Dagsorden for møde i uddannelsesudvalget for bioanalytikeruddannelsen
tirsdag den 22. oktober kl. 14.00-16.30 i Næstved.

1. Velkomst, navnerunde og præsentation af dagsordenen. (14.00-14.10)
(Bilag: Nyhedsbrev til uddannelsesudvalget, oktober 2019)
2. Nyt fra grunduddannelsen, herunder om uddannelsesauditten den 20. maj.
(14.10-14.25)
3. Nyt fra de studerende, bl.a. spørgsmål om blodprøvetagning. (14.25-14.35)
4. Orientering fra KUF-mødet den 19. august 2019. (14.35-14.55)
Ved mødet i klinisk underviserforum (KUF) den 19. august drøftedes
gruppearbejde, vejlederrollen, bacheloreksamen samt udmøntning af
tværprofessionelle ECTS.
5. Drøftelse om samarbejdet mellem Absalon og klinikken. (14.55-15.25)
Samarbejdet mellem Absalon og klinikken er struktureret i en række
formaliserede samarbejdsfora. Vi drøfter funktionen af de forskellige fora,
belyst ved processen ved den nylige tilpasning af studieordningen.
(Bilag: Beskrivelse af samarbejdet mellem klinikken og Absalon)
Pause (15.25-15.40)

6. Teknologiprofil for bioanalytikeruddannelsen. (15.40-15.55)
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har i 2018 udarbejdet notatet
’Pejlemærker for Sundhedsuddannelsernes Teknologifokus. Med udgangspunkt i pejlemærkenotatet har EVA i 2018 gennemført en afdækning af
sundhedsuddannelsernes teknologifokus.
Efterfølgende har sundhedsuddannelserne udarbejdet professionsspecifikke
teknologiprofiler, som kobler pejlemærkerne til de enkelte uddannelsers
praksis. Vi drøfter hvordan vi konkret kan arbejde med teknologikompetencer
i bioanalytikeruddannelsen.
(Bilag: Professionsspecifik teknologiprofil)
7. Kommunalt medlem af uddannelsesudvalget – hvordan kan det bedst give
mening? (15.55-16.05)
Den kommunale plads i uddannelsesudvalget er vakant og det har vist sig
vanskeligt at besætte pladsen. Der er derfor behov for at drøfte hvordan det
bedst kan give mening for kommunerne - og de øvrige parter i udvalget – at
have en kommunal repræsentant med.
8. Det aflyste talentprogram – hvad nu? (16.05-16.20)
I slutningen af august meddelte Uddannelses- og Forskningsministeriet, at
midlerne fra den særlige talentindsats (som bl.a. bioanalytikeruddannelsen
var på vej til at søge) blev overflyttet til et kvalitetsløft til
pædagoguddannelsen. Tine Muxoll Fatum vil orientere om hvad det betyder
og hvordan man kan arbejde videre.
9. Eventuelt, herunder ønsker til kommende møder i udvalget. (16.20-16.25)
10. Kort evaluering af mødet. (16.25-16.30)

