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Referat 

 

Institutforum  

møde mandag den 13. april 2015 kl. 8.00 – 12.00 
 

 

Mødedeltagere 
Kristjar Skajaa   institutleder  formand 
Anette Andersen  studiesekretær 
Rasmus Thøger Christensen stud.med.  
Karen Hell Hansen  stud.med. 
Vibeke Hjortdal  professor  observatør 
Peter Hokland   professor  observatør 
Annette Haagerup  ak. koordinator observatør 
Jens Otto Lunde Jørgensen professor  observatør 
Nis Pedersen Jørgensen ph.d.stud. 
Søren Laurberg  professor  observatør 
Sussie Laustsen  lektor   næstformand 
Lene E. Nielsen  bioanalytiker 
Rikke Nørregaard  lektor   substitut 
Ingunn Riddervold  ak. koordinator observatør 
Ellen Hollands Steffensen stud.med. 
Jens Christian Sørensen professor  observatør 
Per Hove Thomsen  professor  observatør 
Lars Østergaard  professor  
Tina Bach Aaen  sekr.leder  observatør 
Marianne Rudebeck Budde    referent 

 
Afbud 

Jens Christian Djurhuus professor 
Maria Ervardian  ph.d.stud. 
Karen Hell Hansen  stud.med. 
Charlotte Hjort  ak. koordinator observatør 
Søren Peter Jørgensen ak. koordinator observatør  
Marie Krarup Schrøder ph.d.stud. 
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1. Opfølgning på referat fra møde den 16. februar 2015 

Ingen bemærkninger.  
Kristjar bød velkommen til Annette Haagerup, som er ledende forsknings-
overlæge og akademisk koordinator fra Hospitalsenhed Vest.  
RH Randers har ansat Peter Leutscher som akademisk koordinator pr. 1. maj 
2015. Søren Peter Jørgensen har opsat sin stilling som akademisk koordina-
tor i RH Horsens pga. jobskifte til AUH.  
 

2. Hvad er en god forskningsårsstuderende, og hvordan udvælger man de ret-
te studerende, der bliver indskrevet og får økonomisk støtte fra AU til 
forskningsåret? 
Oplæg fra stud.med. Karen Hansen, Ellen Steffensen, Rasmus Thøger Chri-
stensen og FP-leder Kamille Smidt Rasmussen efterfulgt af diskussion i fo-
rum. 
 
De studerende mener, det er essentielt at diskutere punktet i lyset af frem-
driftsreformen, hvor det langt fra er utænkeligt, at manglende muligheder 
for at kunne tage et afbræk fra studierne ved fx at rejse til Afrika for at udfø-
re humanitært arbejde, vil føre til et større eller mindre boom i antallet af 
forskningsårsstuderende - et boom der muligvis vil føre til en begrænsning i 
antallet af forskningsårsstuderende per semester og en tilsvarende skærpet 
kamp om forskningsmidlerne. For at sikre at eventuelle udvælgelseskriterier 
som følge af et sådant boom ikke ender med at blive en hurtig og bil-
lig "hovsa-løsning", mener de studerende, at det er relevant allerede nu at 
tage diskussionen om, hvordan en eventuel udvælgelse skal finde sted. 
 
Rasmus præsenterede emnet og bød velkommen til Kamille Smidt Rasmus-
sen.  Med baggrund i vedlagte power point præsentation uddybede Kamille 
rekrutteringskrav til forskningsårsstuderende og udvælgelsesprocessen.  
 
De formelle krav til en forskningsårsstuderende er, at ansøger skal være me-
dicin- eller odontologistuderende, og at økonomien er på plads. Desuden 
vurderes personlige, akademiske og organisatoriske kompetencer sammen 
med motivations- og projektbeskrivelse og CV. Kamille understregede, at 
fagområder ikke har betydning for udvælgelse af kandidat og projekt. Der er 
fastlagt kriterier for udvælgelsen, hvor person og projekt hver vægter 40%, 
forskningsmiljø og elementer i forskningsplanen vægter 20%. Karakterer ud-
gør en forholdsvis ringe del, idet mange kompetencer ikke afspejles i karak-
tererne. 
 
FP-lederen gennemgår ansøgningerne og sender materialet til rekrutterings-
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udvalget, som består af 8 kompetente forskere 

(linhttp://phd.au.dk/fileadmin/grads.au.dk/HE/Forms_and_templates/Guide
lines_research_year.pdf 
Link til forskningsår: http://talent.au.dk/phd/health/research-year/ 

 

Under den efterfølgende drøftelse blev det nævnt, at 

 forskningsår ikke bør være et karriere/CV-plejende tiltag 

 det er vigtigt, at forskningsår ikke ses som erstatning for de ud-
landsophold, som ikke kan afvikles i studietiden 

 der bør ikke være forskel på formelle krav uanset om finansierin-
gen er fra AU eller fra vejleder/fond 

 kemi mellem vejleder og forsker er altafgørende 

 der kunne oprettes et scientific dreamteam i lighed med det eksi-
sterende  kirurgiske dreamteam 
 

 
Konklusion 
Institutforum indstiller, at der for forskningsårsstuderende udarbejdes 
opgørelse over fagområde, gennemførelse og frafald. Kamille følger op. 
 
Det bør afklares, om stud.med. kan kombinere et forskningsår med side-
løbende studier. Kan være problematisk ift. krav om 6 mdr.s eksklusiv 
forskning, ECTS points og stipendieløn/SU. Kamille afklarer. 
 
Det bør undersøges, om der kan oprettes et valgfag, som gør det muligt 
for de studerende at snuse til, hvad forskning er. Nis er tovholder.  
 
 
 

3. Hvordan forbedrer vi karrierevejledningen på medicinstudiet? 
Oplæg fra stud.med. Karen Hansen, Ellen Steffensen og Rasmus Thøger Chri-
stensen. Desuden vil Yngre Læger og Videreuddannelsesregion Nord holde et 
oplæg ved hhv. Nynne Lykke Christensen, chefkonsulent indenfor uddannel-
se og karriere og Berit Bjerre Handberg, sekretariatschef. Oplæggene følges 
op af en diskussion bland forums medlemmer. 
 
  

4. Der er langsomt kommet mere fokus på prægraduat karrierevejledning på 
medicinstudiet, men det er de studerendes indtryk, at vejledningen bør væ-
re endnu mere målrettet og omfattende, end det er tilfældet. De studeren-
de er af den opfattelse, at det ikke blot er deres ansvar at vælge den ret-
te karrierevej, men også AU's opgave at facilitere mulighederne for at vælge 

http://phd.au.dk/fileadmin/grads.au.dk/HE/Forms_and_templates/Guidelines_research_year.pdf
http://phd.au.dk/fileadmin/grads.au.dk/HE/Forms_and_templates/Guidelines_research_year.pdf
http://talent.au.dk/phd/health/research-year/
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den rette karriere - og gerne i første forsøg.  
 

Rasmus argumenterede for ovennævnte og fremhævede, at 5-årsfrist og 
studiefremdriftsreformen har medført mere målrettethed hos de studeren-
de, som ikke har mulighed for gennem vikariater at øge kendskabet til for-
skellige specialer. Studievejledningen har afholdt ”karriereaften 2014”, og 
lignende arrangementer efterspørges. 
 
Nynne Lykke Christensen orienterede om karrierevejledning og tiltag fra YL 
og AU. PP-præsentation vedlægges. 
 
Berit Bjerre Handberg indledte sin præsentation (vedlagt) med, at der som 
udgangspunkt er meget, som på forhånd er arrangeret for de nyuddannede 
læger, feks. er de i modsætning til andre fag sikret den første ansættelse. 
Berit gjorde opmærksom på de tiltag, som arrangeres fra forskellig side I lø-
bet af uddannelsen, specialevalgsdag, karrieredag og kandidatdage. 
 
Under den efterfølgende drøftelse blev det nævnt, at 

 de studerende føler sig pressede til at vælge det rette i-forløb i 
første omgang 

 karrierevalg er ikke så vigtigt, man kan altid vælge om (BBH) 

 i stedet for at spørge, hvad specialet kan tilbyde de studerende, 
kunne man spørge, hvad de studerende kan tilbyde specialet 

 
Konklusion 
Det blev foreslået, at orientering om karrierevejledning og øvrige tilbud til 
de studerende lægges ind i professionssporet. Forslag om valgfag i sund-
hedsledelse, som evt. kan afholdes som Summer School, skal drøftes 
nærmere. Der nedsættes en arbejdsgruppe hvor Kristjar deltager. Rasmus 
tovholder. 
 

 
5. Orientering fra institutleder 

 Valg til Institutforum afholdes den 22. og 23. april foregår elektronisk 
 Nyt medlem til Akademisk Råd skal udpeges af medlemmerne i Institutfo-

rum, fordi et medlem træder ud af rådet før valgperiodens udløb. Vibeke 
Hjortdal indstilles, medmindre Kristjar modtager indsigelser senest den 
17. april 2015. 
 
 

6. Orientering om økonomi 
På grund af manglende STÅ-midler forventes en yderligere reduktion på 4 
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mio. i instituttets regnskab i indeværende år. Forsøges afhjulpet ved reduk-
tion af driftsudgifter og tilbageholdenhed ved nyansættelser. 
I samarbejde med AU’s økonomiafdeling arbejder instituttet på en økono-
miopfølgningsmodel. Information herom på kommende møde i Institutfo-
rum. 

 
 

7. Indkaldelse af forslag til Aarhus Universitets prisopgave til medicinstude-
rende  
Forslag til emner for prisopgave bedes sendt til Kristjar senest den 20. maj 
2015.  
 

 
8. Emner, som medlemmerne ønsker drøftet på kommende møder 

De akademiske koordinatorer udarbejder punkter til dagsordenen til næste 
møde i Institutforum den 28. september 2015. 
 
 

9. Evt. 
Punktet udgik. 
 
 
 

Næste møde i Institutforum holdes: Mandag den 28.09.2015 kl. 9.00 – 12.00 
 
 
 
 
 
 


