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1. Inledning 
Umeå Medicinska Studentkår instiftar årligen ett antal nya policydokument. Detta innebär att 
antalet dokument hela tiden ökar och det blir svårare för våra medlemmar och involverade i 
organisationen att enkelt hitta rätt dokument och information. 
 
I samband med revideringen av Regler och riktlinjer för Umeå Medicinska Studentkårs Pedagogiskt Pris 
och Regler och riktlinjer för Priset för hedersvärdsinsatser, valde vi att slå samman samtliga utmärkelser i 
ett och samma dokument. Detta för att underlätta såväl de som arbetar med dokumenten som 
för våra medlemmar att hitta rätt. Det som anges nedan gäller för samtliga priser förutom 
hedersmedlemskap. 
 
Priskommittén 
Består av tre av Kårstyrelsen utsedda ledamöter. Denna kommitté ansvar för bedömning, 
sammanställning och presentation inför Kårfullmäktige av kårens priser och medaljer.  
 
För Umeå Medicinska Studentkårs Pedagogiska Pris tillkommer även extra ledamöter i 
priskommittén som representanter för lärarna, se kapitel 2. 
 
Ledamot i priskommittén kan ej nomineras till något av priserna. 
 
Utlysning 
Det åligger Kårstyrelsen att, på Kårfullmäktiges vägnar, varje år utlysa Umeå Medicinska 
Studentkårs Pedagogiska Pris, Pris för Hedervärda insatser samt till Aurora borealismedaljen för 
Utmärkta insatser, med en nomineringstid på minst fyra veckor. Utlysning sker via befintliga 
informationskanaler, så som hemsidan, sociala medier och kårens anslagstavlor.    
 
Vid utlysning av de pedagogiska priserna skall det framgå att varje nominering bedöms efter hur 
väl kandidaten uppfyller de fastslagna kriterierna. Den medlem som nominerat en av 
priskommittén framtagen kandidat skall särskilt inbjudas att delta vid fullmäktigesammanträdet i 
april, för att besvara frågor och förtydliga nomineringen. 
 
Utdelning    
Priser utdelas vid Umeå Medicinska Studentkår årshögtid eller närmast möjliga högtid därefter i 
enlighet med kapitel 7. 
 
 
Aurora borealismedaljens utdelande och utformning, se kapitel 6.  
För en sammanfattning av priser och utmärkelse, se kapitel 7. 
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2. Pedagogiska Pris 
Våren 2000 instiftades Umeå Medicinska Studentkårs Pedagogiska Pris för att utgöra en belöning 
och uppmuntran för lärare som gjort framstående pedagogiska insatser inom utbildning på 
grund- och avancerad nivå samt forskarutbildningen vid Medicinska fakulteten.  
 
Respektive pris består av ett diplom samt en prissumma på 5000 kr. Prissumman inklusive 
eventuella skatter och avgifter skall definieras i kårens budget för verksamhetsåret. Prissumman 
kan enbart justeras genom beslut i fullmäktige. 
 
Priskommittén 
För Pris för Grundutbildning samt Pris för Kliniskt handledarskap tillkommer utöver 
priskommittén en lärarrepresentant från Utbildningsstrategiska nämnden.  
 
För Pris för Forskarutbildning tillkommer utöver priskommittén en representant från 
Forskarutbildningsutskottet samt Doktorandombudet eller Doktorandsektionens ordförande.  
 
Lärare som själv har nominerats får ej ingå i priskommittén. 
 
Priskommitténs uppgift att granska nomineringarna och utse 2-4 kandidater till mottagare av 
priset. Denna nominering skall göras utan att kandidaterna rangordnas inbördes och ska sedan 
presenteras för Kårfullmäktige.  
 
Vid Kårfullmäktiges sammanträde i april utses en av priskommitténs föreslagna kandidater till 
mottagare. De tre inspektorerna för studentkåren inbjuds att vid denna sammanträdespunkt 
presentera kandidaterna, med utgångspunkt från hur de uppfyller kriterierna för priset, samt delta 
i diskussionerna. 
 
Nominering 
Det står fritt för medlemmar i Umeå Medicinska Studentkår att nominera till Umeå Medicinska 
Studentkårs Pedagogiska Pris. Nominering av någon av de tre inspektorerna för studentkåren 
räknas bort för att undvika jäv vid valförfarandet. 
 
Tillkännagivande av nominering 
De lärare/handledare som nominerats samt godkänts av priskommittén skall, efter påföljande 
fullmäktigesammanträde och beslut om pristilldelning, i det fall pris ej tilldelats vederbörande 
tillkännages nomineringen. Det åligger Kårstyrelsen att, inom en vecka från 
fullmäktigesammanträdet, informera berörda personer om nomineringen. De lärare/handledare 
som så önskar äger rätten att begära ut en kopia av originalet från nomineringen. 
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2.1 Pris för Grundutbildning 

Delas ut årligen. 
 
Mottagaren av Priset för Grundutbildning ska ha utmärkt sig som en god pedagog samt ha 
vidareutvecklat den pedagogiska verksamheten inom något av Medicinska fakultetens olika 
grundutbildningsprogram.  
 
Vid priskommitténs granskning av nomineringarna ska kriterierna nedan särskilt beaktas. Det är 
hur väl motiverad nomineringen är i sin helhet som ska ligga till grund för bedömningen, ej 
enbart antalet uppfyllda kriterier.   
 

 Läraren bör vara en skicklig, engagerad och stimulerande lärare. 
 

 Läraren bör ha gjort betydande insatser för att förnya utbildningens former och innehåll. 
 

 Läraren bör ha utarbetat goda läromedel som kommit till användning av de studerande 
och även av andra lärare. 

 

 Läraren bör ha verkat och arbetat för en internationalisering av det 
grundutbildningsprogram hen verkar inom. 

 
För att nomineras som pristagare skall läraren vara verksam vid Umeå universitet och undervisa 
på något av Medicinska fakultetens grundutbildningsprogram. 
 

2.2 Pris för Forskarutbildning 
Delas ut vartannat år (ojämnt). 
 
Mottagaren av Priset för Forskarutbildning ska ha utmärkt sig som en god pedagog samt ha 
verkat för att stärka forskarutbildningen vid Medicinska fakulteten.  
 
Vid priskommitténs granskning av nomineringarna ska kriterierna nedan särskilt beaktas. Det är 
hur väl motiverad nomineringen är i sin helhet som ska ligga till grund för bedömningen, ej 
enbart antalet uppfyllda kriterier.   
 

 Läraren bör vara en skicklig, engagerad, ansvarstagande och stimulerande handledare, 
som genom sitt handledarskap bidrar till avhandlingar av god kvalité. 

 

 Läraren bör ha varit aktiv i, och gjort betydande insatser för, att utöka antalet och 
kvaliteten på forskarutbildningskurser vid Medicinska fakulteten. 

 

 Läraren bör ha gjort betydande insatser för att forskningsanknyta grundutbildningen och 
varit aktiv i att rekrytera forskarstuderande från minst ett av fakultetens 
grundutbildningsprogram. 

 
För att nomineras som pristagare bör läraren ha varit verksam vid Umeå universitet under minst 
två läsår och huvudhandlett minst en doktorand till disputation de senaste fyra åren. 
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2.3 Pris för Kliniskt handledarskap 
Delas ut vartannat år (jämnt). 
 
Mottagaren av Priset för Kliniskt handledarskap ska ha utmärkt sig som en god pedagog samt ha 
verkat för att vidareutveckla den kliniska handledningen för studenter inom någon av Medicinska 
fakultetens utbildningar. 
Vid priskommitténs granskning av nomineringarna ska kriterierna nedan särskilt beaktas. Det är 
hur väl motiverad nomineringen är i sin helhet som ska ligga till grund för bedömningen, ej 
enbart antalet uppfyllda kriterier.   
 

 Handledaren bör vara skicklig, engagerad, ansvarstagande och stimulerande i sitt 
handledarskap. 

 

 Handledaren ska ha handlett mer än en student. 
 

 Handledaren ska ha verkat för att stärka studenten i dennes yrkesidentitet samt ha 
bidragit till att studenten utvecklat goda färdigheter för det kommande arbetslivet. 

 

 Handledaren bör aktivt ha verkat för att studenten skall utveckla ett gott bemötande av 
patienter och deras anhöriga. 

 

 Handledaren bör under tiden för handledning ha tagit sig tid för samtal med den 
handledde studenten i syfte för studenten att diskutera och reflektera över sin kliniska 
utbildningstid. 

 

 Handledaren bör belysa vikten av, och därmed förstärka studentens förståelse för, 
kopplingen mellan akademisk kunskap och klinisk verksamhet. 

 
Under den period som nomineringen avser ska handledaren ha varit anställd inom Norra 
regionens landstings- eller kommunala verksamhet, alternativt varit anställd på 
privatpraktiserande vårdklinik inom motsvarande arbetsregion. Personen ska därutöver ha varit 
klinisk handledare för studerande vid någon av Medicinska fakultetens utbildningar. Under 
perioden nomineringen avser bör handledaren ej innehaft sin huvudsakliga anställning vid Umeå 
universitet. 
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3. Utmärkta insatser 
 
Nominering 
Det står varje medlem i Umeå Medicinska Studentkår fritt att nominera till Aurora borealis 
medaljen. Nominering kan även göras av studieråd eller kårstyrelsen. Nomineringarna ska 
inlämnas till priskommittén, via angiven kontaktuppgift i samband med utlysandet, inom utsatt 
nomineringstid. 
 

Utseende av mottagare 
Priskommittén har i uppdrag att sammanställa samtliga nomineringar och presentera dem för 
Kårfullmäktige vid sammanträdet i april. Kårfullmäktige ska utse pristagare bland de nominerade, 
utifrån kriterierna, såsom de stipuleras i detta dokument.    

 
Kriterier 

 Pristagaren ska vara en person som varit engagerad för kårens verksamhet, och särskilt 
utmärkt sig på något sätt. 

 Utmärkelsen får inte avse insatser inom Umeå Medicinska Studentkår som ingår i 
förtroendeuppdrag, insatser som går utöver uppdragets förväntning kan utmärkas. 

 Vid utseende av mottagare, ska lika vikt läggas vid engagemang oavsett var inom kårens 
organisation den nominerade har verkat. 

 Följande faktorer, utan inbördes ordning, ska beaktas i bedömningen av kandidatens 
engagemang: 

a) Engagemangets betydelse för kåren och studenterna vid Medicinska fakulteten. 
b) Resultatet av engagemanget. 
c) Nedlagd tid på engagemanget. 

 

4. Hedervärda insatser   
Priset syftar till att premiera en student som engagerar sig inom kårens verksamhet, och där 
särskilt utmärkt sig på något sätt, parallellt med sina studier vid Umeå universitetet.  Priset utgörs 
av ett diplom, samt en summa på 5000 kronor. Prissumman inklusive eventuella skatter och 
avgifter skall definieras i kårens budget för verksamhetsåret. Prissumman kan enbart justeras 
genom beslut i fullmäktige.  
 
Nominering   
Det står varje medlem i Umeå Medicinska Studentkår fritt att nominera annan medlem i kåren till 
priset. Nominering kan även göras av studieråd eller kårstyrelsen. Nomineringarna ska inlämnas 
till priskommittén, inom utsatt nomineringstid.  
 
Utseende av stipendiat   
Priskommittén har i uppdrag att sammanställa samtliga nomineringar och presentera dem för 
Kårfullmäktige vid sammanträdet i april. Kårfullmäktige ska utse pristagare bland de nominerade, 
utifrån kriterierna, såsom de stipuleras i detta dokument.    
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Kriterier   

 Pristagaren ska ha varit medlem i Umeå Medicinska Studentkår under tiden för insatsen 
nomineringen avser.   

 

 Pristagaren ska vara en student som varit engagerad inom kårens verksamhet, och där 
särskilt utmärkt sig på något sätt, parallellt med sina studier vid universitetet.   

 

 Priset får inte avse insatser inom Umeå Medicinska Studentkår som avlönats genom 
arvode. Därmed kan insats som exempelvis kårstyrelseledamot ej belönas med priset.  
 

 Utmärkelsen får inte avse insatser inom Umeå Medicinska Studentkår som ingår i 
förtroendeuppdrag, insatser som går extraordinärt utöver uppdragets förväntning kan 
dock utmärkas. 

 

 Vid utseende av stipendiat, ska lika vikt läggas vid engagemang oavsett var inom kårens 
organisation kandidaten har verkat.   

 

 Vid jämförelse mellan inkomna nomineringar ska följande faktorer (utan inbördes 
ordning) beaktas i bedömningen av kandidaternas kårengagemang:  
a) Engagemangets betydelse för kåren och studenterna vid Medicinska fakulteten.   
b) Resultatet av engagemanget.  
c) Nedlagd tid på engagemanget.   

 

5. Hedersmedlem  

Hedermedlemskap enlighet med kapitel 2, § 8 i Umeå Medicinska Studentkårs stadgar: 

 
 
 
 
 

Till hedersmedlem kan kårfullmäktige utnämna en person som synnerligen främjat 
studentkårens intressen och strävanden. Nominering till hedersmedlem skall ske på förslag 
av kårstyrelsen eller med motion från minst 50 kårmedlemmar eller 10 % av medlemmarna. 
Hedersmedlem är befriad från avgifter. 
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6. Aurora borealismedaljen  
Under höstterminen 2014 fastslog Kårfullmäktige att instifta kårmedaljer för engagemang inom 
studentkårens verksamhet eller för studenterna vid Medicinska fakulteten. Syftet är att ha ett 
traditionsbundet och tydligt sätt för kåren att visa sin uppskattning gentemot de som på nedan 
beskrivet sätt har engagerat sig för kåren och dess medlemmar och i förlängningen studenterna 
på Medicinska fakulteten.   
 
I föreliggande dokument fastställer Kårfullmäktige regler och riktlinjer för Aurora 
borealismedaljen inom Umeå Medicinska Studentkår. 
 
Aurora borealis delas ut i följande kategorier 

 
1. Guld med himmelsblått till hedersmedlem 

Beskrivning 
Medalj i 7½ storleken tillverkad i guld. På åtsidan en upptagen del av kårens emblem, bokstaven M med 
ormen och björklövet, prickar som representerar institutionerna vid medicinska fakulteten och omgivande text: 
”Umeå Medicinska Studentkår” i båge ovan och ”UMEÅ UNIVERSITET” i versaler och båge nedan, 
däremellan björklöv på bägge sidor. Botten i himmelsblått. Medaljen bärs monterad i dubbelvikt band i 
kårens färger. Bandet är 35mm brett och högst 40mm långt. 
Utdelning 
Delas ut av kårordförande i samband med utnämnandet av hedersmedlem eller närmast 
lämpligt tillfälle därefter. 
 

2. Guld med vitt till Inspektor och Proinspektor (vandringsmedalj) 
Beskrivning 
Medalj i 7½ storleken tillverkad i guld. På åtsidan en upptagen del av kårens emblem, bokstaven M med 
ormen och björklövet, prickar som representerar institutionerna vid medicinska fakulteten och omgivande text: 
”Umeå Medicinska Studentkår” i båge ovan och ”UMEÅ UNIVERSITET” i versaler och båge nedan, 
däremellan björklöv på bägge sidor. Botten i vitt. Medaljen bärs monterad i dubbelvikt band i kårens färger. 
Bandet är 35mm brett och högst 40mm långt. 
Utdelning 
Delas ut av kårfullmäktiges talman som en vandringsmedalj i samband med tillträdande av 
post som inspektor eller proinspektor eller närmast lämpligt tillfälle därefter. 
 

3. Silver med vitt för Pedagogiska priset 
Beskrivning 
Medalj i 7½ storleken tillverkad i silver. På åtsidan en upptagen del av kårens emblem, bokstaven M med 
ormen och björklövet, prickar som representerar institutionerna vid medicinska fakulteten och omgivande text: 
”Umeå Medicinska Studentkår” i båge ovan och ”UMEÅ UNIVERSITET” i versaler och båge nedan, 
däremellan björklöv på bägge sidor. Botten i himmelsblått. Medaljen bärs monterad i dubbelvikt band i 
kårens färger. Bandet är 35mm brett och högst 40mm långt. 
Utdelning 
Delas ut av kårordförande i samband med utlämnandet av Pedagogiska priset på kårens 
årshögtid eller närmast lämpligt tillfälle därefter. 
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4. Silver med himmelsblått för Hedervärda insatser 
Beskrivning 
Medalj i 7½ storleken tillverkad i silver. På åtsidan en upptagen del av kårens emblem, bokstaven M med 
ormen och björklövet, prickar som representerar institutionerna vid medicinska fakulteten och omgivande text: 
”Umeå Medicinska Studentkår” i båge ovan och ”UMEÅ UNIVERSITET” i versaler och båge nedan, 
däremellan björklöv på bägge sidor. Botten i vitt. Medaljen bärs monterad i dubbelvikt band i kårens färger. 
Bandet är 35mm brett och högst 40mm långt.  
Utdelning 
Delas ut av kårordförande i samband med utlämnandet av priset för Hedervärda insatser på 
kårens årshögtid eller närmast lämpligt tillfälle därefter. 
 

5. Silver med grönt till kårstyrelseledamot 
Beskrivning 
Medalj i 7½ storleken tillverkad i silver. På åtsidan en upptagen del av kårens emblem, bokstaven M med 
ormen och björklövet, prickar som representerar institutionerna vid medicinska fakulteten och omgivande text: 
”Umeå Medicinska Studentkår” i båge ovan och ”UMEÅ UNIVERSITET” i versaler och båge nedan, 
däremellan björklöv på bägge sidor. Botten i grönt. Medaljen bärs monterad i dubbelvikt band i kårens 
färger. Bandet är 35mm brett och högst 40mm långt. 
Utdelning 
Delas ut av kårfullmäktiges talman på kårens årshögtid i slutet på innevarande mandatperiod 
eller närmast lämpligt tillfälle därefter. 
 

6. Silver med blått till kårhuschef 
Beskrivning 
Medalj i 7½ storleken tillverkad i silver. På åtsidan en upptagen del av kårens emblem, bokstaven M med 
ormen och björklövet, prickar som representerar institutionerna vid medicinska fakulteten och omgivande text: 
”Umeå Medicinska Studentkår” i båge ovan och ”UMEÅ UNIVERSITET” i versaler och båge nedan, 
däremellan björklöv på bägge sidor. Botten i blått. Medaljen bärs monterad i dubbelvikt band i kårens färger. 
Bandet är 35mm brett och högst 40mm långt. 
Utdelning 
Delas ut av kårordförande på den kårhögtid som ligger i slutet på innevarande mandatperiod 
eller närmast lämpligt tillfälle därefter. 

 
7. Brons för Utmärkta insatser 

Beskrivning 
Medalj i 7½ storleken tillverkad i brons. På åtsidan en upptagen del av kårens emblem, bokstaven M med 
ormen och björklövet, prickar som representerar institutionerna vid medicinska fakulteten och omgivande text: 
”Umeå Medicinska Studentkår” i båge ovan och ”UMEÅ UNIVERSITET” i versaler och båge nedan, 
däremellan björklöv på bägge sidor. Medaljen bärs monterad i dubbelvikt band i kårens färger. Bandet är 
35mm brett och högst 40mm långt. 
Utdelning 
Delas ut av kårordförande på kårens årshögtid i eller närmast lämpligt tillfälle därefter. 
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7. Sammanfattning av priser och utmärkelser 
 

Priset/utmärk-
elsens namn 

Pedagogiska priset för 
grundutbildning 

Pris för forskarutbildning Pris för kliniskt 
handledarskap 

Vem får 
nominera? 

Alla medlemmar. Alla medlemmar. Alla medlemmar. 

Priskommitté eller 
vem hanterar 
nomineringar 

Tre representanter ur 
kårstyrelsen + en 
lärarrepresentant ur UN 

Tre representanter ur 
kårstyrelsen + en 
lärarrepresentant från 
Forskarutbildningsutskottet 
+ Doktorandombudet eller 
Doktorandsektionens 
ordförande. 

Tre representanter ur 
kårstyrelsen + en 
lärarrepresentant ur UN 

Mottagare utses 
av  

Kårfullmäktige. Kårfullmäktige. Kårfullmäktige. 

Mottagare En lärare på 
grundutbildningsnivå. 

En lärare på 
forskarutbildningsnivå. 

En klinisk handledare. 

Kravprofil i 
korthet 

Utmärkt sig som en god 
pedagog och 
vidareutvecklat den 
pedagogiska 
verksamheten inom 
något 
grundutbildningsprogra
m på Medfak. 

Utmärkt sig som en god 
pedagog samt ha verkat för 
att stärka 
forskarutbildningen vid 
medicinska fakulteten. 

Utmärkt sig som en god 
pedagog samt ha verkat för 
att vidareutveckla den 
kliniska handledningen för 
studenter inom medicinska 
fakultetens olika 
utbildningar. 

Utdelas när och av 
vem 

Kårens årshögtid varje 
år. Kårfullmäktiges 
talman. 

Kårens årshögtid vartannat 
år (ojämt). Kårfullmäktiges 
talman. 

Kårens årshögtid vartannat 
år (jämt). Kårfullmäktiges 
talman. 

Pris En summa pengar (f.n. 
5000kr) + medalj, silver 
med vitt 

En summa pengar (f.n. 
5000kr 

En summa pengar (f.n. 
5000kr 
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Priset/utmärkelsens 
namn 

Utmärkta insatser Hedervärda insatser Hedersmedlem 
 

Vem får nominera? Alla medlemmar. Alla medlemmar. 50 medlemmar eller 10 % 
av medlemmarna eller 
kårstyrelsen. 

Priskommitté eller 
vem hanterar 
nomineringar 

Tre representanter ur 
kårstyrelsen 

Tre representanter ur 
kårstyrelsen 

Förslag från medlemmar 
hanteras av kårstyrelsens 
arbetsutskott och 
Kårfullmäktiges presidium. 

Mottagare utses av  Kårfullmäktige Kårfullmäktige Kårfullmäktige 

Mottagare Person som varit 
engagerad inom kåren, 
inget krav på 
medlemskap. 

Medlem som 
oarvoderat varit 
engagerad inom kåren. 

En person, inget krav på 
medlemskap eller studier. 

Kravprofil i korthet Särskilt utmärkt sig på 
något sätt. Om inom ett 
förtroendeuppdrag 
krävs insatser utöver 
förväntningar inom 
ramen för 
förtroendeuppdraget. 

Särskilt utmärkt sig på 
något sätt, parallellt 
med sina studier vid 
Umeå universitetet. 

Synnerligen främjat 
studentkårens intressen 
och strävanden. 

Utdelas när och av 
vem 

Kårens årshögtid, 
årligen. Kårordförande. 

Kårens årshögtid, 
årligen. Kårordförande. 

Kårordförande. 

Pris Bronsmedalj. En summa pengar (fn 
5000kr) + medalj silver 
med himmelsblått. 

Medalj guld med 
himmelsblått. 

 

 

 

 
 

 


