Censorformandskabet for Bioanalytikeruddannelsen

Årsberetning fra censorformandskabet for
Bioanalytikeruddannelsen for perioden fra d. 1.januar
2020 til d. 31.januar 2021
Censorformandskab for Bioanalytikeruddannelsen har i periode fra d. 1.januar 2017 til d.
31.december 2020 bestået af:
Formand: Erling Birkemose Nielsen
Næstformand: Khaled Saoud Ali Ghathian
Det nye Censorformandskab for perioden fra d. 1.januar 2021 til d. 31.december 2024 består
af:
Formand: Khaled Saoud Ali Ghathian
Næstformand: Gitte Meyer Larsen
Sekretariatsfunktionen og allokering af censorer via Censor-IT varetages af Professionshøjskolernes
Censorsekretariat i Haderslev.

Resume
I perioden fra d. 1.januar 2017 til d. 31. december 2020 var der 127 beskikkede censorer.
Censorkorpset bestod af 26 mænd (ca. 20 %) og 101 kvinder (ca. 80 %). 75 % af disse var
aftagercensorer. I den nuværende beskikkelsesperiode, som løber fra d. 1.januar 2021 til d. 31.
december 2024, er der 108 beskikkede censorer (25 mænd og 83 kvinder). 71 af censorerne er
aftagercensorer, og 37 censorer er beskæftiget på uddannelsesinstitutioner.
Generelt har censorkorpset en passende størrelse og allokering af censorer har været
tilfredsstillende.
Allokeringsbetingelserne for det nye censorkorps 2021-2024 har ændret sig i samråd med
uddannelseslederne. Der allokeres ikke længere efter specialer som før. Vi har oplevet, at
ændringen på studieordningerne har medført, at der nu vælges bachelorprojekter på tværs af
specialer og andre sundhedsfaglige uddannelser. Denne tendens vil fortsætte i fremtiden. Endvidere
har vi erfaret, at det er svært at allokere censorer til især de mindre specialer, og derfor bliver det nu
nemmere at allokere censorer på tværs af specialerne. Vi følger den nye form for allokering nøje, og
ser på muligheder for udviklingen og forbedringen hvad angår dette.
Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur i perioden fra d.1.januar 2020 til d.
31.januar 2021 var 236 allokeringer. Censorerne vil nu (på baggrund af ovenstående ændring af
allokeringsbetingelserne) opleve at få tilsendt flere forespørgsler end i den forrige
beskikkelsesperiode. Dette medfører et mere effektivt allokeringssystem.
Institutionerne har generelt været gode til at oprette censorallokeringer i god tid, og oplyse om de
nødvendige informationer, som censorerne har haft brug for. Censorallokeringssystemet fungerer
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meget fint, og vores samarbejde med censorsekretariatet og uddannelseslederne har været meget
tilfredsstillende.

1. Censorkorpsets nuværende sammensætning:
Der er 108 censorer i censorkorpset. 83 censorer er kvinder (76,9%) og 25 censorer er mænd
(23,1%). Heraf er 37 censorer (34,3%) ansat på en uddannelsesinstitution og 71 censorer (65,7%) er
aftagecensorer. Der er beskikket 36 (33,3%) nye censorer.
Tabel 1: Geografisk fordeling af de beskikkede censorer
Geografisk
fordeling
Sjælland/Bornholm
Fyn og Øerne
Jylland
Udlandet

Antal
50
9
49
0

2. Årets arbejde i Censorformandskabet:
●
●
●
●
●
●

●
●

Der har været afholdt et møde mellem censorformandskabet og studielederne på institutionerne.
Censorformandskabet gennemgår løbende censorrapporterne og evalueringerne fra censorerne.
Deltagelse ved styregruppemøder.
Der har været høring ved ændring af eksamensbekendtgørelsen omhandlende tilsynsførendes
tilstedeværelse ved prøver.
Censorformandskabet har deltaget i det årlige møde med Styrelsen for Uddannelse og
Forskning (Virtuelt møde).
Censorformandskabet har deltaget i det årlige møde mellem censorformandskaberne for de
pædagogiske og sundhedsfaglige professionsuddannelser, hvor der udveksles erfaringer og
drøftes fælles sager indenfor censorvirket (Virtuelt møde).
Deltagelse og orientering vedr. Governancemodel for censorformandskaberne samt
GDPR/DPO-certificering.
Indstilling af nye censorbeskikkelser for perioden 2021-2024.

3. Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og censorformandskabet
Censorformandskabet mødes med studielederne på institutionerne 1–2 gange om året. I 2020
mødtes vi kun en gang grundet COVID-19 pandemien. På møderne drøftes generelle problemer fra
censorindberetningerne samt ønsker fra censorerne og uddannelsesledere, med henblik på
kvalitetssikring af bioanalytikeruddannelsen og eksaminationerne.
I samarbejde med studielederne planlægges indholdet for disse møder på forhånd med input fra
formandskabet og lederne. Dette samarbejde fungerer meget tilfredsstillende.
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4. Grundlaget for eksamen
4.1 Fagligt niveau
Kort beskrivelse af baggrunden for censorformandskabets vurdering af det faglige niveau på
fagområderne og uddannelserne:
● I perioden fra d. 1.januar 2020 til d. 31.januar 2021 blev der afholdt 236 prøver med ekstern
censur på Bioanalytikeruddannelsen. Vi har modtaget 198 karakterindberetninger.
Karaktergennemsnittet lå overordnet for uddannelsen på 6,19 med 96,6% bestået og 3,7% ikke
bestået. Data afspejler fine eksaminationsforløb.
● 236 censorrapporter blev indberettet i perioden, og vurderingen af de faglige mål, der er opstillet
for de aktuelle eksamener, var således; 40,7 % meget tilfredsstillende, 50,8% tilfredsstillende,
2,1% mindre tilfredsstillende, og 6,4% intet svar.
● Censorformandskabets vurderer på baggrund af de indkommende censorrapporter, at det faglige
niveau på uddannelsen er tilfredsstillende. På Bioanalytikeruddannelsen veksles stadig mellem
forskellige eksamensformer (individuelle og gruppeeksamener, kliniske og teoretiske
eksamensformer). Variationen af disse eksamensformer styrker bioanalytikerprofessionen. Dette
styrker også fagligheden hos de studerende og færdiguddannede bioanalytikere.
4.2 Prøveformerne
Kort beskrivelse af baggrunden for censorformandskabets vurdering af forskellige prøveformer og
deres egnethed til at vurdere de studerendes faglige niveau på de forskellige elementer i
uddannelserne:
● Censorernes vurdering af om eksamensform og –tilrettelæggelse giver mulighed for at vurdere
det faglige niveau hos den studerende, i forhold til de aktuelle mål, viser følgende: 38% meget
tilfredsstillende, 50% tilfredsstillende, 4,7% mindre tilfredsstillende og 7,2% intet svar.
● Censorerne har generelt set været delvis-tilfredse med den virtuelle eksamination grundet
COVID-19 situationen, men det er noget nyt, de skal vænne sig til og samtidigt være indstillet
på eventuelle tekniske udfordringer, der kan opstå. Det fysiske fremmøde foretrækkes, men den
fremtidige mulighed for virtuel eksamination er nu en mulighed og et alternativ til fysisk
fremmøde, om det bliver nødvendigt!
● De eksamener, hvor der indgår bedømmelse af praksis laboratorie færdigheder fremhæves som
noget godt i censorrapporterne.
● Censorformandskabets samlede vurdering af de afholdte eksamener og de indberettede
censorrapporter viser, at prøverne er relevante og dækker professionens væsentligste
læringsmål.
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4.3 Informationen fra uddannelsesinstitutionerne.
Kort beskrivelse af baggrunden for censorformandskabets vurdering af, om censorerne har fået de
nødvendige informationer fra uddannelsesinstitutionerne inden prøverne:
● De institutioner, der på deres hjemmeside, via WISEflow eller i allokeringsmailen har beskrevet
omfanget og honoreringen af de forskellige eksamener, giver censorerne tilfredsstillende
oplysninger om honorering. En del censorer udtrykker, at der honoreres for lidt i forhold til de
opgaver de påtager sig. Nogle censorer bruger mere tid på at læse opgaverne og
forberedelsestid, end det der er afsat af institutionerne. Af og til skal en censor mødes med
eksaminator før eksamen påbegynder, eller når de studerende skal trække spørgsmål før
eksamination. Denne ekstra tid honoreres der ikke for, og dette er censorerne utilfredse med.
● Censorformandskabets vurderer, at censorerne generelt har fået de nødvendige informationer fra
uddannelsesinstitutionerne inden prøverne, men der anbefales, at uddannelsesinstitutioner ser
på, om de afsatte nuværende honoreringstider skal revideres.
4.4 Overensstemmelse med mål og øvrige krav fra bekendtgørelser og studieordninger
Kort beskrivelse af baggrunden for censorformandskabets vurdering af, om prøver og eksamener
har været afholdt i overensstemmelse med mål og øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og
studieordninger:
•

Censorformandskabets samlede vurdering er, at eksamenerne har været afholdt i
overensstemmelse med mål og øvrige krav, der er fastsat i bekendtgørelser og
studieordninger.

4.5 Ensartet og retfærdig behandling
Censorformandskabet vurderer, ud fra de indberettede censorrapporter, at de studerende har fået en
ensartet, pålidelig og retfærdig behandling.

5. Klager og ankesager
Ingen klager eller ankesager i perioden 1.januar.2020 til 31.januar.2021.

6. Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne
•

I perioden fra d. 1.januar 2020 til d. 31.januar 2021 er der i alt sendt 3942 forespørgsler via
allokeringssystemet Censor-IT. Dette har resulteret i 236 allokeringer og 19 annullerede
allokeringer.

•

Fordelingen af allokeringer er således: 28% af censorerne blev allokeret mindst en gang og
20% to gange, 12% 3 gange, 5,6% 4 gange, 9,6% fem gange og 24,8% blev ikke allokeret.

•

Der er i alt udarbejdet 236 censorrapporter, hvilket er meget flot og præsentabelt.
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•

I 50 ud af 236 censorbesvarelserne, svarende til 21,2% fastslås, at den afsatte tid til censors
forberedelse, vurdering af skriftlige besvarelser, og/eller mundtlig eksamination ikke er
passende. Det er et fald sammenlignet med 2019, hvor tallet var på 28%. En del censorer
mener, at den afsatte eksaminationstid er for kort, og at honoreringen ikke står mål med det
reelle tidsforbrug.

•

Ca. 20% af de afholdte eksamener var gruppeeksamener. Dette tal skal dog tages med
forbehold da 9,7% ikke besvarede spørgsmålet vedr. gruppeeksamener.

Censorrapporterne afspejler et godt billede af, at eksaminationerne ved bioanalytikerinstitutioner
forløber tilfredsstillende, og lever op til de tilsigtede læringsmål i studiebeskrivelser og
eksamensbekendtgørelser. Censorerne gør et godt arbejde i samarbejde med institutionerne for at
sikre, at de studerende får en ensartet og fair bedømmelse, og ikke mindst gode oplevelser ved
eksamenerne.
Med venlig hilsen
Censorformandskabet: Khaled Ghathian og Gitte Meyer Larsen
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