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Retningslinjer for honorering af deltagelse i OSCE-eksamen  
 

- Eksaminatorer, der er ansat som læger på en af de kliniske afdelinger, der indgår i re-
fusionsopgørelsen, dvs. afdelinger, der dækker standene i emnerne Pædiatri, Gyn-Obs 
og Klinisk Genetik modtager ikke timehonorering. Afdelingen kompenseres via refu- 
sionsopgørelsen mellem AU og RM for at stille eksaminatorer til rådighed. Er en eksa-
minator derfor til OSCE-eksamen i sin ”fritid”, vil en evt. timehonorering skulle foregå 
via vedkommendes kliniske ansættelse. 
 

- Eksaminatorer, der ikke er tilknyttet instituttet (fx speciallæger) honoreres via timeaf-
lønning. Det er en forudsætning, at vedkommende ikke samtidig aflønnes andet sted 
fra (fx en hospitalsafdeling). Dvs. at honorering kun kan gives, hvis man på eksamens-
dagen tager fri fra andet arbejde (fx sit lægelige arbejde/afdelingsarbejde). 
 

- Efter aftale mellem semestrets kursusleder og institutlederen vil der inden afvikling af 
eksamenen være mulighed for at blive ansat som studentermedhjælper med henblik 
på, at man kan blive timeaflønnet. 
 

- Undervisere og skuespillere til stande, der vedrører professionssporet har ved aftale 
mulighed for at få ekstra timehonorering for den forud liggende forberedende work-
shop. Dette aftales nærmere med Malene Flensborg Damholdt. 
 

o Skuespillere/figuranter aflønnes i øvrigt i overensstemmelse med den generel-
le HK-overenskomst gældende for studentermedhjælpere. Den til enhver tid 
gældende timesats kan ses her: HK-timesats 

 
- Forskningsårsstuderende kan modtage honorering, såfremt de inden afvikling af eksa-

men bliver udvalgt og ansat som studentermedhjælpere. 
 

- Ph.d.-studerende honoreres ikke for deltagelse i OSCE-eksamen. 
 

- For eksaminatorer ansat ved regionshospitalerne er der mulighed for at få godtgjort 
transportomkostninger i forbindelse med transport til og fra OSCE-eksamenen (indbe-
retning og godtgørelse foregår via RejsUd). 

 
Timeindberetning: 
Timer indberettes via systemet Conference Manager, som tilgås via Medarbejderportalen for 
Institut for Klinisk Medicin under menupunktet Undervisning → Honorering: OSCE-eksamen 
 
Det er vigtigt, at timeindberetning foretages hurtigst muligt efter eksamen er afholdt og senest 
i samme semester, da vi ellers ikke har mulighed for at udbetale timerne pga. lukning af regn-
skabsåret. 

https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/lonadm/lonsats/#c300450
http://clin.medarbejdere.au.dk/undervisning/honorering/
https://clin.medarbejdere.au.dk/undervisning/honorering/

