Årsberetning for Uddannelsespolitisk udvalg 2015/2016
Spareår og fremskridt
Af sparehensyn har vi i år afholdt møderne på en lidt anden måde. Vi lagde fire normale møder samen til to heldagsmøder. På den måde kunne vi spare nogle transportudgifter, men samtidig have masser af arbejdstid sammen. Det har dog gjort, at
frekvensen af møder, har været noget lav, hvilket gør det svært at opretholde momentum i arbejdsopgaverne. Derudover har vi også i år brugt Skype mere, og har haft
medlemmer af udvalget, der ikke kunne møde op, med på skærmen. Det er et godt
alternativ, når det ikke er muligt at møde op personligt, men det er nu engang ikke
det samme. Ikke desto mindre har vi i UPU i år gjort nogle gode fremskridt.
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Studieundersøgelsen
Efter sidste års succes med studieundersøgelsen og den dertilhørende rapport, besluttede vi os for, at forsøge at gentage succesen. Vi ville have en undersøgelse, der
lignede den forrige så meget som muligt af hensyn til sammenlignelighed. Derfor var
det også planen, at udsendelsen af spørgeskemaet skulle ske i starten af maj som
sidst. Da vi meget gerne vil have undersøgelsen ud til så mange medicinstuderende,
som muligt, afhænger udsendelsen af universiteternes vilje og evner til dette. I år
stod Aarhus, Aalborg og Odense klar til udsendelse, mens Københavns universitet
ikke var klar. Vi er endnu ikke klar over, hvad grunden til dette var. Der er nu taget
den beslutning, at vi forsøger at få undersøgelsen ud i efterårssemesteret. Vi glæder
os til at se de længe ventede resultater.
Den lille lilla for studenterforskere
UPU færdiggjorde i år arbejdet med "Den lille lilla for studenterforskere". En hæfte
der guider studerende, der står overfor at skulle forske. Vi er stolte over resultatet,
der har krævet mange arbejdstimer, og det er meningen, at de studerende skal kunne hente Den lille lilla i deres kreds eller downloade den som PDF via fadl.dk.
Statens uddannelsesstøtte (SU)
Flere meningsdannere, en tænketank og store dele af det borgerlige politiske Danmark har luftet muligheden for at beskære, omlægge eller afskaffe statens uddannelsesstøtte i den nuværende form. Et af de forslag der har været mest opsigtsvækkende, er forslaget om afskaffelsen af SU på kandidatuddannelser. Det er et forslag vi i
FADL ikke kan leve med. Derfor tog UPU kontakt til de andre ungdomsorganisationer
under AC. Sammen stablede man en kampagne på benene med et volumen på godt
og vel 40.000 kr. Kampagnen skal sætte rammen om SU-debatten og understrege
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hvilken succeshistorie der ligger i uddannelsesstøtten. Også her blev der afholdt enkelte møder og flere samtaler med politikere. Der er endnu ikke præsenteret konkrete beslutningsforslag fra regeringen, og vi arbejder selvfølgelig videre med emnet.
Bevillingssystem for videregående uddannelser
Med tiltrædelsen af ny forsknings- og uddannelsesminister Ulla Tørnæs (V) blev der
lagt op til at reformere det nuværende bevillingssystem til videregående uddannelser
– kendt som taxametersystemet. Fra UPU blev der sendt et høringssvar til uddannelses- og forskningsministeriet. Efterfølgende deltog vi i et møde i en arbejdsgruppe i
ministeriet, der skal give inputs til det videre arbejde med et nyt bevillingssystem.
Regeringen har lagt op til et system der honorerer relevans, regionalitet og kvalitet. I
vores arbejde har vi gjort klart, at der skal være andre indikatorer end gennemførelsestiden der giver penge i kassen hos universiteterne. Der er endnu ikke præsenteret
et forslag fra regeringen om et nyt bevillingssystem. UPU har snakket med enkelte
uddannelsesordførere om det nye bevillingssystem.
Mentel sundhed blandt studerende
I København er der med UPUs hjælp startet en gruppe ved navn Pusterummet. Pusterummet er drevet af studerende, som arbejder frivilligt. De vil uddanne mentorer
der kan sparre med yngre studerende. Vi arbejder fortsat med emnet og vil prøve at
udbrede den til resten af landet.
Eksterne udvalg:
Igen i år har FADL været repræsenteret i adskillige eksterne udvalg gennem Uddannelsespolitisk udvalg. Her har vi bygget broer og delt de studerendes holdninger med
relevante parter. At vi sidder med i disse eksterne udvalg er en rigtig god tidsinvestering. Det giver os medindflydelse, og vi har lettere ved, at få vores problemstillinger
hørt. Derudover er det også en stor grund til, at Lægeforeningen og Yngre Læger i
større og større grad inddrager os, når der kommer nye sundheds- eller uddannelsesemner på dagsordenen. Som vi ser det, er det vigtigt for vores forening at bibeholde og udvikle dette forhold. Vi har i år haft én plads i Udvalget for Uddannelse og
Forskning (UUF) i Lægeforeningen – herunder også Arbejdsgruppen vedr. prægraduate kliniske ophold (AVPKO) og Arbejdsgruppen vedr. lægedækning i fremtidens Danmark. To medlemmer har siddet med i Uddannelsesudvalget i Yngre Læger. To medlemmer (ét fra Uddannelsespolitisk udvalg og ét fra Lægevikargruppen) har siddet
med i Gruppen af Yngste Læger (GYL) i Yngre Læger. Ét medlem har siddet med i Advisory Board på lægeskolen i Aalborg. En ny medlemsplads er tilfaldet et medlem fra
Uddannelsespolitisk udvalg i De Studerendes Akkrediteringsråd under Danmarks
Akkrediteringsinstitution, så vi nu har to pladser her. Ét medlem har været inde omkring arbejdet i bestyrelsen for Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse (DSMU), og
slutteligt har vi haft en observatørplads i Yngre Lægers Arbejdsmiljøudvalg.

Tak for et godt og begivenhedsrigt foreningsår; vi ser frem til at kæmpe jeres kampe i
endnu ét!
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Med venlig hilsen
Mads Marstrand Helsted
Formand for Uddannelsespolitisk udvalg
FADLs Hovedforening
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