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Referat fra 1. møde i uddannelsesudvalget ved Bioanalytikeruddannelsen  
onsdag den 7. april 2010 kl. 12.30 – 15.00 
 
Til stede: Anette Maagaard, Birgit Christensen, Pia Christensen 
Kit Stryhn, Inger Søndergaard, Susan Cording, Carsten Thomsen, 
Lars H. Andersen, Torben Rosenørn, Malou Nordbeck 
 
Fraværende med afbud: Hanne Nielsen, Lisbeth Matthiesen 
Fraværende uden afbud: Olena Dovgan 
Sekretær: Hanne Gitte Larsen 
 
1. Velkomst og præsentation af udvalget v. Anette Maagaard 

Velkomst og repræsentationsrunde af deltagere. 
 
2. Valg af formand 

        Forslag – Carsten Thomsen 
        Carsten Thomsen blev enstemmigt valgt som formand. 
 
  3. Uddannelsesudvalgets opgaver og i hvilken form udvalget ønsker at    
      arbejde med dem v. Anette Maagaard 
      Forslag til forretningsorden for Uddannelsesudvalget ved Bioanalytikeruddan- 
      nelsen blev delt ud og gennemgået. Forretningsordenen blev suppleret, med  
      følgende rettelse: Sekretæren for udvalgets sender en reminder ud til med 
      lemmerne for indsendelse af dagsordenspunkter 14 dage før tidsfrist for ud-   
      sendelse af dagsorden. Antal møder blev 2 årligt med mulighed for ekstra møde  
      hvis nødvendigt. Forretningsordenen godkendes endeligt på næste møde. 
 
  4. Organisationen UC Syddanmark v. Anette Maagaard 
      Anette Maagaard orienterer om fusionen. Fusionen bliver først endelig god-   
      kendt, når det afsluttende regnskab er endeligt godkendt.  
      Organisationsplanen blev uddelt, hvorefter Anette Maagaard  
      præsenterer og uddybede organisationsplanen med vægt på det sundheds-   
      faglige område.  
 
  5. Ny bekendtgørelse for Bioanalytikeruddannelsen og den tilhørende       
      studieordning herunder muligheder for lokal prægning præsenteret af   
      studieleder Birgit Christensen 
      Birgit Christensen præsenterer bekendtgørelsen og studieordningen. De stude- 
      rende er om kort tid færdig med modul 3.  
      Studieordning er landsdækkende – blev godkendt i Undervisningsministeriet juli  
      2009. Den lokale udmøntning af den landsdækkende studieordning vil blive sat 
      på næste møde til godkendelse. 
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  6. Godkendelse af kliniske uddannelsessteder v. Birgit Christensen 
      Birgit Christensen udleverede og gennemgik vejledning til ”generel studieplan”.  
      Blev godkendt med følgende tilføjelse:  
      - Godkendelse af et klinisk undervisningssted gælder for tre år med en 
        opsigelsesfrist på et år. 
      - Godkendelsen er skriftlig.  
      - En godkendelse kan undtagelsesvis meddeles betinget med henblik på, at det  
        kliniske undervisningssted indenfor en nærmere afgrænset periode skal indfri  
        godkendelseskravene. 
      - Hvis der i godkendelsesperioden sker ændringer, som får væsentlige konse- 
        kvenser for den studerendes kliniske undervisning og modtagelse af nye stu- 
        derende, orienterer det kliniske snarest uddannelsesinstitutionen herom.  
 
      Der foretages evaluering efter hvert modul – såfremt de studerende har  
      været i klinisk undervisning, bliver evalueringen sendt til det kliniske  
      uddannelsessted. 
      Uddannelsesudvalget får tilsendt de evalueringer der allerede er foretaget. 
 
  7. Samarbejdsfora i Bioanalytikeruddannelsen v. Birgit Christensen 
      Birgit Christensen beskrev hvordan de tre samarbejdsfora der er beskrevet i  
      studieordningen er udmøntet på UC Syddanmark. De tre fora er: 
      Samarbejdet mellem ledelsen af uddannelsesinstitutionen og ledelsen på de  
      kliniske uddannelses steder.  
      Samarbejdet mellem undervisere på uddannelsesinstitutionerne og bioanalyti-     
      kerundervisere. 
      Samarbejdet mellem de studerende, bioanalytikerundervisererne og undervi-  
      serne på uddannelsesinstitutionen. 
      Birgit Christensen fandt at samarbejdet fungerer godt 
      Der aftales at Birgit Christensen også sender nyhedsbreve, som i dag udsendes  
      til de kliniske uddannelsessteder, til Uddannelsesudvalgets medlemmer. 
 
 
  8. Optagelsen 2009 og fremtidens rekruttering v. Anette Maagaard 
      Anette Maagaard fortalte kort om opstartsfasen af uddannelsen. 
      Anette Maagaard omdelte materiale vedr. optagelsen og gennemgik bilagene. 
      Malou Nordbeck oplyste, at hun har været med på messe i Norge for at synlig- 
      gøre uddannelsen på UC Syddanmark. Der er ikke stor søgning til studiet fra  
      Vejle området. Birgit Christensen tager kontakt til Rosborg Gymnasium. 
      Forslag om at indbyde Studievalg  til  besøg på UC Syddanmark for at blive  
      yderligere informeret om uddannelsen. 
      Person fra Studievalg eller rektor for Rosborg Gymnasium – kunne være det 
      ekstra medlem i uddannelsesudvalget. Ønsket skal indstilles til bestyrelsen,  
      som udpeger.  Malou Nordbeck mente det ville være en god ide at lægge 
      videoklip på hjemmesiden, hvor en studerende fra bioanalytikeruddannelsen  
      fortæller hvordan det er at være studerende her på UC Syddanmark.  
 
  9. Fastsættelse af mødedatoer fremadrettet 
      Torsdag den 7. oktober 2010  
      Kl. 12.00 - 12.45 rundvisning i huset. 
      Kl. 12.45 – 13.15 frokost 
      Kl. 13.15 – 15.15 møde 
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      Tirsdag den 5. april 2011 
      Kl. 12.30 – 13.00 frokost 
      Kl. 13.00 – 15.00 møde 
 
10. Evt. 
     Anette Maagaard informerede om at vi får bygget yderligere et laboratorium.    
     Nuværende laboratorium deles med læreruddannelsen.  Håber det nye labora-                 
     torium kan tages i brug efter sommerferien 2010.  
 
 
 
 
 

Godkendelsesfrist for referat: 
 

14 dage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


