

skulle aflevere akkrediteringsansøgningen i februar 2012. 

Uddannelsesudvalget vil blive orienteret løbende. 

 

6. "Udpegning af ekstra medlem af UU" 
Vedtægterne giver mulighed for udpegning af endnu et medlem 

af UU. Medlemmet skal udpeges af bestyrelsen. 
Ønsker og ideer til hvem det ekstra medlem kunne være med-
bringes til UU mødet. 
Udannelsesudvalget vil indstille til bestyrelsen for UC Syddanmark, at Afde-

lingschef HR Personaleudvikling Aage Christensen region Syddanmark, bli-

ver nyt medlem af Uddannelsesudvalget. Aage Christensen har været med 

i opstartsprocessen af Bioanalytikeruddannelsen. 

 

7. Møder i 2012 

Onsdag den 18. april 2012 kl. 9.30 til 12.00 + frokost 

Onsdag 3. oktober 2012 kl. 09.30 til 12.00 + frokost 

 

8. Valg af temaemne - er til næste møde 

Hvor bevæger faget sig hen? 

Driftschef Carsten Thomsen holder oplæg. evt. sammen med en klinisk 

underviser fra Sygehus Lillebælt. 

 

9. Evt. 

Der var ikke noget under eventuelt. 

 

 

Referat godkendt 7. december 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


