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Det sker i ugen 2002/2003

Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K,
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3,
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@mok.info
WWW: http://mok.info Oplag: 2000
Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd
MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske.
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være
særligt svært!!

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i føl-
gende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem):

OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til

2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker)
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG
Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)!

-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½’-diskette afsendt til ovenstående adresse eller

afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen
om mandagen.

2) Attached to e-mail på adressen mok@mok.info. Spørg evt. på datastudiesalen.
OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad
filen hedder.

-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket ind-
læg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen
mandag eftermiddag.

-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum
-Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
-Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være
redaktionen i hænde mandagen forinden  kl. 1200. Dette gælder specielt dit
forfærdeligt vigtige indlæg!

Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://mok.info“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra-
tionernes størrelse og antal.

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt
klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse,
c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.

Forsider honoreres med 200,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til insti-
tutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: 1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen.
Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1.
Hvidovre Hospital: 1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet.
Bispebjerg: Undervisningslokalerne, bygning 8
KAS Gentofte: Auditoriet.
KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7.
KAS Herlev: Repoen før auditoriet.
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse.
Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved.
Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet.

Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår
til GBbankkonto 655-4954. Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK
med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Kristoffer Staal Rohrberg

Denne uges forside:

Onsdag:
MOK nr 7, årgang 35 udkommer
SATS, Ordinær generalforsamling.

Torsdag:
E.T. i Filmklubben kl 20:00 se side 7
Sexekspres-møde kl 19:00 se side 10

Fredag:

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK

Allene i v
erden
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
Sekretær Grete Rossing, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (dispensationssager, VKO, OSVAL)
Sekretær Conni Holm, lokale 9.1.41 35 32 70 93 (holdsætning 1. sem., lektionskataloger)

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
klinikudvalget@rh.dk
Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid: Man-tor 10–14
Studentersekretærer: Louise Honoré og Thomas Rasmussen
Træffetid: Man + Ons15-16
Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 38

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post
Assistent: Maj-Britt Helvang
Træffetid: Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Mikkel Westen  og Mads Falk
Træffetid: Mandage fra 10.00 - 14.00
Studentersekretær på Bispebjerg Hospital:
Line M. Brixen Onsdage fra kl. 13.00 - 17.00

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101, tlf. 44 88 33 71
Sekretær Birthe Brogaard (KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk)
Sekretær Alice Lehmann Rasmussen (alras@herlevhosp.kbhamt.dk)
Træffetid       Man-fre 10-14
Studentersekretær Christel A.B. Jørgensen (7.-9. semester)
Studentersekretær Marie Bønnelycke (10.-13. semester)
Klinikudvalgets hjemmeside: www.ku.kbhamt.dk

REFERAT AF MØDE I KLINIK-
UDVALGET RIGSHOSPITALET, D. 22.
AUGUST 2002 KL. 15.00

Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, lektor
Folmer Elling, overlæge John Vissing, professor Jør-
gen Hedemark, lektor Mikael Petersen, stud. med
Katrine Bagge Iversen (13. sem.), stud. med. Anne
Marie Glargaard (12. sem), stud. med. Morten Ve-
ster-Andersen (11. sem), stud. med. Fatima Shah
(10. sem), stud. med. Mette Thomsen (8. sem), se-
kretær Rita Dalhammer, sekretær Lilly Petersen,
studentersekretærer Louise Honoré og Thomas Ras-
mussen.

Fraværende: Prof. Knut Aspegren, lektor Kjeld
Lyngborg, overlæge Kjeld Kjeldsen, lektor Henrik
Arendrup, overlæge Henrik Permin, overlæge Helle
Aggernæs.

MØDEREFERAT
Forum: Studienævn for medicin
Møde afholdt: 20. august 2002
Sted: Store mødesal, Panum Instituttet
Referent: Berit Brix, Gitte Birkbøll
Til stede
Poul Jaszczak, Birte Glenthøj, Pernille Due, Hans
Vilhardt, Caroline Nielsen, Ditte Marie Skovgaard
Christensen, Louise Rasmussen, Simon Serbian, Da-
vid Woldbye.
Endvidere deltog Hans Sjöström, Leif Christensen
(studieadministrator), Gordon Jehu og Ture Karbo
(studievejledningen).
Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden

2. Personsager
3. Diverse ved studievejledningen

a. Eksamen i cellebiologi efter gammel ordn.
efterår 03
b. Status for gentagelse af 6. semester.
c. Gentagelse af undervisn. på 7. semester gl.
ordn. efterår 03
4. Studieplan
a. Spotprøver på 4. og 5. semester.
b. Godkendelse af undervisningsplaner for 5.
semester
c. Pilotprojekt vedr. eksamen i gyn/obs.

5. Meddelelser.
6. Eventuelt.

Ad 1 Godkendelse af dagsorden
De studerende ønskede punkt 4 a) udsat til

næste møde.
Punktet udsættes til mødet den 10. september, og
studenterrådet sørger for at de studerende oriente-
res om dette gennem MOK
Ad 2 Personsager
Der var udsendt 1 personsag. Denne udsættes næste
møde, da der mangler bilag til sagen.
Ad 3 Diverse ved studievejledningen
a)  Studievejledningen spurgte om muligheden for,
at studerende på gammel ordning der mangler at
bestå eksamen i cellebiologi og efterfølgende skal
overflyttes til ny ordning, må gå til eksamen i celle-
biologi på ny ordning og samtidig tage eksamen i

genetik-delen, eller om de skal eksamineres særskilt
i genetik efter gammel ordning.
Studienævnet besluttede, at de studerende ved til-
meldingen kan vælge, om de ønsker at tage hele
eksamen incl. genetik eller kun cellebiologi-delen.
Hvis de melder sig til hele eksamen incl. genetik og
dumper i genetik-delen, har de derved brugt et
eksamensforsøg i genetik. Hvis de melder sig til celle-
biologi uden genetik-delen bliver eksamenstiden ned-
sat.
De studerende der tilmelder sig eksamen incl. gene-
tik, tilbydes holdsætning i genetik.
Genetik skal være bestået inden eksamen  på 6.
semester.
Studievejledningen spurgte, om studerende der over-
flyttes til ny studieordning får 3 nye forsøg til eksa-
men i cellebiologi, eller om de forsøg man har brugt
på gammel ordning tæller med.
Studienævnet fastslog, at der som grundregel er 3
forsøg i faget – dvs kun i særlige tilfælde, hvor der er
tale om væsentlige ændringer i evalueringsgrundlaget
giver overgang til ny studieordning nye eksamens-
forsøg.
b) Status for gentagelse af 6. semester: Hans Vilhardt
oplyste, at der kun oprettes et ”gammelt” 6. seme-
ster-hold i foråret 2003, såfremt der måtte være
ekstraordinært mange studerende, der skal hold-
sættes eller have dette gentaget.
Ellers vil de studerende vil få mulighed for at blive
indplaceret på øvelser og undervisning på 5. seme-
ster på ny studieordning.
c) Studievejledningen oplyste, at der vil blive behov
for gentagelse af undervisningen på 7. og 8. seme-
ster, gammel ordning i efteråret 2003, for stude-
rende der i 2002/03 er på ECTS-ophold i udlandet.
Leif Christensen foreslog at man evt. kan samle de
studerende der skal have gentaget disse semestre på
èt klinikudvalg.
Pernille Due skriver til klinikudvalgene og oplyser
om denne beslutning.
4. Studieplan

a) Udsat til næste møde.
b) Godkendelse af undervisningsplaner for

5. semester.

Studienævnet diskuterede et forslag fra 4. – 5.
semesterudvalget til blokkursus i patologi på 5. se-
mester der indebærer særskilt tentamen/ eksamen i
faget.
Simon Serbian mente ikke, det ville være en god ide
at indføre flere eksaminer, men foreslog at man evt.
kunne afslutte blokkursus med 2 obligatoriske øvel-
ser som skal godkendes.
Poul Jaszczak mente, at det var et dårligt forslag at
indføre flere eksaminer.
Hans Vilhardt kunne tilslutte sig at man skal have
godkendt øvelser i patologiblok i stedet for en egent-
lig tentamen.
De studerende gav udtryk for, at øvelserne giver et
godt fagligt udbytte.
Studienævnet konkluderede, at man fortsat finder at
integration af patologi er en mulighed i integreret
eksamen på 5. semester. Hvis faget ikke integreres i
eksamen skal der være 2 obligatoriske øvelser med
godkendelse af rapport.
Evt. 1-2 øvelser i immunologi og 1-2 øvelser i pato-
logisk anatomi.
c) Pilotprojekt vedr. eksamen i gyn/obs.
Fra overlæge Martin Rudnicki, gyn/obs. afd. på Ros-
kilde Amtssygehus, forelå et forslag til projekt vedr.
13. semesters eksamen i gynækologi/ obstetrik på
Roskilde Universitetssygehus i efteråret 2002. Hvid-
ovre Hospital har et lignende projekt i gang, og studie-
nævnet finder at det vil være en opgave for Pædago-
gisk Udviklingscenter at koordinere nye projekter
vedr. eksamen og undervisning.
Studienævnet finder, at det er et spændende projekt
og Pernille Due vil skrive tilbage til Martin Rudnicki
for at få en udredning af økonomien i projektet og en
rapport om forløbet.
5. Meddelelser
De studerende har klaget over forløbet af karakter-
opslag og fordeling af karakterer ved eksamen i fy-
siologi sommeren 2002.
Studienævnet afventer en redegørelse fra
fysiologerne.
Derefter vil studienævnet skrive til samtlige censo-
rer og anmode om, at bedømmelsen bliver mere ens-
artet.
Sagen tages evt. senere op som særskilt punkt på
dagsordenen.
Poul Jaszczak meddelte at der var kommet en fore-
spørgsel fra Ministeriet om en artikel i Ugeskrift for
Læger og Jyllandsposten. Uddannelsesudvalget har
stillet spørgsmål til Ministeriet vedr. redegørelse
om hvordan undervisningen på fakultetet foregår.
Sendes ud til næste møde.
Pernille Due redegjorde for arbejdet i forbindelse
med indførelse af ny økonomistyring ved fakultetet.
Leif Christensen meddelte, at den nye revision af
eksamensbekendtgørelsen indebærer, at ansøgninger
om 5. eksamensforsøg nu kan besluttes og godkendes
i studienævnet og altså ikke længere skal sendes til
Ministeriet til godkendelse.
6. Eventuelt.

Næste møde er tirsdag den 10. september
2002, kl. 15.00.

STUDIET

Styrende organer
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DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Planlægning af KUUs Workshop d. 19.
november 2002 v. Jørgen Hedemark.
Jørgen Hedemark indledte med kort at orientere om
arbejdet i kvalitets/evalueringsudvalget, og præsen-
terede herefter strøtanker til et foreløbigt program
for workshoppen ”kliniske ophold under den ny studie-
ordning”.
Workshoppen afholdes på Panum onsdag d. 19/11 kl.
13-15.
De tilstedeværende blev opfordret til at bidrage med
yderligere forslag og ideer til hvordan man kunne
diskutere og arbejde med forslagene til det kliniske
ophold under den ny studieordning.
På opfordring fra formanden orienterede Hedemark
kort om de foreløbige planer for de kliniske ophold
under den ny studieordning, hvor det bla. er planlagt
at de studerende på 9. semester skal kunne tage
mere selvstændigt del i arbejdet på afdelingerne , og
opholdet således skal antage en mere dynamisk form,
nærmest af karakter som et vikariat.
I forlængelse af dette blev målsætning for hvad de
studerende skal gennemgå på afdelingerne diskute-
ret, bla. om man kunne forestille sig en mere hånd-
gribelig evaluering af de studerende i forhold til den
nuværende, hvor de studerende foretager selv-evalu-
ering med logbogen. Strøtankerne fra Hedemarks
oplæg er vedlagt som bilag.

3. Godkendelse af referat
Godkendt

4. Meddelelser fra formanden
Der bydes velkommen til sekretær Lilly Hansen, som
tidligere har haft sin gang i KKK. Vi håber at have
glæde af hendes ekspertise mange år i klinikudvalget.
Angående klinisk ophold på afd. U har formanden
efterfølgende talt med tutor, som var meget overra-
sket over kritikken, da de på afdelingen tidligere har

været vandt med positive evalueringer. Som følge af
den artikulerede kritik har tutor i samarbejde med
professoren udarbejdet en 3 siders redegørelse, som
lover bod og bedring.
Klinikudvalget har valgt side at afd.U ikke skal mod-
tage studerende fra Roskilde på efterårssemesteret
2002. De studerende tilbydes i stedet ophold på an-
dre kirurgiske afdelinger på RAS. Yderligere stilling-
tagen afventer evaluering fra dette semesters stude-
rende.
Med hensyn til flytning af ”trist besked” til fri-ugen
på 9. semester, har Vagn Eskesen meddelt at det vil
blive svært at ændre. John Vissing vil sammen med
Vagn Eskesen undersøge mulighederne..
Knut Aspegren holder afskedsforelæsning med efter-
følgende reception fredag d. 30.08.
Pr. 1.9. vil ledelsen af LKF blive varetaget af prof.
Flemming Gjerris, som deler sin tid mellem LKF og
NK. Lektor Lars Kaiser bliver daglig leder af PUCS
og deler sin tid mellem PUCS og medicinsk Anato-
misk Institut, Panum. Lars er tillige speciallæge i
intern medicin.
        Lægelig direktør Helle Ulriksen er blevet di-
rektør for HS

5. Meddelelser fra studienævn
Intet til dette punkt

6. Meddelelser fra sekretariatet
7. sem.: Der er 94 studerende. Klinisk er dette kla-
ret ved oprettelse af et halvt hold mere. Som noget
nyt har vi delt materialet op i to, således at der i
første omgang er udsendt alt vedr. undervisning in-
den det kliniske ophold. Ca. 2 uger inden det kliniske
ophold udsendes alt materiale vedr. dette, inklusiv
reviderede holdlister, hvor de studerende er fordelt
på de kliniske afdelinger.
8. sem.: Der er 73 studerende. Mange ledige pladser.
9. sem.: Der er 8 og 9 studerende på de fleste hold. I
amt og KKK er der 8 studerende på alle hold. Sekre-
tariatet har orienteret Pernille Due, den nye leder
af studienævnet om situationen. Pernille Due med-
delte at man i studienævnet var opmærksom på de

svære over-bookinger på fase 2, og at man allerede i
september vil indkalde til møde med henblik på at
finde en løsning på problemet.
    10. sem.: Der var så mange udenlandske stude-
rende der var berettiget til en holdplads, at det
     på prioriteringsmødet d. 7.8. blev besluttet at
oprette et helt hold  Dette hold modtager
     undervisning på engelsk og har betydet at en del
studerende i KRHs regi har måttet
     udstationeres til amtet og kommunen.
    11. sem.: Der er 73 studerende
    12. sem.. 1 hold oprettes ikke.
    13. sem.: Der er 58 studerende fordelt med 1-2
overbookninger pr. hold.  7 er udlånt til
     Næstved, 4 til Holbæk.

7. Meddelelser fra semestrene
Stud. med. Anne-Marie Glargaard og stud. med.
Morten Vester Andersen præsenterede et brev til
studienævnet angående kapacitets/kvalitets proble-
mer på fase 2. Brevet er blevet sendt til studenter-
repræsentanterne i amtet og kommunen til gennem-
læsning og afventer feedback og underskrift fra disse
før det kan sendes. På grund af den store aktualitet
var der bred enighed om at få sendt brevet til Per-
nille Due så hurtigt som muligt, og klinikudvalgets
lærestab vil yderligere understøtte brevet med en
kommentar.

8. Nye mødedatoer for efterårssemesteret
Følgende datoer blev fastsat:
d. 19. september
d. 24. oktober
d. 14. november
d. 12. december
d. 30. januar 2003

9. Intet til dette punkt.

Kage: Morten Vester Andersen tager kage med til
næste møde.
Referent: Studentersekretær Thomas Rasmussen.

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

TRÆFFETIDER UGE 40
Dag Dato Telefontid TræffetidVejleder
Man 30/9 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul
Tir 1/10 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo (og Ulrik Bodholt)
Ons 2/10 1600 – 1700 1700 – 2000 Gordon Thomas Jehu
Tor 3/10 1500 – 1600 1600 – 1900 Ulrik Bodholt
TRÆFFETIDER UGE 41
Dag Dato Telefontid TræffetidVejleder
Man 7/10 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul
Tir 8/10 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo (og Gordon T Jehu)
Ons 9/10     aflyst   aflyst Gordon Thomas Jehu
Tor 10/10 1500 – 1600 1600 – 1900 Ulrik Bodholt

Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet kan ikke længere rettes til én specifik
international vejleder pga. omstrukturering af studievejledningens arbejdsopgaver.
Det er planen, at den internationale vejledning skal overgå til to akademiske medarbejdere.
Der tages forbehold for ændringer.
Studievejledningens telefonnummer er: 35 32 70 91.
Studievejledningens e-mail-adresse er: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
Tid til samtale kan bestilles via Ekspeditionen / lokale 9.1.33b / tlf. 35 32 70 61
Ekspeditionen har åbent mandag til torsdag: 0900 – 1600 og fredag: 0900 – 1500

JA, VI VED GODT, AT MANGE AF
DISSE INDLÆG ER SET FØR,
MEN !!!

Som nogle måske har bemærket, starter der hvert
semester nye studerende, der aldrig har set dem før.
Derudover kommer mange ”gamle” studerende i
klemme på grund af, at de ikke er orienterede om
gældende regler på studiet.

Desuden ændres der løbende i gældende regler !!!!!

Vi ved godt at vores indlæg kan virke tørre og kede-
lige, men vi bringer ofte væsentlige ændringer af
studie- og eksamensreglerne, nye tidsfrister, ny prak-
sis for dispensationer, nye SU- og orlovsregler og
lign. der har betydning for dit studieforløb.
Hvis du er i besiddelse af den gamle studiehåndbog
kan du ikke regne med at den fortsat gælder - 1999-
udgaven er heller ikke helt korrekt længere. Hvis en
ny regel har været offentliggjort i MOK eller på net-
tet, gælder den, hvad enten du har læst den eller ej!
Så for din egen skyld - læs det dog !!!

Den gældende studieplan samt de gældende regler er
dem der ligger på nettet. Du finder dem på
www.sund.ku.dk.ØKONOMI UNDER STUDIET � SU

OG HVAD SÅ?
Er du studerende ved Københavns Universitet, og
har du brug for råd og vejledning om økonomi og
andre sociale forhold?

Så er STUDENTER ØKONOMI VEJLEDNINGEN
måske svaret!
Vi kan ikke stampe penge op af jorden, men vi kan
hjælpe dig med at få overblik over din situation og
finde mulige løsninger.
Vi er uafhængige og kræver ikke dit cpr-nummer. Du
bliver ikke registreret i noget system og bliver der-
med ikke til en ’sag’.
Sådan får du fat på studenterøkonomivejledningen
Vejledningen er kun åben efter aftale. Du ringer til
35 32 27 90 og vi aftaler en tid, hvor du kan få en

STUDIEVEJLEDNINGENS
HJEMMESIDE
Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside
www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

Studievejledningen

samtale. I nogle tilfælde kan vi klare problemerne
telefonisk. Du kan også sende en e-mail til sa-
studoekon@adm.ku.dk, hvor du fortæller, hvad du
ønsker at tale med vejlederen om.

Brug også SU-Kontoret og de faglige vejledere
Hvis du har generelle spørgsmål om SU, f.eks. hvor
meget SU man i alt kan få til uddannelse – hvad man
gør hvis man vil have SU med til udlandet – om man
skal søge om SU igen når man kommer på overbyg-
ningen, frister, og lignende – er det ikke SØ-vejlede-
ren du skal kontakte. Spørg i stedet SU-Kontoret.

Du finder os i Fiolstræde 22, 3. etage.
MVH
SØ-vejlederen
www.ku.dk/sa/soe-vejledning/studoekvejl.html

STUDIET
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OSVAL I FORSIDER

Fredag den 1. marts 2001 udløb afleveringsfristen
for forsider til forårssemesterets
OSVAL I opgaver.

Hvis du er en af dem der endnu mangler at aflevere
din forside, så se at få det gjort snarest! Forsider
kan afhentes i skufferne ved OSVAL sekretariatet,
hvor forsiden også skal afleveres i udfyldt stand.

OBLIGATORISK UNDERVISNING
I TIDLIG ALMEN MEDICIN OG
SUNDHEDSPSYKOLOGI I

Vi gør opmærksom på at al samundervisning  i Tidlig
almen medicin og sundhedspsykologi I er obligato-
risk efter gældende regler. Det vil sige, for at kunne
få kurset godkendt, skal man minimum møde til 80 %
af undervisningen.

TURNUSINFORMATIONSMØDE

FADL’s turnusudvalg afholder informationsmøde

Torsdag d. 10.10.2002 kl. 16-18 i
Haderup auditorium

Panum Instituttet bygning 20, 1. etage
Dagsorden for mødet:

oFADL byder velkommen
oOrientering fra Sundhedsstyrelsen om turnus-
ordningen
oRegionerne orienterer om bl.a. antallet af turnus-
pladser i regionerner, herunder fordelings-
principperne.
oFAYL/GYL orienterer om eksempelvis hvilke krite-
rier der kan være bestemmende for valg af sygehus,
f.eks. uddannelsesforløb, boligforhold, børneinstitu-
tioner.

Der vil undervejs være lejlighed til at stille spørgs-
mål.

Der vil være deltagere fra  Sundhedsstyrelsen, de
tre uddannelsesråd samt fra Gruppen af Yngste Læ-
ger (GYL) samt repræsentanter fra FADL’s turnus-
udvalg.

Med venlig hilsen
FADL’s turnusudvalg

LABORATORIUM FOR KLINISKE
FÆRDIGHEDER
Laboratorium for Kliniske Færdigheder (LKF) står
for undervisningen i praktiske kliniske færdigheder
forud for og under fase II studerendes klinikophold
på Rigshospitalet. LKF ligger i Teilumbygningen,
afsnit 5404.

I samme afsnit ligger også 6 læselokaler som Klinik-
udvalget Rigshospitalet står for. Adgang til disse kan
ske hele døgnet. Dog skal man på hverdage mellem
17.00-08.00 og i weekender og helligdage have et ID-
/adgangs-kort for at kunne lukke sig ind. Studerende
ved KRH får dette automatisk, hvorimod studerende
fra andre klinikudvalg skal henvende sig i sekretaria-
tet for Klinikudvalget Rigshospitalet for at få et.

LKF afholder kurser i aftentimerne Disse kurser hen-
vender sig til alle på fase II uanset tilknytning til
klinikudvalg. Studerende på fase II som ønsker at
lære udvalgte færdigheder eller at genopfriske disse
er meget velkomne til at melde sig til
disse kurser.

Tilmelding til ovenstående kurser kan ske
ved henvendelse på telefon 35 45 54 04
på hverdage mellem kl. 08.00-15.00. Til-
melding kan også ske ved personlig frem-
møde i LKF’s sekretariat i ovenstående
tidsrum. Tilmelding er bindende og ude-
blivelse uden forudgående afbud vil med-
føre karantæne for tilmelding til øvrige
aftenkurser i dette semester.

Laboratorium  For Kliniske Færdigheder
Afsnit 5404
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf.: 35 45 54 04

OSVAL II FORSIDER

Den 1. marts 2002 udløb afleveringsfristen for for-
sider til forårssemesterets OSVAL II opgaver, hvis
du forventer at gå til eksamen i OSVAL II i denne
eksamenstermin.

Hvis du påbegynder din opgave i løbet af semestret,
og først skal til eksamen i et senere semester, skal
forsiden afleveres når du har fundet en vejleder og
besluttet dig for et emneområde, senest 1. marts/ 1.
oktober i det semester hvor du tilmelder dig eksa-
men.
Tilmelding til eksamen skal finde sted i det semester
hvor du forventer at gå til eksamen.

Hvis du er en af dem der burde have afleveret din
forside, så se at få det gjort snarest! Forsider kan
afhentes i skufferne ved OSVAL-sekretariatet, hvor
forsiden også skal afleveres i udfyldt stand.

I efteråret 2002 kan LKF tilbyde følgende kurser på LKF:

Dato Tid Emne Åbnes for tilmelding
03.10 16.15-17.45 Kateter  4. september
03.10 18.00-19.30 Kateter  4. september
08.10 16.30-19.00 Genoplivning 11. september
10.10 16.15-17.45 Sutur 11. september
10.10 18.00-19.30 Sutur 11. september
15.10 16.30-19.00 Genoplivning 18. September
17.10 16.15-17.45 IV adgang 18. september
17.10 18.00-19.30 IV adgang 18. september
22.10 16.30-19.00 Genoplivning 25. september
24.10 16.15-17.45 Kateter 25. september
24.10 18.00-19.30 Kateter 25. september
29.10 16.30-19.00 Genoplivning   2. oktober
31.10 16.15-17.45 Sutur   2. oktober
31.10 18.00-19.30 Sutur   2. oktober

For at få godkendt Førstehjælpskurset  kræves der
100 % fremmøde.

For at få godkendt Cellebiologisk kursus kræves 100%
fremmøde ved øvelser samt efterfølgende godkendt
rapporter.

Hvis man ikke har godkendt alle obligatoriske studie-
elementer kan man ikke gå til eksamen i Cellebiologi
eller TAS.

FaseI

Fase II

STUDIET
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KØBENHAVNS UNIVERSITET
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet

24. september 2002
Til indlæg i MOK i ugerne 39-40-41 /
Tilmeldbetingelser.doc

Kontrol af eksamenstilmeldinger

Nu er alle eksamenstilmeldinger til vintereksamen
2002/03 indtastet på edb. De studerende, der ønsker
at kontrollere, at vi har tastet deres tilmeldinger
korrekt, kan kontrollere det på de lister, vi har hængt
op i Vandrehallen ved indgangen til fakultetsgangen
(på samme opslagstavle, som karaktererne bliver
slået op).

I kan også gå på Internettet  på adressen:
www.punkt.ku.dk (selvbetjening) og kontrollere
jeres tilmeldinger der (under ”vis tilmelding”).
På samme adresse kan I ligeledes se jeres opnåede
karakterer og gennemførte kurser m.m.

Har I bemærkninger til de tastede eksamens-
tilmeldinger (hvis I mener vi har tastet forkert o.l.)
skal I kontakte eksamenskontoret snarest muligt.
Hvis nogen har “glemt” at tilmelde sig eksamen, skal
man søge dispensation.

I indtegningsugen modtog vi nogle eksamenstilmeldin-
ger uden underskrift (og en enkelt 10. semester-
tilmelding uden identitet).
Disse blanketter skal underskrives, før du bliver ind-
kaldt til eksamen.

Hvis du har dispensation til at blive fritaget for dele
af en eksamen eller du skal til en speciel eksamen og
du ikke har gjort opmærksom på det til indtegnin-
gen, skal du også straks kontakte eksamenskontoret
så vi kan tilrettelægge eksaminerne.

Vi skal ved samme lejlighed oplyse, at der blev fore-
taget 4680 eksamenstilmeldinger (ud af i alt 6992
eksamenstilmeldinger) på WWW/SEB. Disse tilmel-
dinger kan også ses på samme WWW-adresse (klik på
”vis tilmeldinger”) og de samme lister, som de ”al-
mindelige” tilmeldinger.
Husk at gemme din PIN-kode – du kan bl.a. bruge
den til at forny årskort med i løbet af foråret, se i
resultatregistret om dine kurser er godkendt m.m.
Hvis du har svært ved at huske den, kan du ændre den
efter eget valg på punkt.ku.dk

Har du eventuelle spørgsmål er du velkommen til at
kontakte eksamenskontoret.

Med venlig hilsen
eksamenskontoret v/Michael Sørensen

NYT FRA STUDENTERPRÆSTEN

Debataften om ”Biologi og teleologi”
med Jakob Wolf og Claus Emmeche.

Tid: Onsdag den 2. oktober kl. 19.30
Sted: Teolkælderen, Købmagergade 44, over gården

Arrangement i ”Forum for Eksistens og Videnskab”,
et tværfagligt debatforum startet af studenterpræst
Nicolai Halvorsen, cand. theol., Ph.D.-stip. Mickey
Gjerris og Dr. theol. Jakob Wolf

Nærmere oplysninger om dette arrangement kan fås
hos studenterpræsten på telefon 20 46 41 93

Studiekredsen om ”At være dansk muslim/kri-
sten” er stadig åben for nye interesserede. Vi mødes
på studenterpræstens kontor mandag den 7. okto-
ber kl. 14. Vi aftaler her, hvad og hvor meget vi skal
læse og tager hul på dialogen.
Flere oplysninger kan fås hos den akademiske med-
arbejder, lise Lotz, på telefon 35 32 70 94 eller mail
lotz@adm.ku.dk .

Efterårsferie
Studenterpræstens kontor er lukket i efterårsferien,
uge 42 fra 14.-20. oktober.

Følg desuden med på vores hjemmeside,
www.sund.ku.dk/praest, hvor du kan læse vores
nyhedsbrev, se billeder fra tidligere arrangementer,
kontakte studenterpræsten helt anonymt og meget
mere.

Studenterpræsten står til rådighed for person-
lige samtaler og kan træffes på kontoret på Panum
tirsdage 10-12 og torsdage 12-14 samt efter aftale på
telefon 20 46 41 93 eller mail pnh@adm.ku.dk

SCANDINAVIAN BIOTECH ARENA
2002
I næste uge afholdes Scandinavian Biotech Arena
2002 i Malmø den 8-10 oktober. Der vil være 3 paral-
lelle arrangementer: Medicon Valley BioConference
2002, BioTech Forum  og CONNECT Biomedical
Paternership Forum.

De to første begivenheder vil måske være interes-
sante for dig som medicinstuderende.

BioTech Forum er en udstilling for den farmaceuti-
ske- og bioteknologiske industri, og det er gratis at
deltage. De fleste virksomheder i Øresundsregionen
såvel som mange udenlandske vil være repræsente-
rede. Her kan du møde virksomheder og få et godt
indblik i de seneste fremskridt inden for bio-
teknologien, og dens perspektiver og konsekvenser i
fremtidens behandlings- og forskningsmuligheder.
Tilmelding: www.biotechforum.org

Medicon Valley BioConference 2002 er en viden-
skabelig konference for forskere, studerende og re-
præsentanter fra universiteter, hospitaler og
biotekindustri. Konferencen arrangeres af Medicon
Valley Academy (MVA) og afholdes i år for sjette
gang. Formålet med konferencen er at give forskere
fra primært Øresundsregionen mulighed for at præ-
sentere og udveksle forskningsresultater – state-of-
the-art, og at skabe bevidsthed om de forskellige
forskningsområder og netværk mellem forskere fra
universiteter, hospitaler og industri.

I år vil der vil der være fokus på bl.a. følgende
temaer: Neurobiologi, Diabetes, Immunology, Pub-
lic Health and Diabetes, Gene Expression Profiles in
Cancer, Stem Cells, Teaching Bioethics to Students
and Scientists, Pharmacogenetics og andre.

Hvis du som medicinstuderende har interesse
for forskning, eller du blot har lyst til at se hvad
der rør sig i regionen og som måske kan få be-
tydning i fremtidens behandlingsmuligheder,
kan du tilmelde dig konferencen online senest
torsdag på adressen: www.mva.org. Her kan du
også kan læse mere om de enkelte sessioner og
abstracts. Det koster 750 SEK at deltage som
studerende, inklusiv konferencemiddag!

MVA er en medlemsbaseret netværksorganisation
der arbejder for øget integration og udvikling af sam-
arbejde mellem universiteter, sundhedssektor og virk-
somheder i Øresundsregionen. Københavns Universi-
tet har været medlem af MVA siden oprettelsen i
1997.

Med venlig hilsen
Niels Fuglede (7. sem.)
Jacob Sivertsen (9. sem.)
FSVMVA

Annoncer

Studietilbud

FREMLEJES HURTIGST MU-
LIGT
Et værelses lejlighed  med eget køkken og bad,
15 min. til fods fra Panum. 2700kr  + 300 kr
´akonto varm og el. Fremlejes hurtigst muligt og
helst i længere periode.
Depositum 4000 kr
Kontakt person Loay : tlf 35828069

EFTERLYSNING � BRUN
RUSKINDSJAKKE
-          mistet for et par uger siden på MDB.
 Ring venligst til Morten 61658005

VIND BØGER TIL ANATOMI-
UNDERVISNINGEN!

I forbindelse med introduktionsforelæsningen i
anatomi på 3. semester, mandag d. 7/10 kl.
8.15, udlodder FADL’s Forlag 5 sæt bøger.
Bøgerne er 3-binds serien Human Anatomi og
Medicinsk Embryologi. Samlet værdi pr. sæt
(for FADL-medlemmer): 1169,-

KUMAR & CLARK: CLINICAL
MEDICINE
4.Udgave. 2001

2 stk. identiske lærebøger sælges. Ubrugte. In-
gen understregninger. Ingen navn.
Det bedste (og nyeste) alternativ til Medicinsk
Kompendium. Hvis ikke du orker at læse 3000
sider - så vælg 900 sider på engelsk. Indholdet er
på samme faglige niveau!!
Pris pr. stk: 350,- (nypris 550,-)
Kontakt Claus Bo Svendsen (13.sem.) på 61660858
eller clausbosvendsen@hotmail.com

BOG SÆLGES
Kirurgisk Kompendium bind 1-2, 2. udg. 1996.
2000,-
Ring til Line på 38 79 92 26

JEG SKAL TIL AT PLAN-
LÆGGE ET SEMESTER I
AUSTRALIEN OG VIL MEGET
GERNE SNAKKE
med andre, der har læst på et universitet i Austra-
lien. Hvis du har nogle
tips, bliver jeg glad, hvis du ringer eller skriver
en mail. Tak!
mariesigh@sol.dk   32968008 / 61309222

STUDIET & ANNONCER
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SOPHUS MEDICAL SØGER
DYGTIG STUD.MED. TIL JOB
SOM
medicinsk udviklingsassistent

Sophus Medical A/S (www.sophusmedical.dk) er på

nuværende tidspunkt den førende virksomhed i ver-
den inden for PC simulatorer til akut medicinsk
uddannelse. Sophus Medical indgik i december 2001
en omfattende alliance med Laerdal, der er ver-
dens førende leverandør af produkter til træning
inden for hjertestop og akut medicinsk behandling.
Laerdal og Sophus Medical arbejder nu globalt for
at udvikle og implementere simulering i uddannel-
sen af sundhedspersonale. Derfor har vi brug for at
udvide vores medicinske udviklingsteam, som idag
tæller omkring 10 læger  og circa 80 eksterne råd-
givere.

Arbejdsområder for medicinsk udviklingsassistent:
-Udarbejdelse af medicinske projektbeskrivelser
-Medicinsk test af simulatorer
-Deltage i forskningsprojekter
-Assistere Sophus Medical’s læger i det daglige ar-
bejde

-Koordinering med eksterne læger og nyligt åbnede
udviklings afdeling i Indien
Krav:
-Interesseret i læring, medicinsk pædagogik og IT
-Fagligt velfunderet fase 2 studerende, evt erfaring
fra intensiv afdeling som VT’er eller lign.
-Arbejdsomfang:  15-20 timer ugentligt
-Flittig og velvillig til at yde en ekstra indstats i
pressede situationer
-Gode mundtlige og skriftlige engelsk kundskaber

Sophus Medical tilbyder arbejde i en international
vækstvirksomhed i et højt fagligt miljø af læger,
dataloger, undervisere og mange eksterne samarbejds-
partnere idenfor den medicinske verden. Løn efter
kvalifikationer.

Skriftlig ansøgning med CV og seneste karakterbevis
sendes til:

Sophus Medical A/S
Esplanaden 18
1263 København K
Att.: Khurram Jamil, læge
        Medicinsk direktør

RASKE FORSØGSPERSONER
TIL MAGNETISK RESONANS
(MR) SCANNING AF HJERNEN

Vi mangler nogle raske forsøgspersoner, dels ved
udvikling af nye MR-teknikker og dels til valide-
ring af etablerede teknikker.
Hver scanning tager op til 2 timer og der kan
dels blive tale om at vi ønsker at scanne dig flere
gange og at vi vil indgive MR-kontraststof  (ikke
radioaktivt) ved undersøgelsen.
Du må ikke nogensinde havet fået inopereret
metal intrakranielt eller i hjertet - eller andre
steder i kroppen indenfor det sidste ½ år. Du må
heller ikke lide af klaustrofobi.
Hver scanning honoreres med 300-400kr.

MR-afdelingen 340, Hvidovre Hospital,
tlf. 36322885

forskningssekretær Sussie K. Volkmann
læge, cand. scient. Egill Rostrup

PROGRAM
EFTERÅRET 2002

3/10 E.T.
10/10 ADVENTUREFEST
       : Indiana Jones & Tombraider
24/10 Italiensk for begyndere
31/10 Halloween Tema: H20 & Shadow of the vampire
7/11 Four Rooms
14/11 Tilsammans
21/11 3-på-stribe (trilogi-mix):

Jaws I, Tilbage til Fremtiden II og
Jurassic Park III

28/11 Ghost World
5/12 Far til fire i byen (julebal i nisseland)

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenter-
klubben klokken 19.30, så du kan nå at købe
kaffe, pils og guf inden filmen starter kl. 20.00.
Den første aften man kommer, betaler man
50 kroner for et medlemskab for resten af
sæsonens forstillinger.

Filmklubben P8'n
       præsenterer

www.p8n.dk

Torsdag den 3. oktober
klokken 20.00

Så er det tid til ægte nostalgi. Er der nogen, der ikke husker
dengang i 1982, da vi så E.T. for første gang. Den var både
spændende, rørende og faktisk uhyggelig nogle gange. Det er
på tide at se den igen, i den nye version! Her er uhyggen klart
gjort mindre, da man på ægte amerikansk vis har fjernet poli-
tiets håndvåben digitalt og erstattet dem med walkie-talkies.
Meget politisk korrekt! Men dette har efter sigende ikke øde-
lagt filmoplevelsen, der stadig skulle være sublim!

Anmelderne skrev:
„Her på stedet udråber vi uden tøven „E.T.“ til et mesterværk
og fastslår, at enhver filminteresseret skal se den mindst én
gang i sit liv. Det er ikke en høflig henstilling, det er en
ordre!“, Berlingske Tidende

Klassike r:  E.T.

FULD LØN UNDER
SYGDOM TIL ALLE DER
ARBEJDER PÅ HOLD.

Ved de sidste succesfulde overenskomstforhandlin-
ger (OK 99), der blev afsluttet januar 2001, sikrede
FADL at alle der arbejder på afdelings- og hjemme-
hold kan opnå funktionærstatus, - dvs bl.a. fuld løn
under sygdom i stedet for kun syge-dagpenge, samt
opsigelsesvarsler efter funktionærloven.

Fadl
Læs mere på Hovedforeningens hjemmeside
www.fadl.dk/hf om betingelserne for fuld løn under
sygdom.

/Bo Christensen
sekretariatschef,
FADL Hovedforeningen

ANNONCER & INDRE ORGANER



8 VAGTBUREAUET

Sundhedsfaglig
Konsulenter:

Tlf.: 3524 5404

Brian Bjørn:
bb@fadl.dk

Camilla Thomsen:
ct@fadl.dk

Christian Rothe
E-mail: cr@fadl.dk

Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os

besked enten pr. brev,
telefon eller email.

VT-KURSUS

Der er stadig ledige pladser på nedenstående VT-kur-
ser her i efteråret.

Hold D – kursusstart 15/10
Hold E – kursusstart 24/10
Hold F – kursusstart 31/10

Krav: 400 SPV-timer.
Hold D kan søges af alle, der er på 2. sem. eller
længere.

HJEMME  SPV-HOLD 1507
Søger nyt medlem

Holdets opgave bliver at pleje og observere en 19 årig
mand, der lider af Spiemeyer-Vogts Syndrom, som er
en medfødt sygdom, der angriber nervesystemet. Dette
har medført, at patienten er blind og plages af epilep-
tiske anfald.

Arbejdsopgaverne vil primært bestå i : 1. - at obser-
vere patienten for kramper.
                                                               2. - at
give en hjælpende hånd til personlig hygiejne.
                                                               3. - at
køre patienten på arbejde alle hverdage.

Vagterne afholdes i patientens hjem. Tidsmæssigt for-
løber vagterne fra kl. 23.00 til 09.00 alle  hverdage -
23.00 til 08.30 i weekends.

Krav.
× 500 SPV-timer.
× Kørekort.
- Lyst til at arbejde i et privat hjem.

Yderligere oplysninger fås hos holdleder Tina,  tlf:  33
25 87 99

Ansøgningsfrist: Snarest muligt !!!!!! til Vagt-
bureauet :

NATTEVAGTER TIL
VELFUNGERENDE
HJEMMEHOLD
(plus vagter i dagtimerne på hverdage, hvis dagvagten
er syg)
Vi er et VT-hjemmehold 4630 som har et medlem, der
er ved at blive færdig som læge. Derfor søger vi 1-2
nye medlemmer som ønsker min 2-4 vagter pr måned.
Vi prøver så vidt mulig at tage hensyn til medlemmer-
nes vagtønsker, og vi tager gerne ansøgere sidst på
s t u d i e t .
Vi arbejder centralt på Frederiksberg, og passer en
sød, stille dreng på 3 år, der har en cerebral parese.
Dette gør at han ikke kan synke tilstrækkeligt og skal
afhjælpes med sugning nogle gange i vagten, ligesom
han skal sondemades via en PG-sonde 2 gange i vag-
ten. Han lider ofte af øvre luftvejsinfektioner, men der
er hjemmeilt, og vi følger ham med SAT måler. Arbej-
det består i at observere, suge p.n., (ofte er det nok
med olivenknop, nogle gange dybere), sondemade,
skifte ble samt alm. omsorg. Der stiles mod, at han
sover mest muligt om natten.
Drengen passes i eget værelse og vagtfaciliteterne er
særdeles gode (TV, video, computer, slikskål, te,
kaffe). Der er 2 katte i hjemmet. Forældrene er utrolig
søde og meget glade for holdet, som er et lille hygge-
ligt hold på forhåbentlig snart 11 medlemmer.
Holdet dækker nattevagter alle dage. Vagttiderne er
fra 22.00 til 07.00 søndag til torsdag og 23.00 til 07.00
fredag og lørdag. Desuden dækker vi dagvagter (på
hverdage i en institution) ved sygdom hos den faste
vagt og under ferier.
Krav til dig:
Du skal have haft over 150 VT-timer (gerne med BVT-
kursus, men ikke noget krav).
Du skal kunne tage min 2-4 vagter om måneden
Der gives 2 betalte følgevagter, hvis du finder dette
n ø d v e n d i g t .
Du skal være glad for børn og have lyst til at arbejde
i et privat hjem.
Yderlige oplysninger hos holdleder Rebekka tlf:
35374920 / 51944920.
Næste holdmøde er sidst i oktober.
Ansøgningsfrist: Onsdag d. 23 oktober kl. 12:00 til
vagtbureauet.

ERFARNE STIKKERE
Til Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium
søges to erfarne stikkere til tiltrædelse snarest muligt.
Arbejdet består i blodprøvetagning på laboratoriet i Pile-
stræde eller i én af KPLL’s ni filialer i Københavns
Amt. Laboratoriet er akkrediteret, hvorfor du vil blive
oplært i forskellige rutiner.

Krav: Du skal have taget SPV-kursus (med mindre du
er uddannet bioanalytiker) og du skal kunne stikke.

Ansøgning til Vagtbureauet snarest, gerne på email
bb@fadl.dk.

NYT HJEMMEHOLD I VIRUM
SØGER VENTILATØRER

Til et nyt hjemmehold i Virum søges fire-seks
ventilatører til tiltrædelse snarest muligt. Holdet skal
passe en mand med terminal tungerodscancer. Pa-
tienten er trakeotomeret og arbejdet består i observa-
tion, sugning og trakestomipleje. Der dækkes natte-
vagter alle dage kl. 22-09 i patientens hjem i Virum.

Krav: VT-kursus og mindst 100 timers VT-erfaring. Du
skal kunne tage tre-fire vagter per måned, gerne flere
(ansøgere, der kan tage mange vagter i oktober må-
ned vil have fortrinsret).

Ansøgning til Vagtbureauet hurtigst muligt, gerne til
Christian Rothe på cr@fadl.dk, der også kan besvare
eventuelle spørgsmål.

VT HOLD - RIGSHOSPITALET
NEUROKIRURGISK INTENSIV
OPVÅGNING
Ventilatører med rutine og evne til at arbejde selv-
stændigt søges til nyt hold på RH afd. 2093. Afdelin-
gen har allerede et meget velfungerende hold og øn-
sker at starte et nyt, der er tilknyttet opvågnings-
f u n k t i o n e n .
Der bliver tale om vagter mandag til lørdag, og man
skal være interesseret i hele tiden at se nye patienter,
da der er stor udskiftning. Til gengæld vil der være
mulighed for at lære en masse i et velfungerende
team af plejepersonale. Opvågningsfunktionen vare-
tages af en ekstern sygeplejerske og en ventilatør.
Vagtbelastningen vil ligge på 4-5 vagter, og vi skal
have 15-17 ventilatører. Der er ikke krav om specifikt
timetal, men man skal være motiveret og kunne ar-
bejde selvstændigt og desuden være på fase II.
Holdet skal starte hurtigst muligt
For tilmelding og yderligere information kontakt:
Christian Rothe tlf 61305195, mail cr@fadl.dk

Hold C, E og  F:
Gl. studieordning: bestået integreret- eller fysiologi-
eksamen (6. sem.).
Ny studieordning: Bestået integreret eksamen (4. sem.)

På hold C, E og F er undervisningen i anatomi og
fysiologi reduceret i forhold til på hold D, idet stoffet
forudsættes bekendt fra studiet, hvorfor det kræves
at en af ovenstående eksamener er bestået.

Pladserne fordeles efter først til mølle princippet.
Tilmeldingsskema og kursusplan fås på Vagtbureauet.
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HOLD 4402
Vi søger adskillige nye medlemmer til vagtstart sna-
rest.

-Syntes du at fysiologien var spændende, og vil du
gerne prøve at anvende den i praksis.
-Vil de gerne blive fortrolig med brugen og virkningen
af  de vigtigste medicin-grupper.
-Kunne du godt tænke dig at træne dit ”kliniske øje”
-Savner du at føle, at du er en del af personalet på en
afdeling, hvor din tilstedeværelse både bliver værdsat
og taget seriøs.
-Savner du følelsen af et din kompetence bliver or-
dentligt udnyttet.

Så kan vi tilbyde dig et stabilt og velfungerende
afdelingshold, som har været en del af  det faste
personale på Rigshospitalets Thoraxkirurgisk intensive
afd. i mere end 10 år.
På holdet vil du kunne drage rigt nytte af at være
sammen med folk spredt ud på forskellige semestre.
Du vil hver måned komme til et holdmøde, hvor der
efterfølgende bliver holdt en hyggemiddag.
Du vil få trænet de basale kliniske færdigheder, samt
blive fortrolig med mere avancerede behandlingsme-
toder og udstyr.
Dine arbejdsområder vil omfatte bl.a.:

-observation og personlig pleje af afdelingens patien-
ter. Disse omfatter bl.a.: Lunge- og
oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- og
klapopererede patienter, hjerte- og lungetransplanterede
patienter og børn opereret for kongenitte hjertefejl.
-Indgift af div. IV væsker og blodprodukter.
-Udtagning af forskellige blod- og dyrkningsprøver.
-Forbindings- og drænpleje.
-EKG-tagning, og derved rig mulighed for at træne
tydnigen af EKG.
-Peritoneal- og hæmodialys(PRISMA)-behandling.

Til gengæld kræver vi:

-At du har overblik og ansvarsbevidsthed nok til at
arbejde med ofte kritisk syge patienter - også når der

HOLD 4406 PÅ HERLEV
INTENSIV
søger 2 ventilatører til indsupplering når
det passer dem!

Krav:
·Bestået farmakologi (Hvis du er på 7. eller 8. seme-
ster, kan der dispenseres fra dette)
·300 VT-timer ( skulle du ikke helt have 300 VT-
timer, vil vi dog gerne høre fra dig alligevel)
·4-5 vagter pr. måned

Vi er et fast VT-hold, som dækker hele månedens
aften- og nattevagter på Herlev intensiv afdeling.
Afdelingen har 8 sengepladser med et almindeligt in-
tensivt klientel: KOL, pneumoni, kirurgiske ptt.; endvi-
dere har vi en del hæmatologiske  samt dialyse-
krævende intensivpatienter fra hele Københavns Amt.
Holdet er fuldtalligt i øjeblikket, men da flere af vores
medlemmer nærmer sig afslutningen på studiet, øn-
sker vi efterhånden at tilføre nyt blod til holdet.
Derfor kan vi tilbyde, at du kan starte på holdet så
snart det passer dig, få dine følgevagter med det
samme og være sikker på minimum 4-5 vagter.

Som medlem på hold 4406 vil du
-få en masse søde kolleger (både læger, plejeperso-
nale og specielt ventilatører)
-få sammen med en sygeplejerske ansvaret for to
patienter
-få mulighed for at oparbejde kompetence og selv-
stændighed i a-punktur tagning og analyse, KAD- og
sondeanlæggelse, blodprøvetagning etc
-se patienter med ofte komplicerede sygdomsforløb.
-Få undervisning af afdelingens læger i emner, som vi
måtte ønske..

Der er 1 ulønnet følgevagt med en ventilatør og 1
lønnet følgevagt med sygeplejerske

Ansøgningsfrist:  Ring snarest mulig til holdleder An-
nette S. Jensen 39 27 47 86 og fortæl hvornår du
kunne forestille dig at starte og/eller afgiv en tilmel-
ding til holdet
på Vagtbureauet senest torsdag den 17. oktober 2002

sker noget MEGET spændende et andet sted på afde-
lingen.
-At du har 400 VT-timer.
-AT du har bestået fysiologi.
-At du tager min. 25 vagter i løbet af de første 3
måneder og derefter min. 6 vagter pr. måned. Efter 1
år er der mulighed for at gå ned til min. 4 vagter pr.
måned.
- At du er indstillet på at tage 4 følgevagter
med fuld løn.

Ansøgere som er tidligt på fase II vil blive prioriteret.
Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på hol-
det i mindst et år.
Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav,
hvis vi vurderer, at ansøgeren er kvalificeret, og man
skal således ikke afholde sig fra at søge, hvis man
f.eks. ikke har nok VT-timer.

Yderligere oplysninger:  Kontakt Chr. Jeppesen på
tlf.: 3887 3740
Ansøgningsfrist: . Ansøgningsblanket fås og afleve-
res på vagtbureauet hurtigst muligt
Ansættelsessamtaler:  Der vil da bliver afholdt sam-
taler på afd. 4141 den følgende uge.

Medicinerundersøgelsen

Deltag i spørgeskemaundersøgelsen på
Vagtbureauets

hjemmeside www.fadl-vagt.dk og deltag i
lodtrækningen

om bogpræmier.

Også for ikke-medlemmer!
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KRISTNE MEDICINERE
Onsdag 2/10 kl.12.00 BØN i andagts-
rummet
Torsdag 10/10 kl 19.00 Vi mødes
hjemme hos Jonas Aastrup,
Houmanns allé 4, st.tv  Kbh.NV
Tema: Fælleskab
Nye er specielt velkommne!!!

Er du ny på Panum eller gammel i gården...
Kristne medicinere er en gruppe stud.med.´er der
mødes for at diskutere tro, Gud, etik, moral og andre
spørgsmål vi synes er spændende. Vi mødes 4-5 gange
per semester kring et tema og bliver inspirerede af
en gæstetaler. Vi mødes også hver onsdag kl 12.00
til bøn i andagtsrummet (lokalen ved siden af
Studenterpræstens kontor), og spiser bagefter fro-
kost sammen. Udover dette arrangerer vi blandt andet
lejr sammen med studerende fra hele Danmark.

Dette sker de næste par uger...
Onsdag 2/10 kl.12.00 BØN i andagtsrummet
Torsdag 10/10 kl 19.00 Vi mødes hjemme hos Jonas
Aastrup, Houmanns allé 4, st.tv  Kbh.NV
Tema: Fælleskab
Nye er specielt velkommne!!!
Kristen eller ikke, Du er meget velkommen!
Hvis du har nogle spørgsmål: Skriv til
kristne_medicinere@hotmail.com (NB! Ny email
adresse!) eller ring: Linda Nilsson tel:29728583

EFTERÅRETS AN-
DEN GIM MØDE ER I
DAG ONSDAG D. 2.
OKTOBER !!

Gruppen for Integreret Medi-
cin (GIM) er en forening for
medicinstuderende, der gerne
vil vide mere om de mange al-
ternative og komplementære behandlingsformer, som
vi (desværre) høre meget lidt til under vores uddan-
nelse. GIM repræsentere en åben og fordomsfri, men
stadig kritisk indstilling overfor behandlingsformer,
vi ikke kender til. Da vi som kommende læger skal
behandle patienter, der ofte forsøger sig med alter-
nativ behandling, mener vi at man som medicinstu-
derende bør interessere sig for disse behandlings for-
mer. I sit kommende arbejde som læge kan man
måske selv bruge eller henvise til dem (eller advare
mod dem !?) - et er i hvert fald sikkert, man kan ikke
lukke øjnene og ignorer dem. I GIM diskutere vi
alternativ behandling i et fordomsfrit forum, arran-
gere foredrag på panum, tager ud og besøger alter-
native behandlere og mange andre spændende ting.
På dette møde skal vi blandt andet snakke om GIM´s
del af Faglig Dag onsdag d. 9 oktober, og vi skal høre
hvordan det gik sidste tordag da GIM og LNS arran-
gerede møde på Panum for alternativt arbejdende
personer i den etablerede sundhedsektor.

GIM´s anden møde dette efterår bliver onsdag d. 2.
oktober kl 16.00 i lokale 9.2.3 (næsten overfor MDB),
og er selvfølgelig åbent for alle nye og gamle gimmere
– vel mødt !

Mvh GIM

SE HER - KÆMPESUCCESS !

Studenternes operetteforening
POLYHYMNIA opfører
TIGGERSTUDENTEN af Carl Millöker

Historien om en lykkeridder, der hvirvles ind i et
storpolitisk spil og vinder prinsessen og det halve
kongerige…

Onsdag 2/10 kl 19.30
Torsdag 3/10 kl 19.30

Borups Højskole,
Frederiksholms Kanal 24, 1220 KbhK

Billetbestilling: 36458060
Pris: 75,-(studerende 50,-)

INFOMØDE 3/10 FOR
idrætsmedicinere!!!
Vi i Studerendes Idrætsmedicinske Selskabs besty-
relse er ved at være færdige med studiet. Vi har i sin
tid selv hjulpet med at stable foreningen på benene
og har haft stor glæde af dennes aktiviteter. Vi  sø-
ger derfor med lys og lygte nye kræfter til at videre-
føre SIMS. Det er vores håb, at der er andre stude-
rende med interesse for idrætsmedicin, der kunne
have lyst til at tage tråden op på ny.

De første har allerede meldt sig, men der er brug for
flere!!!
Vi holder derfor et informationsmøde på
Torsdag den 3/10 klokken 16.00 i 9.2.3
(SIMS’ kontor (lige overfor datasalen…))
Vi har:
- Faciliteter, der venter på at blive brugt (9.2.3)
- Masser af kontakter
- Råd og vejledning ad libitum
- Stadig penge i foreningskassen
Du har:
- Interesse for idrætsmedicin
- Gåpåmod

SIMS (Studerendes Idrætsmedicinske Selskab)
er en forening, der har bestået i flere år over flere
omgange på medicinstudiet og blandt mange succes-
rige arrangementer har været ophavsmænd til Idræts-
dag, Idrætsskadekursus, Ugekursus i Idrætsmedicin
og meget andet. De sidste par år har der ikke været
nogen aktivitet.

Har du lyst til at tage del i dette (evt. sammen med
et par venner) og lære mere om idrætsmedicin, så
skal du (eller I) videreføre SIMS.

Ring og hør nærmere hos: Jonas Meile (3333 0070),
Anne Haghfelt (3391 7670) eller Claus Bo Svendsen
(3929 0858) eller mail til sims@mdb.ku.dk. Vi er
selvfølgelig behjælpelige med vores kontakter, råd
og vejledning.

HUSGRUPPEN
INFORMERER:
Vores ugentlige mandagsmøde
starter
Kl. 16:00
Stedet er studenterklubben
kom glad, kom frisk
MVH
Husgruppen

KOM TIL GENERALFORSAMLING
I IMCC

IMCC afholder generalforsamling i weekenden den
11-13 oktober i Brædstrup; vært for arrangementet
er IMCC Århus. Dette er en oplagt mulighed for at få
et indblik i hvad der rør sig i IMCC og for at knytte
nye kontakter.

Der er fælles transport fra Panum Instituttet med
afgang fredag kl. 16.15. Hele weekenden kommer til
at koste 100,-, bankkonto vil blive oplyst i en senere
mail.

Har du lyst til at deltage kan du tilmelde dig på
www.imcc.dk/gf frem til fredag den 4. oktober.

IMCC MÅNEDSMØDE

Onsdag den 2. oktober kl. 19.30 ( i aften) afholdes der
månedsmøde i FADL’s mødelokaler.

Alle basisgrupper skal være repræsenteret på dette
møde da der skal vælges ny lokalformand og ny lokal-
kasserer.

Kom til mødet og bak op om IMCC og den kommende
lokalformand og lokalkasserer – alle er velkomne.
Har du ikke kendskab til IMCC er dette en god måde
at få det på!

EXCHANGE - MÅNEDSMØDE
TORSDAG D.3.OKTOBER !

EXCHANGE-GRUPPEN holder månedsmøde tordsag
d.3.oktober kl 17:OO på IMCC kontoret. Alle der er
intereserede i Exchange og måske godt kunne tænke
sig at blive en del af vores meget hyggelige gruppe,
er meget velkomne. Vi har en masse spændende op-
gaver foran os og masser af plads til nogle nye
exchangere. Vi glæder os til at se nogle nye ansigter
på torsdag! for info skriv til:
ingunn_exchange@yahoo.dk
Med venlig hilsen, Exchange-gruppen :)

Basisgrupper

SEXEKSPRESSENS
MÅNEDSMØDE

Tid:
Torsdag d. 3. oktober kl. 19:00.

Sted:
De runde sofaer i kantinen.

For hvem:
Alle nye og gamle sexeksere...
- samt alle andre nysgerrige.
Kom glad, kom frisk, eller bare kom...
- Det bliver hyggeligt som sædvanligt...

IMCC

INDRE ORGANER
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PROGRAM FOR FAGLIGDAG 2002 DEN 9/10:

AKUT MEDICIN

9.15-10.00: Forelæsning i Lundsgaard
TEMA: Simulatorer i lægeuddannelsen - uddannelse af læger til håndtering
af ”AKUT MEDICIN” (Sophus Medical Aps) (Planlægning af MSR)

10.15-11.00: Forelæsning i Lundsgaard
TEMA: Transplantation (Planlægning af SATS)

11.15-12.00: Forelæsning i Lundsgaard
TEMA: Alternativ håndtering af posttraumatisk stress – Håndtring af
posttraumatisk stress gennem empatisk kommunikation og meditative teknikker
(Planlægning af GIM)

12-13: Frokost

13.15-14.00: Forelæsning i Lundsgaard
TEMA: Arbejde i krisesituationer samt forberedelse til rollespil – Pa-
trik Howard fra Rødekors (Planlægning af IMCC)

14-16: Rollespil (Planlægning af IMCC og FADL)

12-16 Worksshops/Stande uden for Lundsgaard
- Simulatorer i lægeuddannelsen
- Introduktion af meditative teknikker (14.00-15.00)
- Transplantation
- Bogladen

INDRE ORGANER
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MSR side nr. 5 • 30. 09 2002 • I denne uge redigeret af Karina Heuer Bach

Det Medicinske Studenterråd

Hvor i alverden finder jeg Det Medicinske Studenterråd (MSR) ...?
Studenterrådet har kontorer på Panum i bygning 1.2, hvor også Mødelokalet findes.

Studenterrådets telefonnummer er 35 32 64 00.
Post kan sendes til adressen: Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet

Blegdamsvej 3, 2200 København N

Homepage: http://www.studmed.ku.dk/msr/ E-mail:  msr@studmed.ku.dk

 

Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

Referat af MSR møde torsdag d.
26. september 2002

Til stede:
Ditte Skovgaard, semsterfri; Rune Tønnesen, 3.
sem; Stine Ydegaard Jørgensen, 1. sem; Thomas
Erstal, semesterfri; Henrik Frederiksen, 7. sem;
Anne Holm, 2. sem; Christina Jensen-Dahm, 3.
sem; Kirstine Fossar Fabritius, 4. sem; Rikke
Sury, 4. sem; Bjarke Brandt Hansen, 7.sem;
Helene Hvidman, 3. sem; Bo Biering-Sørensen,
7. sem; Simon Serbian, 9. sem og Karina Heuer
Bach, sekretær.

Dagsorden:
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Nyt fra udvalg
4. 2. sem. Nyt cellekursus
5. Ændringer på 1.-5. sem
6. Studienævnsmøde
7. Nedsættelse af arbejdsgruppe
8. Information på rustur/Panum
9. Eventuelt

1. Formalia
Dirigent: Bo. Referent: Karina

2. Nyt fra semestrene
1. sem: der er problemer med at

hente øvelsesvejledningerne
ned fra nettet/åbne filerne.
Tages op på 1. – 6. sem. HR og
meddelelse til
studienævnsmødet d. 1. oktober.

2. sem: også problemer med
øvelsesvejledningerne

3. sem: Der har været problemer
med informationen om
reeksamen i metodekurset.

3. Nyt fra udvalg
3. sem. udvalg: afventer svar fra
følgegruppe ang. ændringer tidligere
behandlet i MSR.
4. sem. udvalg: stadig ingen
mødeindkaldelser
5. sem. udvalg: alt planlagt inden
semesterstart.
10. sem. udvalg: er allerede blevet
indkaldt, så det er jo i god tid.
Følgegruppen: diskussion om 6. sem.
eksamen, snak om reduktion i termer i
forhold til 3. sem.

medicin for at undersøge økonomien på
fagene.
Eksamensplan F03 Denne lægges ud på
hjemmesiden og evt. kommentarer mailes
til Henrik inden næste studienævnsmøde.
Dog bør datoer og ikke uger for fremtiden
skrives ind i planen.

7. Nedsættelse af arbejdsgruppe
Som besluttet på fagrådsdagen
nedsættes en arbejdsgruppe til at
udarbejde en infomappe til nye aktive.
Bestyrelsen er sat på sagen. Indholdet
sendes til kritisk gennemgang hos andre
MSR aktive.

8. Information om rustur/Panum
Vejlederne bør hvert år uddannes til hvad
MSR er og står for.
Nedsættelse af gruppe til at koordinere
besøgene venter til senere.

9. Eventuelt
- MSR julefrokost afholdes d. 29.
november. Tilmelding senest d. 15.
november til Bo.
- Der kommer nok en ansøgning fra
SUND-rådet om penge til at lave
aftenarrangement. Denne vil blive
efterkommet.
- Valg på universitetet. MSR vil forsøge
at opstille til i hvert fald nogen af
institutbestyrelserne.
- Odense har inviteret os til fællesmøde d.
26. oktober
- Forenede Studenterråd afholder
demonstration d. 3. oktober. Anne og
Rune er koordinatorer.
- Alle bedes rydde op efter sig selv på
kontoret.

4. 2. sem. Nyt cellekursus
Manglende opbakning fra VIP-bagland til
at lave nyt kursus til trods for stor
opbakning på stormøde i foråret 2001.
Næste møde i 2. sem. udvalg d. 7.
oktober. Studienævnsrepræsentanterne
tager sagen op på studienævnsmødet.

5. Ændringer i 1.-5. sem.
Papir om ændringsforslag sendt ud pr
mail og findes på hjemmesiden. Papiret
blev gennemgået.
Dissektionskurset skal også gennemgås
med henblik på forbedringer.
Kommentarer skrives ind og papirer
gennemskrives med argumenter og visuel
fremstilling af ændringerne før dette
sendes videre.

6. Studienævnsmøde
Spotprøve 4. + 5. sem.
Tages op i studienævnet igen af politiske
hensyn. Arbejdsgruppen deltager i en
diskussion og efterfølgende skal der
tages en faglig diskussion i studienævnet
og endelig en skriftlig afstemning.
6. sem. eksamen. Problemer i forhold til
ba. som afrundet uddannelse.
Følgegruppen foreslår en skriftlig
eksamen med 4 essay spørgsmål hvor
relevante dele af tidligere
undervisningsforløb kan inddrages. MSR
er imod at man testes i samme emner flere
gange.
Øvelser i 1. sem. humanbiologi. Skal
øvelserne gøres obligatoriske på grund af
dårligt fremmøde. I stedet bør øvelserne
gennemgås og relevansen højnes
Fakultetets økonomi. Medicin giver som
sådan overskud og er dermed med til at
betale for f.eks. humanbiologi. MSR
kontakter de øvrige studenterråd for

Opstillingsmøde og
generalforsamling

tirsdag d. 8. oktober
kl. 16:00

MSR



13

Tirsdag den 8/10 kl.16.00
Fagrådets mødelokale 1.2.15

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalg og tillidsposter
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Fremlæggelse af budgetforslag
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse bestående af 5 personer
- Formand
- Økonomisekretær
- Kontaktperson til forenede studenterråd
- Kontaktperson til studienævnet for medicin
- Menigt medlem i bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Valg af repræsentanter til eksterne udvalg, herunder
Universitets bogladen
10. Nedsættelse af og valg til udvalg under MSR
11. Valg af kandidater til studienævn, fakultetsråd og
konsistorium.
12. Valg af nyt LOGO
13. Eventuelt

Alle studerende, der er indskrevet ved det
lægevidenskabelige studium ved Københavns Universitet
har fuld tale og stemmeret!

Ad. 6 Forslag til vedtægtsændringer for Det Medicinske
Studenterråd - se næste spalte
Foreslag til vedtægtsændringer skyldes både at der er
visse forhold under MSR der har ændret sig siden de
sidste ændringer blev foretaget samt en række beslutnin-
ger der blev taget på fagrådsdagen.

Ad. 10 Udvalg hvor der på forhånd mangler repræsentan-
ter eller suppleanter.

Udvalg om den nye studieordningen:
1.sem. - mangler en suppleant
4.sem. - ?
5.sem. - mangler en suppleant
6-9.sem. - ?
10.sem - mangler en suppleant
11.sem - mangler repræsentant og suppleant
12.sem.- mangler repræsentant og suppleant

Dispensationsudvalget - ?
Evalueringsudvalget - mangler 1 repræsentant
Kvalitetsudviklingsudvalget - mangler 1 repræsentant
VKO-udvalg - mangler 1 repræsentant
International udvalg - mangler 1 repræsentant
Universitetsbogladens bestyrelse - mangler 1 repræsent.

Kom og hør mere om de enkelte udvalg på generalforsam-
lingen... Og vær med til at sætte præg på dit studie.

Ordinære Generalforsam-
ling Forslag til vedtægtsændringer

Udarbejdet af formanden

§5 stk.1
Der afholdes fællesmøde hverdagen før studienævns-
møde.
Ændres til:
Der afholdes fagrådsmøder tidligst 6 dage før og senest
dagen før et studienævnsmøde, således at studienævns-
dagsorden og medfølgende dokumenter kan være
studienævnsrepræsentanterne i hænde til fagrådsmødet.
Så vidt muligt skal der være udfærdiget en mødekalder
for hele semestret umiddelbart efter semesterstart.

stk.2 - Til dagsorden skal som minimum indeholde på
MSR møderne:
1.Formalia
2.Tilbagemelding fra semestrene
3.Tilbagemelding fra udvalg <—— (er tilført)
4.Studienævnsmødet
5.Meddelelser
6.Eventuelt

§8 stk.3 Er tilført
Fagrådets repræsentanter, der besider poster i udvalg
under studienævnet, er blevet valgt hertil på generalfor-
samlingen eller et ordinært MSR.
Stk.4 Er tilført
For at repræsentere fagrådet i udvalg under studie-
nævnet skal man minimum have været til stede ved 3
MSR møder samt være orientereret om fagrådets vedtæg-
ter, tidligere beslutninger og fagrådets forventninger til
den studerende i disse udvalg, hvilke oplysninger forefin-
des i MSR-udvalgsmappen på MSR kontoret. Bestyrelsen
kan dog i visse tilfælde dispensere for antallet af MSR
møder.

§9 stk.2 Er tilført
Det forventes at repræsentanter i studienævnet og udvalg
under studienævnet deltager ved alle ordinære MSR
møder.
I tilfælde af fravær skal der foreligge en skriftlig
afrapportering fra udvalget.
Stk.2 ændres til stk.3
Stk.3. ændres til stk.4

 

Husk der skal vælges nyt LOGO på generalforsamlingen!

MSR
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Logokonkurrence

Det Medicinske Studenterråd (MSR) skal
have et nyt LOGO!

Indtil nu har MSR benyttet sig af det forenede
studenterråds logo som blot ligner et S, men
det er nu blevet besluttet at man skal kunne
identificere MSR ved dets eget personlige
logo.

Præmien for bedst indsendte logo er 6 fla-
sker god rødvin!

- Logoet skal være fængende/ opsigtsvæk-
kende

- Må gerne være i farver men skal også
fremstå flot i sort/hvid (MOK er i sort/
hvid)

- Skal ”sige” noget om det arbejde vi laver i
MSR eller indeholde bogstaverne MSR.

For at deltage i konkurrencen skal man ind-
levere sit bidrag på MSR kontoret (1.2.5) lige
ved siden af FADL’s mødelokale eller sende
det til vores kontor (adressen står på forrige
MSR side) senest mandag den 7/10.

Valget af bedste indsendte logo vil foregå på
generalforsamlingen tirsdag den 8/10,
og vinderen vil få direkte besked dagen efter
samt vil fremstå i MOK den kommende uge.

På de indleverede LOGO’er skal det fremgå
hvem der har lavet dem samt telefonnummer,
så vi kan kontakte vinderen direkte den 9/10.

Det Medicinske Studenter-
råd

Er du interesseret i at have indflydelse på hvordan dit
studieforløb skal være?

Er du interesseret i at gøre en arbejdsindsats for at få
ændret på de problemer der er med studieordningen?

Er du interesseret i at være "talerør" og repræsentant
for 3000 medicinstuderende i udvalg hvor vi faktisk
har en stor indflydelse og hvor vi kan ændre på tin-
gene.

Kom da til MSR møderne der afholdes én gang om må-
neden og varer ca.2 timer, og forklar hvad der er galt, og
hjælp os ved selv at deltage aktivt, med at få ændret på
problemerne.

Jo flere hoveder der er i MSR, jo flere problemer kan
der tages hånd om, og forhåbentlig forudse og forhindre
fremtideige problemer

Alle kan deltage aktivt i MSR, og man vælger selv
sin arbejdsbelastning!

Organisation på Panum:

Holdrepræsentanter - Mindre problemer tages der selv
hånd om, større problemer gåes videre med til MSR
(klager over fag, undervisere m.v.)

Det medicinske Studenterråd - Alle problemer, forslag
til ændringer og håndtering af sager m.v. debateres.
Studienævnsrepræsentanter informeres om MSR's hold-
ning til punkter på studienævnsdagsordenen.

Studienævnet - Øverste politiske organ på Panum be-
stående af 5 studenterrepræsentanter og 5 "underviser-
repræsentanter". Tager de endelige beslutninger om evt.
ændringer i studieplanen, ændringer af kurser, semestre
m.v.

Sermesterudvalg - Udvalg under studienævnet. Tager
sig af praktiske problemer på de enkelte semestre og
afrapporterer til studienævnet. Hvert semesterudvalg har
min. 1 studenterrepræsentant.

MSR
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Hvem vil da det? 
Nå, men... Vi ses i 
Hjørring! 

Ja! Men hvor 
finder jeg 
information om 
turnus? 

Skal du også i 
turnus til  sommer? 

Tak! Du er min 
ven. Dig vil jeg 
ikke snyde for 
90.000, hvis jeg 
trækker nr. 1 

Prøv på: 
www.sst.dk/blanketter/i
ndex_turnussommeren
%20.asp 

Hvor??? 

MEGET MYSTISK...
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