Bioanalytikeruddannelsen

Klinisk Undervisning

Uddannelsestitel:
Professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik

Formål:
At kvalificere den studerende til efter endt uddannelse selvstændigt at udføre,
kvalitetssikre, formidle og fortolke biomedicinske analyser og undersøgelser samt
udvikle diagnostik inden for det sundhedsteknologiske, laboratoriemedicinske og
diagnostiske område i monofaglige såvel som tværprofessionelle sammenhænge med
sigte på både det offentlige og private arbejdsmarked og med fokus på borger og
patient. Den uddannede opnår kompetencer til at kunne deltage i forsknings- og
udviklingsarbejde og til at kunne fortsætte i teoretisk og klinisk kompetencegivende
efter- og videreuddannelse.

Bioanalytikerens kernekompetencer:
 Varetagelse af bioanalyse med vurdering, fortolkning og formidling af analyser og
undersøgelsesresultater inden for humanbiologi, human patofysiologi og
biomedicin på molekylært, cellulært, intercellulært og organniveau
 Formidling af forebyggende, diagnostiske og behandlingsmæssige implikationer af
bioanalyser og undersøgelsesresultater
 Kvalitetssikring og udvikling af laboratoriemedicinske analyser og undersøgelser
på præanalytisk, analytisk og postanalytisk niveau
 Udvikling af egen såvel som professionens praksis på baggrund af evidens- og
erfaringsbaseret viden, kritisk refleksion samt faglige valg og etiske vurderinger
 Anvendelse og udvikling af sundheds- og informationsteknologi med borger/patientperspektiv
 Anvendelse og udvikling af teknologidrevne løsninger inden for professionen
 Bioanalytikeren er kvalificeret til fortsat teoretisk og klinisk kompetencegivende
videreuddannelse på master- og kandidatniveau.

Struktur (varighed og opbygning):
Uddannelsen varer 3,5 år (210 ECTS point), og der indgår undervisning på
uddannelsesinstitutionen svarende til 135 ECTS point og klinisk undervisning svarende
til 75 ECTS point. Uddannelsen er opdelt i 7 semestre. Der indgår klinisk undervisning i
dem alle undtagen semester 4.

Antal studerende:
Hospitalsenheden Vest modtager 10 bioanalytikerstuderende årligt; 5 fra
septemberoptaget og 5 fra februaroptaget. Vi modtager studerende i alle semestre, der
indeholder klinisk undervisning.
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Kilder:
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik (BEK nr 500
af 30/05/2016)
Studieordning VIA Bioanalytikeruddannelsen 2016
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