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KRIDT SKOENE OG MØD OP TIL SOMMERENS
FADL- PÉTANGUE-TURNERING

FREDAG DEN 20. JUNI  KL. 13.30
Efter turneringen kan vinderne fejres i studenterklubben som tilfæl-
digvis holder lang fredagsbar.

Turneringen løber af stablen på græsplænen foran Studenter-klubben.

Under denne fantastiske turnering sørger FADL selvfølgelig for lidt
mundgodt og skummende koldt FAD(Ø)L.

Turneringen er åben for 32
hold. Hvert hold skal be-
stå af 3 medlemmer,
som selv medbringer
et sæt pétangue-
kugler.

Find et vinder-
navn til dit hold
og tilmeld holdet
på
følgende mailadresse:
ap@fadl.dk eller le@fadl.

SIDSTE FRIST FOR TILMELD-
DING ER MANDAG DEN 2. JUNI. Vi glæder os til at se jer

FADL´s sekretariat
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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:FADL Købehavns Kredsforening

Onsdag:
MOK nr 28, årgang 35 udkommer

Torsdag:

Fredag:

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK
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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 ( disp. og holdsætning 1+6+7 semester)
Mette kristensen, lokale 9.1.41 35 32 70 76 (lektionskataloger)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO)
Lisbeth Jensen 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I)

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
klinikudvalget@rh.dk
Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid: Man-tor 10–14
Studentersekretærer: Anne Sansome og Katrine Bjerggaard
Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 38

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post
Assistent: Hanne Thielsen
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 lmb01@bbh.hosp.dk Onsdage fra kl. 12.30 - 16.30

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101, tlf. 44 88 33 71
Sekretær Birthe Brogaard (KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk)
Sekretær Anna-Lise Lindahl
Træffetid       Man-fre 10-14
Studentersekretær Nina Løth (7.-9. semester)
Studentersekretær Marie Bønnelycke (10.-13. semester)
Klinikudvalgets hjemmeside: www.ku.kbhamt.dk

Styrende Organer
MØDEREFERAT – MØDE 03-03
Forum: Studienævnets medlemmer
Møde afholdt: 4. marts 2003
Sted: Lille Mødesal, Panum Instituttet
Referent: Berit Cecilie Brix
Til stede
Pernille Due, Hans Vilhardt, Kirstine Fabritius, Hen-
rik H. Frederiksen, Helene Hvidman, Christina Jen-
sen-Dahm og Caroline Nielsen
Endvidere deltog Ture Karbo, Ditte Skovgaard og
Lone Emilie Rasmussen (studievejl.), Berit Cecilie
Brix .
Afbud:
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat 03-02
4. Studieplan

a. Overgangsordning 6. semester
b. OSVAL

5. Eksamen i Basal Humanbiologi og Medic
insk Kemi fællesmøde med Odont. Studie
nævn (kl. 16.35-17)

6. Henvendelse fra Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling vedr. opbygning af
lægeuddannelsen i forbindelse med nedlæg
gelse af den postgraduate tur-nusuddannelse.

7. Eksamen i gyn/obs – rapporter over nye
eksamensfor-mer

8. WFME-møde
9. Meddelelser
10. Eventuelt
11. Anmodning om tilladelse til engelsk

undervisning

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev udvidet med nyt pkt.
11 Anmodning om forsat undervisning på engelsk på
10. semester.
ad 2 Personsager
En ansøgning om forlænget frist for beståelse af FASE
II blev ikke imødekommet. Den studerende udskri-
ves, men gøres opmærksom på at der kan søges gen-
optagelse.

En ansøgning om tilladelse til et 4. gangs
forsøg blev ikke imøde-kommet. Den studerende ud-
skrives, men gøres opmærksom på at der kan søges
genoptagelse.
Studienævnet diskuterede generelt de studerende,
som mangler at be-stå cellebiologi på gammel ord-
ning og besluttede, at der efter en kon-kret vurde-
ring af den enkeltes studieforløb evt. ville kunne
tilbydes følgende alternativer:

1) overflytning til ny studieordning på 4.
semester efter at have bestået cellebiologien på 2.
semester ny ordning (de studerende får ved over-
flytningen 3 nye muligheder for at bestå cellebiologi-
eksamen) eller

2) fortsætte på gammel ordning efter be-
stået cellebiologieksamen på 2. semester ny ordning
(da der ikke er flere cellebiologieksaminer ef-ter
gammel ordning. Der gives ikke 3 nye forsøg til at
bestå eksamen, eftersom der ikke er tale om en
overflytning til ny ordning).
Med udgangspunkt i en ansøgning om fritagelse for
OSVAL II på baggrund af tidligere udgivet artikel
(ansøgningen blev imødekom-met), ønsker studie-
nævnet en principiel diskussion med dispensati-
onsudvalget om at sidestille artikler med OSVAL II
opgaver.
De øvrige ansøgninger blev imødekommet.
ad 3 Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt med enkelte rettelser.
ad 4 Studieplan
A) Overgangsordninger
Hans Vilhardt præsenterede arbejdsgruppens forslag
(arbejds-gruppen bestod af studievejl. Gordon Jehu
og studievejl. Camilla Grønlund Hiul og Hans
Vilhardt).
De studerende som består deres sidste eksamen på
6. semester gammel ordning til sommer, bliver til-
budt frivillige supplerings-kurser i patologisk ana-
tomi, farmakologi og genetik med en efter-følgende
obligatorisk eksamen i genetik i august 2003. Sær-
skilt kursus i immunologi tilbydes ikke og de stude-
rende må selv følge undervisningen på 5. semester.
Studievejlederne vil publicere det-te i MOK
B) OSVAL
Vedrørende indstillingen fra følgegruppen og til studie-
nævnet fandt studienævnet ikke umiddelbart argu-
menter for at ændre stu-dienævnets beslutning om
at de studerende kan medtage OSVAL på 6. seme-
ster. Pernille Due vil mødes med Torben Schroeder
og Jan-Helge Larsen og diskutere deres argumenter.
Stud.med. Chri-stina Jessen-Dahm og Kirstine Fos-
sar Fabritius deltager også i mødet.
Vedrørende Følgegruppens tidligere indstilling om
et loft for an-tallet af OSVAL opgaver pr. Vejleder,
besluttede studienævnet at dispensere fra dette krav,
men kun for så vidt angår opgaver i me-dicinsk histo-
rie. Det skal ses i lyset af at fagets professor kun har
et begrænset antal andre  undervisningsopgaver.
Studienævnet enedes også om evaluere OSVAL-for-
løbene i medicinsk historie i et semester eller to.
Pernille Due kontakter Jørgen Hedemark des-angå-
ende samt om en eventuel fremtidig evaluering af
OSVAL forløb ved samtlige fag.
ad 5 Eksamen i basal humanbiologi
og medicinsk kemi
Odontologisk studienævn deltog ved dette punkt.
I denne vintereksamenstermin er 44% af de tandlæge-
studerende dumpet. Dette giver store problemer for
studiet og studietidsfor-længelse på et helt år for
denne gruppe. Studienævnene diskutere-de de gene-
relle problemer ved at ikke at have reeksamen i
human-biologi. Det betyder p.gr.a. 1 årsreglen bl.a.
at de studerende som er dumpet, må lade faget ligge
et semester, mens de læser og be-står cellebiologi og
først derefter reelt kan læse humanbiologi igen. Dette
virker uhensigtsmæssigt. Begge studienævn støtter
in-tentionen om at give de studerende en god studie-
start, og mener at den manglende reeksamen giver
alt for store problemer for en re-lativt stor gruppe
studerende på begge studier. Studienævnene vedtog
derfor at udarbejde et forslag til studieordnings-
ændring på dette område, som kan behandles på de
næstkommende studie-nævnsmøder i april. Forsla-
get kan derefter fremsendes til Fakul-tetsrådet til
endelig godkendelse i maj, og det vil såfremt forsla-
get godkendes være muligt at indføre reeksamen i
faget allerede fra august måned 2003.
ad 6 Henvendelse fra MVTU
vedrørende nedlæggelsen af turnus-
uddannelsen
Studienævnet diskuterede for og imod samt hvorle-
des denne sag skulle behandles . Pernille Due vil
afholde et møde med bl. andre Hans Karle og Torben
Schroeder for at kortlægge det videre ar-bejde.
ad 7 Eksamen I gyn/obs
Studienævnet diskuterede ganske kort rapporterne
og de meget dy-re alternative eksamensformer. Per-
nille Due vil skrive til Flem-ming Gjerris og bede
ham oprette en task force vedr. udvikling af nye
eksamensformer på det kliniske område for at koor-
dinere og indsamle erfaringer på dette område. –

REDAKTIONELT.
Så nærmer læseferien og antallet af MOK-numre der
er tilbage dette forår er faldende. Helt eksakt er der
kun 2 numre tilbage udover det du sidder med i
hånden nu. Så hvis du vil ud med noget til dine
medstuderende så husk vores deadline er mandag kl.
12.

MOK-red

STUD. MED. GASTR.
Ugens opskrift
Pasta med kødsovs á la Panumkantinen
Ingredienser: 500 g hakket okseafpuds, ½ L vegeta-
bilsk olie,  ca. ½ liter pastavand, 2 dl majzenajævning,
kulør, det tredje krydderi samt salt og peber.
Kødet svitses i ½ dL olie. Tilsæt resten af olien og
vandet og kog ind med jævning. Tilsæt kulør. Smag
til med salt, peber og det tredje krydderi. Serveres
på udkogt pasta. Serveres med en ½ liter lunken
mælk. Velbekommen.

Se rettens
flotte
farvespil
på net-
udgaven af
dette
nummer.

MOK & STUDIET
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Der blev givet udtryk for, at der burde være midler
til rådighed til udvikling af nye eksa-mensformer –
specielt set i lyset af medicins indtjening til fakulte-
tet.
ad 8 WFME
Der var flere interesserede, som meldte sig til at
deltage i konfe-rencen. Berit C. Brix vil lave en sam-
let liste over deltagere og vi-deregive denne til Leif
Christensen. Fra fakultet/studienævnet del-tager
således indtil videre følgende 8 personer: Helene
Westring Hvidman, Christina Jessen-Dahm, Henrik
Højgaard Frederiksen, Jes Braagaard (studievejl.),
Pernille Due, Hans Sjöström, Lars Kayser og Poul
Jaszczak.
Birte Glenthøj og Niels Høiby har takket nej.
ad 9 Meddelelser
Pernille Due omdelte en kopi af en skrivelse fra
Koordinationsud-valget til fakultetsrådet vedrørende
budget 2003.

Pernille Due orienterede om to undersøgel-
ser – en kandidatunder-søgelse og en ophørs-
undersøgelse. Sidstnævnte fra årgang 2000 viser at
medicin har det laveste ophør overhovedet.

Studienævnet er selv gået i gang med en ny
ophørsundersøgelse, som underviserne på 1. seme-
ster skal informeres om.
ad 10 Eventuelt
Der var intet til eventuelt
ad 11 Anmodning om fortsat undervisning på en-
gelsk på 10. seme-ster
Studienævnet imødekom denne anmodning under for-
udsætning af at ingen danske studerende bliver på-
lagt at følge denne undervisning.

MØDEREFERAT – MØDE 03-04
Forum: Studienævnets medlemmer
Møde afholdt: 1. april 2003
Sted: Lille Mødesal, Panum Instituttet
Referent: Grete M. Rossing
Til stede
Pernille Due, Kirstine Fabritius, Henrik H. Frederik-
sen, Helene Hvidman, Ni-els Høiby, Poul Jaszczak,
Christina Jensen-Dahm, Caroline Nielsen, Hans
Vilhardt.
Endvidere deltog Berit Brix (fuldmægtig), Camilla
Grønlund Hiul, Ditte Skov-gaard, Ture Karbo
(studievejl.), Grete Rossing.
Under pkt. 4 deltog Hans Sjöström.
Afbud
Birte Glenthøj
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager

a. Udsendte sager
b. Merit i forbindelse med OSVAL II

3. Godkendelse af referat 03-03
4. Studie- og eksamensordningen

a.Orientering om status for kurserne i forbin
delse med overgangsordning 6. semester
b.ændringer til studie- og eksamens
ordningen herunder ind-stillinger fra Følge
gruppen
c.Rapport fra Semesterudvalget for 7. seme
ster

5. Orientering om klage over Studienævn for
Medicins sags-behandling og beslutninger
vedrørende eksamen

6. Anmodning om udvidelse af Følgegruppen
7. Syge-reeksamen ved de kliniske eksaminer
8. Meddelelser
9. Eventuelt
ad 1 Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt.
ad 2 Personsager
Udsendte sager.
En ansøgning om tidsfristforlængelse til beståelse af
fase II blev imø-dekommet.
En ansøgning om tilladelse til et 4. eksamensforsøg
i Basal humanbio-logi og kemi blev imødekommet
grundet særlige forhold. Den stude-rende indkaldes
til samtale med studielederen.
En ansøgning om tilladelse til for 4. gang at gå til
eksamen i fysiologi og integreret eksamen blev imø-
dekommet grundet særlige forhold.
En ansøgning om tidsfristforlængelse til beståelse af
fase I blev ikke imødekommet.
En ansøgning om dispensation for 2-årsreglen samt
tilladelse til et 4. eksamensforsøg i cellebiologi blev
grundet særlige forhold imøde-kommet.

En ansøgning om tidsfristforlængelse til beståelse af
fase I blev ikke imødekommet.
En ansøgning om tilladelse til et 4. eksamensforsøg
TAS samt dispen-sation for 2-årsreglen blev imøde-
kommet grundet sagens særlige ka-rakter.
En ansøgning om overflytning til ny studieordning
blev ikke imøde-kommet. Den studerende gives en
sidste chance til at deltage i eksa-men på 1986-ord-
ningen.
En ansøgning om tilladelse til at deltage i eksamen
i farmakologi efter 7. semester blev imødekommet
(den studerende er ikke holdsat til un-dervisning på
8. semester).
En ansøgning om tilladelse til at annullere en orlov
blev imødekom-met. Den studerende bevarer såle-
des sin holdsætning på 7. semester og kan deltage i
genetikeksamen.
En ansøgning om yderligere tidsfristforlængelse til
beståelse af fase I samt en ansøgning om yderligere
tidsfristforlængelse af fase II blev ikke imødekom-
met.
Fra elitesportsfolk støttet af Team Danmark forelå
2 sager:
En ansøgning om  tilladelse til deltagelse i psykiatri-
eksamen på tids-punktet for sygeeksamen samt ud-
skydelse af kurserne i neurologi, neurokirurgi og kli-
nisk socialmedicin. Ansøgningen blev imødekom-met.
En ansøgning om flytning af den skriftlige eksamen i
det integrerede organkursus på 5. semester (ny studie-
ordning),  idet den studerende er udtaget til delta-
gelse i turneringer som strækker sig henover eksa-
mensdatoen. Det besluttedes at rette henvendelse
til kursusledel-sen/eksamensudvalget for at under-
søge muligheden for at afvikle en mundtlig eksamen.
Sagerne gav anledning til en længere drøftelse af
særordninger for Team Danmark støttede og andre
elitesportsudøvere. Studienævnet fandt, at det måtte
være muligt for disse sportsfolk at fremlægge træ-
nings- og/eller turneringskalender i rimelig tid, hvil-
ket kunne lette planlægningen.
Tidligere fremsendt ’hyrdebrev’ vedheftes til studie-
nævnets medlem-mer.
Øvrige indstillinger fra dispensationsudvalget blev
imødekommet.
b. Merit i forbindelse med OSVAL II
Studienævnet besluttede at offentliggjorte artikler
kan erstatte den skriftlige del af OSVAL II. Ved
flere forfattere udfærdiges medforfat-tererklæring.
– OSVAL II vil kunne bedømmes godkendt på basis
af en konkret vurdering af den publicerede artikel.
Såfremt studenten øn-sker karakter må artiklen danne
grundlag for en egentlig mundtlig ek-samen.
ad 3 Godkendelse af referat
Referat 03-03 godkendt med enkelte rettelser/tilfø-
jelser.
ad 4 Studie- og eksamensordning
a. Orientering om status for kurserne i forbin-
delse med overgangs-ordning 6. semester.  På bag-
grund af drøftelser med fagene havde Hans Vilhardt
udarbejdet et forslag til afholdelse af intensive kur-
ser i genetik, farmakologi, immunologi og almen
patologi. Kurserne place-res i august: uge 32 farma-
kologi; uge 33 patologisk anatomi; uge 34+35 gene-
tik. Med hensyn til immunologi henvises de stude-
rende til at følge forelæsningerne på 5. semester.
Studienævnet godkendte for-slaget med hensyn til
kurserne og eksamen i genetik. Forslaget om, at de
studerende skulle indstille sig til 5. semesters inte-
grerede eksamen kunne studienævnet ikke godkende.
b. Ændringer i Studie- og eksamensordningen
herunder indstillin-ger fra Følgegruppen.
1. Indførelse af syge- reeksamen i Basal human-
biologi inkl. kemi. Efter en længere drøftelse beslut-
tede studienævnet at indstille, at der årligt afholdes
2 ordinære eksaminer samt én syge-/reeksamen i
faget. Formuleringen af indstillingen til Fakultets-
rådet udsendes til studie-nævnet og til 1. semester-
udvalget.
2. Indstilling vedrørende 5./6. semester.  OSVAL I:
Ifølge Studie- og eksamensordningen afholdes en 45
min. mundtlig prøve over skriftlig opgave og
beståelsesfristen er før holdsætning på 6. semester.
Studie-nævnet besluttede at indstille, at det skal
være muligt at medtage OSVAL I på 6. semester og
at beståelsesfristen blot skal være før ud-sendelse af
eksamensbrev til 6. semesters eksamen.
Hvad angår Tidligt klinisk ophold tilsluttede studie-
nævnet sig forsla-get om en let opstramning. Det
indstilles at opholdet skal være god-kendt/bestået
før holdsætning på 6. semester.

3. Fra Følgegruppen forelå en indstilling til studie-
nævnet om, at ind-tegningsbetingelserne til 6.
semesters eksamen ændres, således at det vil være
samtlige prøver på 1.-4. semester som skal være
bestået (iføl-ge studie- og eksamensordningen er det
samtlige prøver på 1.-5. se-mester, som skal være
bestået). Studienævnet kunne tilslutte sig Føl-
gegruppens forslag.
4. Fra Følgegruppen forelå endvidere indstilling om
at ændre indteg-ningsbetingelserne for OSVAL II,
som er beståelse af prøver på 11. semester. Studie-
nævnet besluttede at indstille at indtegningsbetingel-
serne fjernes og at OSVAL II blot skal være bestået
inden holdsætning på 12. semester.
c. Rapport fra 7. semesterudvalget. Semesterudvalget
havde frem-sendt en rapport indeholdende målbe-
skrivelse, eksempel på et ugefor-løb under det klini-
ske ophold samt overblik over færdighedstræning og
kursusdage m.m. Der blev fra de studerende givet
udtryk for, at det der fremgik af rapporten ikke ad-
skilte sig væsentligt fra det nuværen-de 7. og 8.
semester, hvilket man fandt skuffende.
Hans Sjöström kommenterede 7.semesterudvalgets
betænkning især med henblik på krav til lærer-
ressourcer og med henblik på målbeskri-velsen. Han
betonede vægten af at planen ikke kræver flere res-
sourcer end som fremgår af studieplanudvalgets be-
tænkning og følgegruppens ressourceberegning. Han
konkluderede  at det var vanskeligt udfra den fore-
liggende betænkning at beregne ressourcekravet, da
den ikke var tilstrækkeligt detaljeret. Han mente
også det var uafklaret hvordan ressourcekravene for
den planlagte undervisning i Blodtypeserologi, Kli-
nisk fysiologi, Klinisk Biokemi, Patologisk anatomi
(på nær ob-duktionskursus) og Radiologi skulle be-
regnes, idet de ikke forekom-mer i studieplanen for 7
semester.
Med henblik på målbeskrivelsen påpegede Hans
Sjöström, at der for kliniske færdigheder findes en
rapport fra Arbejdsgruppen for kliniske færdigheder
inkl. Kommunikation dateret den 20.jan 2000 der
ved hjælp at fire færdighedsgrader specificerer de
semestre den pågælden-de færdighed skal indlæres.
Dette er så blevet indført i  ”Forslag, Ud-gave 3 af
Målsætninger og Mål for Medicinstudiet”.  7.
semesterud-valgets målbeskrivelse havde defineret
en ny færdighedsgrad – på ba-salt niveau –  og ikke
helt fulgt rapportens rekommandationer med hen-
blik hvilke færdigheder som skal indlæres i 7 seme-
ster. Hans Sjöström fandt det uheldigt at man havde
indført yderligere en grad af færdighedsniveau, og at
man ikke havde motiveret forandringerne i
færdighedsmål. Endvidere gjorde Hans Sjöström op-
mærksom på at 7.semesterudvalgets målbeskrivelse
ikke indeholdt mål for Obdukti-onskursus, Blodtype-
serologikursus samt den foreslåede undervisning i
Klinisk Biokemi, Klinisk Fysiologi, Patologisk ana-
tomi og Radiologi.
Studienævnet nedsatte en arbejdsgruppe bestående
af Jes Bruun Lau-ritzen, Ulf Helgstrand, Jørgen Hede-
mark Poulsen, Henrik Frederiksen og som formand
Hans Sjöström. Udvalgets opgave er at udarbejde
forslag til målbeskrivelse for kliniske færdigheder.
Forslaget skal fo-relægges studienævnet snarest
muligt og senest på nævnets møde i ju-ni. Endvidere
nedsattes en arbejdsgruppe med henblik på at bringe
undervisningen på 7. semester i overensstemmelse
med studieordnin-gen. Poul Jaszczak og Torben
Schroeder blev udpeget.
Med hensyn til evaluering ønskede de studerende en
OSKE frem for et spørgeskema. Ifølge studie- og
eksamensordningen skal 7. semester evalueres ved
en 30 min. mundtlig eksamen med udgangspunkt i en
journal.
ad 5 Orientering om klage over
Studienævn for Medicins sagsbehand-
ling og beslutninger vedrørende
eksamen

Fra Universitetets juridiske afdeling var
modtaget svar på Medicinsk Anatomisk Instituts
klage af 29. januar 2003 vedrørende studienæv-nets
sagsbehandling og beslutninger vedrørende spørgs-
målet om ind-førelse af spotprøver på 4. og 5. seme-
ster. Af svaret fremgår, at der ikke kan konstateres
retlige mangler i forbindelse med sagsbehandlin-gen
og Juridisk Afdeling finder ikke sagen egnet til fore-
læggelse for ministeriet.
ad 6 Anmodning om udvidelse af
Følgegruppen
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Fra Følgegruppen forelå en anmodning om

udvidelse med yderligere et studentermedlem. Studie-
nævnet imødekom anmodningen og Hele-ne Hvid-
man blev udpeget.
ad 7 Syge- og reeksamen ved kliniske
eksaminer

Fra eksamenskontoret forelå en forespørg-
sel om muligheden for at samle syge- og reeksaminer
i hhv øre-næse-hals, oftalmologi, derma-to-venero-
logi, patologisk anatomi, medicin, kirurgi, gyn/obs
og pædi-atri på ét  hospital i de enkelte klinikudvalg.
(I klinisk Socialmedicin går alle til syge-/reeksamen
på samme socialcenter og syge-/reeksamen i Akut
patient afholdes kun på Rigshospital. Efter en kort
drøftelse besluttede studienævnet at imødekomme
ønsket. – Censor-formandskabet underrettes om be-
slutningen.
ad 8 Meddelelser

WFME: Pernille Due refererede kort fra
den netop afholdte kongres, som havde været spæn-
dende og hvor der blev talt meget om standar-der.
Materiale fra mødet udsendes til studienævnets
medlemmer.

Pernille Due orienterede om, at der var
kommet svar fra medicinaldi-rektør Jens Kr. Gøtrik
om at Sundhedsstyrelsen ikke finder det hen-
sigtsmæssigt at lægge turnusuddannelsen i den
prægraduate uddannel-se. Dermed tilslutter
Sundhedsstyrelsen sig udmeldingen fra Det Nati-onale
Råd.
ad 9 Eventuelt

Arbejdsgruppen vedr. logbøger forventer at
afprøve logbogen for nyt 7. semester  på den sidste 5-
ugersperiode på 7. semester efter studie-ordningen
af 1986.

Studievejledningen for Medicin  &  Den International Studievejledning
TRÆFFETIDER UGE 21
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder MED / INT
Man 19/05 1200 – 1300 1300 – 1600 Ditte M. S. Christensen MED
Man 19/05 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul MED
Tir 20/05          Aflyst  : VKO Ture Karbo MED
Ons 21/05 1100 – 1130 0900 – 1100 Tina Gottlieb INT
Ons 21/05 1000 – 1100 1100 – 1400 Gordon Thomas Jehu MED
Ons 21/05 1500 – 1600 1600 – 1900 Ulrik Bodholdt MED
Tor 22/05 1230 – 1300 1300 – 1500 Tina Gottlieb INT
TRÆFFETIDER UGE 22
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder MED / INT
Man 26/05 1200 – 1300 1300 – 1600 Ditte M. S. Christensen MED
Man 26/05 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul MED
Tir 27/05 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo MED
Ons 28/05 1100 – 1130 0900 – 1100 Tina Gottlieb INT
Ons 28/05 1000 – 1100 1100 – 1400 Gordon Thomas Jehu MED
Ons 28/05 1500 – 1600 1600 – 1900 Lone-Emilie Rasmussen MED
Tor 29/05   Aflyst  :  Kr. Himmelfart. Tina Gottlieb INT
Tor 29/05   Aflyst  :  Kr. Himmelfart. Jes Braagaard MED
TRÆFFETIDER UGE 23
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder MED / INT
Man 02/06 1200 – 1300 1300 – 1600 Ditte M. S. Christensen MED
Man 02/06 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul MED
Tir 03/06 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo MED
Ons 04/06 1100 – 1130 0900 – 1100 Tina Gottlieb INT
Ons 04/06 1000 – 1100 1100 – 1400 Gordon Thomas Jehu MED
Ons 04/06 1500 – 1600 1600 – 1900 Ulrik Bodholdt MED
Tor 05/06 1230 – 1300 1300 – 1500 Tina Gottlieb INT
Studievejledningen for Medicin:
tlf: 35 32 70 91, e-mail-adresse er: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a
Den Internationale Studievejledningen:
tlf: 35 32 70 91, e-mail-adresse er: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a
Der tages forbehold for ændringer.
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

Studievejledningen

REGLER VED EKSAMEN
AFMELDING AF EKSAMEN
Eksamensafmelding skal ske senest 5 hverdage før
den første eksamensdag ved personlig eller skriftlig
henvendelse til Studieekspeditionen. Ved alle eksa-
miner skal du være opmærksom på at udeblivelse
eller for sen afmelding tæller som et eksamensforsøg.
TIDSFRISTER
Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er fastsat
bestemte tidsfrister for beståelse af de enkelte del-
eksaminer på studiet.
For studerende på gammel
studieordning:
Fase I (1. – 6. semester) skal være bestået senest 6
år efter påbegyndelsen af studiet.
Fase II (7. - 13. semester) skal være bestået senest 6
år efter bestået Fase I.
Tidsfristerne omfatter hele eksamensterminen, dvs.
inklusive tid, der bruges på syge/reeksamen.
For studerende på ny studieordning af
2000:
Du skal have bestået eksamen i basal humanbiologi
og cellebiologi inden du kan påbegynde 3. semester.
Senest 2 år efter du har påbegyndt dit medicinstudie,
skal du have bestået eksamen i humanbiologi, celle-
biologi og TAS.
Senest 6 år efter du er begyndt skal bachelor-
uddannelsen (1. – 6. semester) være bestået Senest 6
år efter du har bestået bacheloruddannelsen skal
kandidatuddannelsen (7. – 12.semester) være bestået.
Eksamensmæssigt skal du være opmærksom på, at
du efter 2. semester SKAL deltage i tentamen/eksa-
men i humanbiologi, TAS og cellebiologi.

Du skal selv være opmærksom på dine tids-
frister. Hvis man har overskredet sine tidsfrister
pga. dokumenteret sygdom el.lign., kan der undta-
gelsesvist gives dispensation. KOM NED I STUDIE-
VEJLEDNINGEN, HVIS DU ER I TVIVL !
EKSAMENSFORSØG
For alle eksaminer gælder, at man kun har 3
eksamensforsøg i hvert fag. Udeblivelse tæller som
et eksamensforsøg. Reeksamen tæller som et nyt,
selvstændigt eksamensforsøg. Der kan kun undtagel-
sesvist og kun ved tungtvejende grunde gives dispen-
sation til at gå til eksamen mere end 3 gange i et fag.
SYGEEKSAMEN
Bliver du syg før eksamen, skal du snarest og senest
på eksamensdagen kl. 9.00 meddele dette til Studie-
ekspeditionen. Sygdommen skal være dokumenteret
med lægeerklæring, dateret i sygdomsperioden, som
skal være Studieekspeditionen i hænde senest 3 hver-
dage efter sygemeldingen. Hvis det drejer sig om en
mundtlig/klinisk eksamen skal du samtidig meddele
instituttet eller afdelingen, at du er blevet syg, så de

ikke venter forgæves på dig. Dette skal du gøre se-
nest 15 min. før eksamen, dog senest kl. 9.00. For
sen sygemelding betragtes som udeblivelse, og tæl-
ler som et eksamensforsøg.

Bliver du syg under eksamen, skal du til-
kalde en tilsynsførende, og sørge for at vedkommende
noterer, at du har forladt eksamen p.g.a. sygdom.
Skriv selv: SYG SKAL IKKE RETTES på NCR-papi-
ret med dit eksamensnummer og aflever dette til
den tilsynshavende. OBS! Husk selv at beholde den
grønne kopi.

Dette er meget vigtigt !!!!!!
Derefter skal du omgående søge læge, og fremsende
en lægeerklæring til Studieekspeditionen så den er
dem i hænde senest 3 hverdage efter eksamens afhol-
delse. Hvis du forlader eksamen på grund af sygdom,
vil opgavebesvarelsen ikke blive bedømt, og eksa-
men tæller ikke for et forsøg, hvis du rettidigt afle-
verer en gyldig lægererklæring.
Har du været syg til ordinær eksamen, og er tilmeldt
en eventuel sygeeksamen, men fortsat er syg til sy-
geeksamen, skal du melde dig syg igen, og indsende
fornyet lægeerklæring. Med mindre den første eks-
plicit angiver sygdommens varighed til også at om-
fatte tidspunktet for sygeeksamen. Lægeerklæringers
standardformuleringer: "kortere varighed" respek-
tive "længere varighed" gælder normalt henholdsvis
14 dage og 1 måned.
Ved sygemelding og dokumenteret sygdom ved en
eksamen, inde for de fastsatte frister, tælles pågæl-
dende eksamen ikke som et eksamensforsøg.

Syge/reeksamen i fag, der normalt har skrift-
lig eksamen, vil i enkelte tilfælde blive afholdt som
mundtlig eksamen. Vær opmærksom på, at du ikke
automatisk er tilmeldt sygeeksamen ved sygdom,
men at du selv skal tilmelde dig på Studie-
ekspeditionen!
Dette skal ske i forbindelse med sygemelding eller
senest 3 hverdage efter.
REEKSAMINATIONSMULIGHEDER
For studerende på gammel studieordning vil der være
reeksamens mulighed efter en del af de ordinære
eksaminer. Det er her en forudsætning for deltagelse
i reeksamen, at du ikke har opbrugt dine 3 eksamens-
forsøg i det pågældende fag. Det er ligeledes en

betingelse, at du har været tilmeldt og er mødt op
til, men ikke har bestået den ordinære eksamen.
Udeblivelse fra en eksamen giver ikke adgang til
reeksamen, men tæller som et eksamensforsøg.
Generelt gælder det, at reeksamen afholdes 7-10
dage efter ordinær mundtlig eksamen eller 7-10 dage
efter offentliggørelsen af karaktererne fra skriftlig
eksamen.
Reeksamen og sygeeksamen afholdes på samme tids-
punkt. Der er derfor ingen mulighed for at få en
sygeeksamen, selvom du var syg til reeksamen. Li-
geledes er der ingen mulighed for en reeksamen, hvis
du dumper til en sygeeksamen.
Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er til-
meldt syge/reeksamen. Såfremt du er berettiget
hertil, skal du selv tilmelde dig på Studie-
ekspeditionen senest 3 hverdage efter karakterens
opslag.

Er du på ny studieordning vil der ikke være
re-eksamens mulighed ved eksamen efter 1. seme-
ster, mens der efter andet semester tilbydes re-ek-
samen i cellebiologi.
REGLER FOR REEKSAMINATION
For studerende på gammel studieordning er der mu-
lighed for reeksamen på de fleste  semestre. For to
fag kan der af tekniske årsager (placering i forhold til
de øvrige eksamensfag) ikke være reeksamen, nem-
lig psykiatri og farmakologi.
For fag med 2 prøver gælder, at begge deleksaminer
skal bestås i samme eksamenstermin.
Cellebiologi (OBS kun gammel studieordning!!) er i
denne sammenhæng en undtagelse idet spot-prøven
og den skriftlige eksamen skal bestås individuelt og
ikke nødvendigvis i samme termin
Cellebiologi (ny studieordning): Både spot og skrift-
lig eksamen skal bestås samme termin
Anatomi I & II: To prøver (spot og mundtlig) med
samlet bedømmelse. Hvis du er dumpet, skal både
spot og mundtlig prøve tages om. Ved sygdom til den
mundtlige eksamen, kan den gennemførte spot tages
med til sygeeksamen i den mundtlige del.
Medicin: Faget består af en mundtlig/klinisk og en
skriftlig del, der opfattes som to selvstændige eksa-
miner. Du kan gå til reeksamen i både mundtlig og
skriftlig medicin, hvis du er dumpet. Både den mundt-
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lige og den skriftlige eksamen skal bestås samme
termin.
Mulighed for reeksamen i medicin og kirurgi er ikke
indbyrdes afhængige.
Kirurgi: Som medicin, se ovenstående.
EKSAMENSKLAGER
Fælles for eksamensklager og -anker er, at de skal
være skriftlige og velbegrundede.
Du kan klage over:
1/ Eksaminationsgrundlaget (formulering af
eksamensspørgsmål, opgaver m.v.) og dets forhold
til pensum.
2/ Eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af spot-
præparater el.lign.).
3/ Bedømmelsen (dvs. karakteren eller
tentamenresultatet).

Generelle klager over opgaveformuleringen,
relation til pensum, eksamensforløbet (f.eks. kvali-
teten af spotpræparater) kan laves kollektivt, og
skal stiles til eksamenskollegiet i det pågældende
fag, og afleveres senest 3 dage efter eksamens afhol-
delse, da der er tradition for at fagene afholder deres
første censormøde ca. 3 dage efter eksamen. Ofte er
der valgt eksamensformænd/kvinder, der samler de
generelle klager sammen, og sørger for, at klagerne
og svarene offentliggøres i MOK. Der er ikke hjem-
mel i bekendtgørelsen om eksamensklager for disse
kollektive, generelle klager, så faget kan godt nægte
at svare på en klage, trods henstilling fra studie-
nævnet om at gøre det. I så fald er du henvist til at
benytte den individuelle klageadgang (se nedenfor).
Individuelle klager over f.eks. en karakter, et
eksamensforløb el.lign. stiles til: Dekanen, Det
lægevidenskabelige Fakultet, Panum Instituttet.
Fristen for at klage over en karakter er senest 2 uger
efter at karakteren er bekendtgjort. Klagen vurde-
res af censor og eksaminator, og de skal svare senest
2 uger efter modtagelse af klagen. Du får skriftligt
svar, og såfremt du ønsker at anke afgørelsen, skal
det ske senest 2 uger efter at svaret er modtaget.
Anken skal ligeledes stiles til Dekanen. Der nedsæt-
tes herefter en uvildig ankekommission bestående af
en lærer, to censorer og en student. De træffer den
endelige afgørelse, og kan vælge at fastholde karak-
teren, at hæve den eller at tilbyde en ny eksamen.
De kan ikke sænke en karakter.
Svaret på en anke skal ved vintereksamen foreligge
senest 2 måneder efter indgivelsen af klagen og ved
sommereksamen senest 3 måneder efter. Ankenævnets
afgørelse er endelig.

VIGTIGT - VIGTIGT
1. OKTOBER 2003 ER SIDSTE FRIST FOR
AFLEVERING AF DISPENSATIONSANS-
ØGNINGER

Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der
dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra alminde-
lige eksamensregler, regler og krav, som står i den
ministerielle bekendtgørelse om den lægevidenskabe-
lige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøg-
ning om dispensation skal indsendes til studienævnet
for medicin, som behandler, og tager stilling til
dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er det
fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispen-
sere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til
et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om
meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra stu-
dieophold i udlandet m.m.

Dispensationsansøgning skal indgives på et særligt
skema, som kan afhentes i studievejledningen og
studienævnssekretariatet eller downloades fra vores
hjemmeside: www.sund.ku.dk
Ansøgningen skal skrives på computer, underskrives
samt udfyldes fuldstændigt med flg. oplysninger:
- navn, adresse, telefonnummer og cpr-num

mer
- angivelse af studietrin og på fase II/over

bygningen også klinikudvalg
- hvad du søger om
- begrundelse for ansøgningen (redegørelse for

de særlige forhold, der kan begrunde en dis
pensation)

- dokumentation for sygdom, fødsel, forskning
eller lign. vedlægges.

Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger
er i forårssemesteret 2003 1. marts. Kun ansøgnin-
ger der er begrundet i akut opståede situationer, vil
blive modtaget efter fristens udløb og blive haste-
behandlet. Opmærksomheden henledes på, at visse
sager, især ansøgninger om meritoverførsel, kan
kræve lang behandlingstid. Det tilrådes derfor at
søge i så god tid som muligt, og i øvrigt at fremme
sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet
og fuldstændig ansøgning, vedlagt den fornødne do-
kumentation. Bemærk at man ikke kan søge merit
for fag man har på indeværende semester (1. sem.
undtaget). Ansøgningsfristen er 1. oktober 2003 i
efterårssemesteret semester.

Både ansøgningsskemaer for dispensation og
merit er vedhæftet en detaljeret vejledning, der skal
følges for at give en smidig og hurtig sagsgang.

ADRESSEÆNDRINGER.
Fase I/Bacheloruddannelsen
Du skal ikke give Matriklen besked om adresseæn-
dringer. De trækker dagligt informationer fra CPR-
registret.

Hvis du ønsker din post fra universitetet
sendt til en anden adresse end din folkeregister-
adresse, skal du dog give studieekspeditionen besked
om hvilken adresse de skal registrere. Du skal ligele-
des give besked, hvis du senere ønsker, at de skal
bruge din folkeregisteradresse.

Hvis du flytter til udlandet og holder dit
gamle folkeregister underrettet om din adresse, får
studieekspeditionen også oplysninger om din uden-
landske adresse.

Hvis du får SU, og din adresseændring bety-
der, at du skifter status fra hjemmeboende til udebo-
ende eller omvendt, skal du udfylde et nyt SU-skema,
så din støtte kan blive ændret.

Har du en beskyttet adresse, sørger studie-
ekspeditionen for, at den ikke kommer uvedkom-
mende i hænde.

Du skal give studie- og eksamenskontoret
besked om navneændringer.
Fase II/Kandidatuddannelsen
Hvis du er på fase II, skal du ved flytning give dit
klinikudvalg besked.

STUDIEVEJLEDNINGENS
HJEMMESIDE
Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside

www.sund.ku.dk
Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

NB. Bemærk at nogle dispensationsans-
øgninger kræver en samtale med en studievejleder
inden ansøgningen kan behandles.
Dette er gældende for dispensationsansøgninger om
4. gangsforsøg, tidsfristforlængelse og enkelte an-
dre.
KOM NED I STUDIEVEJLEDNINGEN
OG SPØRG HVIS DU ER I TVIVL !!
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Fase I
5. SEMESTER SAMT
OVERFLYTTERE FRA GAMMEL
TIL NY STUDIEORDNING
Orienteringsmøde om valg af klinikudvalg på 6. se-
mester
Fredag den 30. maj 2003 kl. 15.15-16.00 i Lundsgaard
Auditoriet.

Der vil blive orienteret om opbygningen af 6. seme-
ster, bogindkøb samt oplysninger om de forskellige
klinikudvalg.

Husk semestertilmeldingsfristen til 6. semester er
onsdag den 18. juni 2003 kl. 16.00.
Blanket til tilmelding kan afhentes i studie-
ekspeditionen eller downloades i PDF på Fakultetets
hjemmeside under blanketter: www.sund.ku.dk vælg
Uddannelse > Blanketter > Medicin > Blanketter til
medicinstudiet (begge studieordninger) > Tilmelding
til undervisning > Tilmeldingsblanket 6. semester.

RE-TENTAMEN I BASAL HUMAN-
BIOLOGI – SOMMEREN 2003
Studienævnet for Medicin har i samarbejde med
studienævnet for odontologi indstillet til Fakultets-
rådet, at den Odontologiske Studieordning og studie-
ord-ningen og eksamensordningen for den
lægevidenskabelige bachelor- og kandi-dateksamen
ændres med henblik på at indføre en re-tentamen i
Basal Human-biologi og Medicinsk Kemi i august.
Studienævnenes indstilling er nu godkendt af
Fakultetsrådet. Fakultetsrådets afgørelse vil kunne
ses på Internettets opslagstavle for Odontologi og
Medicin under 1. og 2. semester (www.sund.ku.dk/
studieInfo/F_Opslagstavl.htm).

Der vil således blive afholdt re-tentamen i
Basal Humanbiologi og Medicinsk Kemi den 19. august
2003. Det vil sige, at:

de studerende, der er startet på studiet pr.
1. februar 2003 SKAL gå op til den  ordinære eksa-
men i juni, men hvis de dumper, har de mulighed for
at tilmelde sig re-tentamen i august (jf. reglerne om
tilmelding til re-tentamen).

de studerende, der har været tilmeldt denne
eksamen i januar 2003 eller tidligere, har mulighed
for at VÆLGE om de vil til tentamen i juni eller
august.
Dette gøres ved, at bekræfte med sin underskrift på
den fremlagte liste i Ekspeditionen (Fakultets-
gangen), hvis man ønsker at flytte sin tilmel-ding fra
juni til august.
Hvis du stadig ønsker at gå op til juni, skal du IKKE
foretage dig no-get!

4. OG 5. SEMESTER - KOM TIL
FEST!
Posteksamensfest afholdes d. 27. juni kl. et-eller-
andet til noget-andet i Studenterklubben.
Yderligere info følger.

VH
4. og 5. semester HR

OBLIGATORISK SEMESTER-
TILMELDING TIL FASE 1,
EFTERÅRSSEMESTERET 2003.
Tilmeldingsblanketter skal printes ud fra
www.sund.ku.dk/studieInfo/F_Blanketter.htm
Sidste frist for tilmelding
for 2.-5. sem. er 10.juni 2003, og
for 6. sem. 18. juni 2003.
Alle tilmeldingsblanketter afleveres i ekspeditionen
9.1.33b

ORDBØGER TIL EKSAMEN
Det er muligt for udenlandske studerende at med-
bringe nudansk ordbog ved skriftlige eksaminer det
første 1½ år efter studiestart.

Med udenlandske studerende forstås stude-
rende, der har adgangsgivende eksamen fra et andet
land end Danmark, Færøerne, Norge, Sverige, Fin-
land og Island. Det er til gengæld muligt at aflevere
de skriftlige opgaver på svensk eller norsk. Dog skal
man huske, at fagudtryk skal besvares med korrekt
medicinsk latin/græsk eller dansk.

Det er ikke muligt…
…at medbringe dansk-svensk/norsk ordbø

ger
…at få spørgsmålene på engelsk
…at få ekstra tid til eksamen, hvis man er

fra et af disse nordiske lande

ORIENTERINGSMØDE OM
OVERGANGSORDNINGER GAM-
MEL TIL NY STUDIEORDNING
SAMT VALG AF KLINIKUDVALG.
Fredag den 30. maj 2003 kl. 14.15-16.00 i Lundsgaard
Auditoriet
afholdes der orientering om overgangsordningen
mellem gammel og ny studieordning deriblandt også
Summer School i august.
I den efterfølgende time vil der være orientering om
valg af klinikudvalg på 6. semester ny studieordning
sammen med 5. semester.
Overflytning til 6. semester Ny
Studieordning.
Har du færdiggjort 6. semester eller påregner du at
gøre det dette år, så skal du overflyttes til Ny Studie-
ordning, med start på 6. semester enten i efteråret
2003 eller foråret 2004.

Studienævnet for Medicin har vedtaget at
der vil blive afholdt et opsummeringskursus i de fag
der er blevet gennemgået på de foregående 5 seme-
stre på den nye studieordning. Dette kursus vil Kun
blive afholdt august 2003. Dvs. uanset om du regner
med at blive overflyttet efterårssemesteret 2003
eller foråret 2004, er den eneste mulighed for delta-
gelse i kurset august 2003.
Det drejer sig om et fire ugers kursus i august måned
der vil bliver afholdt som en forelæsningsrække i
følgende uger:
Uge 32: Almen Patologi
Uge 33: Farmakologi
Uge 34 & 35: Genetik
Uge 36: Ekstraordinær Genetik eksamen tirsdag d.
2. september

Genetik kurset bliver evalueret med en eks-
traordinær skriftlig eksamen på 4 timer. Der vil ikke
være en syge- og reeksamen efter den ekstraordi-
nære eksamen, men derimod vil der blive afholdt
ordinær eksamen i genetik i uge 44. Det er endnu
uafklaret hvorvidt der ved afholdelsen af eksamen i
uge 44 vil være mulighed for syge- og reeksamen.

For Almen patologi og Farmakologi er der mødepligt
for tilmeldte studenter. Fristen for dispensationsans-
øgning om overflytning til ny studieordning og til-
melding til opsummeringskurset er mandag 2. juni
2003 kl. 16.00.
Blanket til tilmelding kan afhentes i studie-
ekspeditionen eller downloades i PDF på Fakultetets
hjemmeside under blanketter: www.sund.ku.dk >
Uddannelse > Blanketter > Medicin > Blanketter til
medicinstudiet (1986-ordningen) > Overflytning til
ny ordning og tilmelding til summerschool

For at blive overflyttet skal man have bestået samt-
lige eksaminer på fase I gammel studieordning. For
at kunne indtegne sig til eksamen på 6. semester ny
studieordning skal man have bestået eksamen i me-
dicinsk genetik gammel studieordning.
Man skal ikke deltage i nogen andre eksaminer på ny
studieordning.

Vedr. valg af klinikudvalg for overflyttere vil der
blive afholdt ”Orientering om valg af klinikudvalg på

OSVAL I
Studiesekretær: Studieekspeditionen bygning
9.1.33 B, tlf. 35 32 71 59
Målsætningen med undervisningen/
opgaven:
Hovedformålet med OSVAL er at fremme en viden-
skabelig, problemorienteret tænkemåde hos alle stu-
derende og der i gennem fremme evnen til livslang
læring. Set i denne sammenhæng må OSVAL I be-
tragtes som en øvelsesopgave, hvor de studerende
skal erhverve og demonstrere en basal indsigt i vi-
denskabelig, problemorienteret tænkemåde og i fa-
serne i den videnskabelige arbejdsproces: Problem-
formulering, litteratursøgning, strukturering, data-
indsamling og analyse samt fremstilling af arbejdet.

Det er afgørende, at de studerende selv "pro-
ducerer" viden enten ud fra eksisterende data fra den
videnskabelige litteratur eller ud fra egne originale
observationer.

OSVAL I skal være et selvstændigt arbejde,
hvor hver enkelt studerende selv gennemgår alle
opgaveudarbejdelsens faser. Der er således tale om
en øvelse, som det er nødvendigt at gennemføre for
alle studerende, hvorfor egentlige gruppeopgaver ikke
kan komme på tale. Flere studerende kan imidlertid
samarbejde inden for et givet emneområde, men hver
studerende skal udarbejde en selvstændig opgave med
sin egen problemformulering.
Emne og vejleder:
Ideer til emne og vejleder kan findes i dette emne-
katalog, der også kan hentes på Internettet: http://
www.sund.ku.dk/studieInfo/blanketter/med/
osval%20I/osvalnyordn_default.htm.
Hvis en studerende kan finde en vejleder, kan han/
hun også selv foreslå et emne udenfor kataloget.
Uanset om emnet er valgt helt frit eller efter kata-
loget, skal den studerende selv formulere den speci-
fikke problemstilling og i samråd med vejlederen
udarbejde en disposition for fremgangsmåden. Det
er en forudsætning for at gå i gang med opgaven, at
den studerende har en godkendt vejleder, som har
godkendt opgavens disposition.

Fremstillingen af arbejdet som hovedregel
skriftlig i  rapport- eller artikelform. Andre
fremstillingsmåder kræver dispensation efter ansøg-
ning fra OSVAL- udvalget.

Program for introduktionsundervisning kan
findes i lektionskataloget for 3. semester eller ved
opslag på 3. semesters tavle i vandrehallen, så snart
den foreligger.

Ved introduktionsundervisningen den 5., 6.,
og 7 marts udleveres en fortrykt forside til OSVAL I.
På bagsiden af denne forside kan du læse nærmere
om retningslinierne for valg af vejleder og censor.
Forsiden med angivelse af bl.a. titel og vejleder,
afleveres i Ekspeditionen 9.1.33 B, i forårssemestret
senest d. 30 juni og i efterårssemestret senest d. 31
januar.
Undervisning og undervisningsfri
periode:
Til OSVAL I er der i studieplanen afsat knap 5
semesteruger, hvor de studerende er fri for anden
undervisning. Disse semesteruger er placeret med 3
dage på 3. semester, to uger på 4. semester og to
uger på 5. semester.

På 3. semester er de afsatte 3 dage fordelt
således, at der de første to dage gives en mere for-
maliseret undervisning som introduktion til arbejdet
med OSVAL I, mens en dag er afsat til institutbesøg
og selvstændigt arbejde i forbindelse med valg af
emne og vejleder.

6. semester” i den efterfølgende time sammen med
det nuværende 5. semester.
Tilmeldingsfristen for semestertilmelding til 6. se-
mester ny studieordning er onsdag den 18. juni klok-
ken 16.00.
Man kan søge holdsætning med op til 3 personer,
dvs. man kan søge holdsætning op til 4 personer
sammen i alt – man kan dog ikke garantere at man
bliver holdsat sammen. Læs vejledningen grundigt.
Blanket til tilmelding kan afhentes i studie-
ekspeditionen eller downloades i PDF på Fakultetets
hjemmeside under blanketter: www.sund.ku.dk >
Uddannelse > Blanketter > Medicin > Blanketter til
medicinstudiet (begge studieordninger) > Tilmelding
til undervisning > Tilmeldingsblanket 6. semester.

Der vil, til tandlægestuderende, blive til-
budt ekstra undervisning i form af op-gavecaféer i
august 2003 med henblik på denne re-tentamen. Tids-
punkt for afholdelse af opgavecaféerne kan ses på
Internettets opslagstavle for Odonto-logi under 1.
og 2. semester.

Hvis du ønsker at gå til re-tentamen i august
i stedet for juni skal du henvende dig i Ekspeditio-
nen, i fakultetssekretariatet, senest den 2. juni 2003.

Med venlig hilsen
Michael Sørensen

Eksamenskontoret

STYRENDE ORGANER
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Program for introduktionsundervisningen vil blive
oplyst ved opslag på 3. semesters tavle i vandrehal-
len, så snart den foreligger.

På 4. semester er der i foråret 2003
undervisningsfri til OSVAL I enten i semesteruge
1+2 eller 3+4, således at den anden 2-ugersperiode er
afsat til tidligt klinisk ophold (se afsnit om tidligt
klinisk ophold, i 4. semesters lektionskatalog). I pe-
rioden hvor den studerende  arbejder med  OSVAL I-
opgave er der afsat 2 dage til kursus i Kommunika-
tion og kliniske færdigheder (se afsnit om Kommuni-
kation og kliniske færdigheder i 4. semester, lekti-
onskatalog).

På 5. semester er der i foråret  2003
undervisningsfri til OSVAL I i semesterugerne 1 og 2
. I semesterugerne er dog afsat 2 dag til Kommuni-
kation og kliniske færdigheder.
Som en del af  kurset i Kommunikation og kliniske
færdigheder, er der desuden afsat 2 dage til hold-
fremlæggelse af OSVAL-opgaven umiddelbart før
afleveringsfristen af opgaven. – Se afsnit om Kom-
munikation og kliniske færdigheder i 5. semester,
lektionskatalog..

Den studerende har mulighed for selv og i
samarbejde med vejlederen at tilrettelægge arbejds-
processen, dog vil det være tilrådeligt, at man reg-
ner med at benytte de sidste uger til afsluttende
bearbejdning af materialet, gennemskrivning af op-
gaven og planlægning af fremlæggelsen.

Hovedelementet i undervisningen er den in-
dividuelle vejledning, som vil finde sted i løbet af 4.
og 5. semester. Til vejlederen er afsat i alt 10 ar-
bejdstimer til arbejde med opgaven, herunder vej-
ledning og endelig gennemlæsning og bedømmelse af
opgaven.
Evalueringskriterier
Ved bedømmelsen af OSVAL I lægges der vægt på,
at den studerende demonstrerer en basal indsigt i
videnskabelig, problemorienteret tænkemåde og den
videnskabelige arbejdsproces' faser: Problemformu-
lering, litteratursøgning, strukturering, dataindsam-
ling, analyse samt fremstilling og kritisk vurdering
af arbejdet. Der lægges herunder afgørende vægt på,
at den studerende selvstændigt gennemgår disse fa-
ser i opgaveudarbejdelsen og således også selv "pro-
ducerer" viden ud fra eksisterende data fra den vi-
denskabelige litteratur og/eller fra egne originale
observationer.

Hvad angår omfang og akademisk niveau
for den således producerede viden tages der afgø-
rende hensyn til, at OSVAL I må betragtes som en
øvelsesopgave med henblik på erhvervelse af en ba-
sal indsigt. Opgaven skal således ikke være på et
niveau svarende til en videnskabelig tidsskriftsarti-
kel.
Hovedelementet i undervisningen er den individu-
elle vejledning. Det er derfor et afgørende kriterium
for bedømmelsen af en OSVAL I-opgave, at den stu-
derende sammen med vejlederen løbende evaluerer
arbejdsprocessen.

Samtidig lægges der - netop for at fastholde
den studerende i den videnskabelige tankegang og
arbejdsproces under hele øvelsen - afgørende vægt
på, at opgaven disponeres og fremstilles i en form og
et sprog som svarer til videnskabelige artikler inden
for opgavens emne- og metodeområde.

Der vil derfor ved bedømmelsen blive lagt afgørende
vægt på, om opgaven opfylder følgende kvalitets-
kriterier:
1. En præcis og gennemarbejdet problemfor

mulering
2. En systematisk indsamling af relevant lit

teratur og evt. egne observationer
3. En klar og struktureret fremlæggelse af

materialet
4. En omhyggelig og kritisk diskussion af ma

terialet og en passende konklusion
5. En korrekt litteraturliste
a. En kortfattet og sproglig koncis fremstil-
ling indenfor ca. 10 maskinskrevne sider. Opgaven
kan dog fylde mere end 10 sider, hvis det er i over-
ensstemmelse med den sædvanlige form for viden-
skabelige artikler indenfor opgavens emne- og
metodeområde.

Der henvises i øvrigt til hæftet ”Grundlæg-
gende råd, vejledning og krav til opgaveskrivning”
som kan købes i Panum Bogladen.

Aflevering og eksamen
Eksamen i OSVAL I skal være bestået før deltagelse
i 6. semesters eksaminer. Tilmelding til OSVAL-
eksamen sker på normal vis på Ekspeditionen
9.1.33B, eller over nettet. Den studerende vil efter
tilmelding til eksamen modtage nærmere informa-
tion om aflevering af opgaven, eksamen m.m.

Indtegningsbetingelsen til eksamen i
OSVAL I er bestået prøve i metodelære.

Studerende på 4. semester kan efter eget
valg afholde eksamen i OSVAL I-opgaven på det
aktuelle semester. Opgaven skal i så fald afleveres 4
uger før forårssemestrets udløb,således at resulta-
tet af bedømmelsen af opgaven er meddelt Ekspedi-
tionen senest fredag d. 27. juni 2003.
Afleveringsfristen er derved senest:
Fredag den 30 maj 2003, kl. 16.00
De studerende der afholder eksamen på 4. semester
skal kontakter overassistent Lisbet Jensen bygning
9.1.33 B, med henblik på holdsættelse til OSVAL-
fremlæggelse.

Studerende på 5. semester der indlevere
deres OSVAL-opgave skal resultatet af bedømmel-
sen være meddelt Ekspeditionen Senest fredag d. 27
juni 2003.
Afleveringsfristen er derved senest:
Fredag d. 30 maj 2003, kl. 16.00

Erfaringen viser, at OSVAL I- opgaven bør
færdiggøres senest på 5. semester – dette anbefales!

Studerende på 6. semester
Afleveringsfristen er senest:  Mandag
den 5 maj 2003, kl. 16.00

De studerende der afholder eksamen på 6.
semester skal kontakte overassistent Lisbet Jensen,
Ekspeditionen, bygning. 9.1.33 B, med henblik på
holdsættelse til OSVAL fremlæggelse.

Afleveres OSVAL I-opgaven på 6. semester
skal du være opmærksom på, at du ikke får tilladelse
til at deltage i integreret eksamen, hvis din OSVAL
I-opgave ikke bestås.

Fase II
FEJL I EKSAMENSBREV!!! VI-
DENSKABSTEORI 20/5

Jeg har desværre lavet en fejl jeres eksamensbreve.
DER MÅ IKKE MEDTAGES ANDET END EN REG-
NEMASKINE TIL EKSAMEN i Videnskabsteori d.
20.5.2003.

I brevet stå der denne tekst.

Du må gerne benytte regnemaskine til denne eksa-
men, samt medbringe den udgave af
Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse om forteg-
nelse over erhvervssygdomme, som fås I Panum Bog-
laden.

Jeg har underrettet Peter Rossel og Kirsten Kjær
samt tilsynet og studievejledningen om fejlen.

Jeg beklager fejlen
Hilsen Annie Poulsen (Tlf. 35 32 70 86)

OSVAL-opgaven afleveres i 3 eksemplarer.
1 eksemplar afleveres i OSVAL-sekretariatet, Eks-
peditionen, bygning 9.1.33B, 1 eksemplar afleveres
til vejleder og 1 eksemplar afleveres til censor. Den
studerende skal selv sørge for at opgaven når frem.

OSVAL I fremlæggelsen den 28 og 29 april
2003 og forgår inden aflevering af opgaven.
Fremlæggelsen er en træning i en mundtlig fremstil-
ling af et fagrelevant emne. Inden fremlæggelsen,
senest dagen før, skal den studerende aflevere re-
sume til underviser og det hold, som den studerende
er holdsat på. Resumet skal være på højst 250 ord og
skrevet så ikke- fagpersoner kan forstå det.
Ved fremlæggelsen skal den studerende på 7 minut-
ter fremlægge hovedtrækkene i opgaven, derefter
bruge 8 minutter til at diskutere opgaven og endelig
anvende 5 minutter til informativ evaluering (feed-
back) af faglærer og medstuderende. Fremlæggelsen
forgår på det hold, hvor den studerende er holdsat
men studerende fra andre hold må gerne deltage.
Bemærk; Fremlæggelsen inklusiv den studerendes
resume skal være godkendt før der gives karakter for
OSVAL opgaven.

Bedømmelsen af OSVAL I-opgaven sker i to
tempi:
Den studerende giver en kort mundtlig præsentation
af opgaven. Denne fremlæggelse skal godkendes før
den studerendes vejleder og censor bedømmer den
skriftlige opgave.
Bedømmelsen af den skriftlige opgave sker med in-
tern censur og der give karakter efter 13-skalaen.
Opnår den studerende ikke karakteren 6 eller der-
over, er opgaven ikke bestået, og den studerende får
derpå 4 uger til at omarbejde den skriftlige opgave
med henblik på ny bedømmelse.

En bestået OSVAL I er en forudsætning for eksamens-
deltagelse på 6. semester.

STYRENDE ORGANER
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Studietilbud
PÆDAGOGISK GRUNDKURSUS
FOR UNDERVISNINGS-
ASSISTENTER
Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsvidenskab -
PUCS tilbyder hermed et pædagogisk grundkursus
for undervisningsassistenter.

Kurset sigter på - gennem oplæg, dialog og
fælles diskussion - at give deltagerne redskaber, så-
ledes at de efter endt kursus behersker case under-
visning og klasseundervisning.
Tid:
Kurset afvikles i dagene d. 28. – 29. august samt d. 3.
oktober 2003, fra kl. 09.00 til 16.00
Sted:
Oplyses senere.
Undervisere:
Cand.mag., Ph.d., Ingeborg Netterstrøm, PUCS
Cand.mag. og proceskonsulent, Mette Seier Helms.
Målgruppe:
Studenterundervisere ved Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet og kandidater, der er eller
forventes ansat som undervisningsassistenter ved Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Tilmelding og oplysning om program::
Annelise Wildenradt, PUCS, tlf.: 3545 4472 eller e-
mail: a.wildenradt@pucs.ku.dk

KURSUS I BASAL OG KLINISK
SEXOLOGI
Uanset hvilket speciale man som læge kommer i
berøring med, vil man uundgåeligt blive konfronteret
med patienter med seksuelle problemer. De henven-
der sig i almen praksis, de konsulterer gynækologer
og urologer og på såvel psykiatriske som somatiske
afdelinger vil patienternes seksuelle ytringer og pro-
blemer kræve stillingtagen og behandling.

Fra sommeren 2003 er sexologikurserne
arrangeret som to på hinanden følgende kurser –
Kursus i Basal Sexologi og Kursus i Klinisk Sexologi.

Kursus i Basal Sexologi vil omhandle basale
sexualfysiologiske mekanismer, patofysiologi ved
seksuelle problemer, samt andre områder der er
grundlæggende for forståelsen af, hvordan menne-
sket fungerer seksuelt. Kurset lægger op til Kursus i
Klinisk Sexolog.

Kursus i Klinisk Sexologi er et kliniskrettet
kursus, der har til formål at gøre læger i stand til at
forholde sig til seksuelle problemer hos patienterne,
samt give dem viden om eksisterende behandlings-
muligheder.

Det anbefales, at man deltager i begge kur-
ser, men dette er ikke obligatorisk.

Deltagelse i kurset er pointgivende, hvis
man senere ønsker at uddanne sig til sexolog inden-
for Nordic Association of Clinical Sexology (NACS).
Tid:
Kursus i Basal Sexologi 18.–22. august 2003
Kursus i Klinisk Sexologi 25.-29. august 2003.
Tilmelding:
Kurset retter sig mod studerende efter femte seme-
ster.
Andre interesserede kan optages på kurset.
Informationsskrivelse tilsendes efter henvendelse til
kontaktpersoner. Det bedes angivet om man ønsker
at deltage i et eller begge kurser.

Frist for tilmelding er 13. juni 2003.
Kontaktperson:

Basal Sexologi: Studiesekretær Therese Lylloff,
Medicinsk Fysiologisk Institut, 12-6-10. Blegdams-
vej 3C. Tlf: 35 32 75 02 , mail:  tlylloff@mfi.ku.dk

Klinisk Sexologi: Lægesekretær Lene Haverslev An-
dersen, Rigshospitalet, Sexologisk Klinik, afsnit 7111,
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, tlf. 3545 7111.
Formål:
Kurset er såvel kundskabsformidlende som
holdningsbearbejdende. Det skal hjælpe deltagerne
til at skelne mellem seksuelle problemer, hvor læ-
gen har faglige forudsætninger for at yde støtte, og
problemer af anden art (bla. eksistentielle), hvor
lægen ikke nødvendigvis har faglig kompetence til at
råde og vejlede, men eventuelt kan medvirke til at
afklare problematikken og mobilisere patientens egne
ressourcer.
Litteratur:
Ruth K., Westheimer et al.: Human Sexuality. A
Psycosocial Perspective. Lippincott Williams &
Wilkins 2002.
William L. Maurice: ”Sexual Medicine in Primary
Care”. Mosby 1999.
Preben Hertoft: "Klinisk Sexologi", 3. udg.,
Munksgaard, 1987.
Ansvarlig:
Klinisk lektor, overlæge Ellids Kristensen, Rigsho-
spitalet, Sexologisk Klinik, afsnit 7111, Blegdams-
vej 9, 2100 København Ø, tlf. 3545 7111.
Ekstern lektor Annamaria Giraldi, læge, Ph.D.
Medicinsk  Fysiologisk Institut, Københavns Univer-
sitet. Blegdamsvej 3C.

PRÆSENTERER

Deltagerne er på plads og kameraerne
snurrer. Big Mother er årets største
mediebegivenhed overhovedet. MOK
giver dig i 12 uger eksklusiv mulighed

Her er højdepunkter fra DAG 10 i
Big Mother huset:

Peter Q vågner som den første og starter den dejlige
morgen med at tage en velfortjent portion kold Corn
Flakes.
Jørgen og Kamal er uenige og kaster sig hovedkulds
ud i den tiende af mange politiske diskussioner.
Husets deltagere chokeres da Lars vågner så sent at
han ikke når at få sin morgenbrandert.
Peter L betror Jørgen at han savner sin foredrags-
charme, men Jørgen er god til at trøste og efter få
minutter er Peter L "helt klar igen".
Niels og Jesper spiller cross country crocket. Jesper
vinder og kalder Niels for en dårlig taber, hvilket
Niels ikke umiddelbart kan afvise empirisk.
Alle i huset bliver enormt forskrækkede da Arne får
angina pectoris, men Niels kan berolige alle i kraft af
sin store viden på feltet.

Dagens vigtige udfordring for Big Mother deltagerne
er at bæltefiksere med bind for øjnene. Det er Per-
nille god til, men Søren snyder – og derfor får delta-
gerne ingen musik og dans.
Hen på eftermiddagen opstår der nærmest
tumultagtige scener da Nils og Ralf vil cykle på tan-
dem samtidig. Konflikten løses dog i al fordragelig-
hed. Nils får lov at cykle først.
Kl. 17.04 (ca) ryger Jesper et stille fest-G, mens Nils
kigger nærmere på den skjulte kamera-installation
under sofahynden.
Samtidig taler Kamal og Peter Q om hvor svært det
er at være med på beatet i "Go'aften Danmark".
Til aften laver Arne en super lækker gang mørksej
syltet i rødbeder og kanel serveret med pocheret

vagtelæg, rødbedetatar, peberrod og fed fløde, her-
til Chianti. Lars leger kokke-elev.
Under middagen forsøger Søren at blive venner med
Arne.
Efter et par flasker vodka bliver stemningen intim,
men da det bliver en lang dag i Big Mother huset i
morgen går deltagerne alligevel tidligt i seng.
Pernille og Peter L opdager at de har en fælles glæde
ved camelagtig, nærmest sandbrun neglelak, så mens
de andre deltagere sover sniger de sig ind og lakerer
Ralfs tæer camelagtige, nærmest sandbrune.

Følg med i næste uge hvor nye udfordringer skaber
nye alliancer. Big Mother - eksklusivt i MOK.

Peter Q
TV-læge

Jesper
Formands-læge

Lars
Politiker-læge

Pernille
Studie-læge

Niels
Mikrobe-læge

Peter L
Psykiater-læge

Kamal
Politiker-læge

Arne
Mad-læge

Jørgen
Regerings-læge

Ralf
Dekan-læge

Nils
Film-læge

Søren
Holisme-læge

for at følge med i de mest dramatiske
intriger og mindst intime detaljer når
kendte læger isoleret fra omverdenen
blotter både sjæl og krop.

STUDIET
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Annoncer

BØGER SØGES
Kan de nyeste medicinske og kirurgiske kompen-
dier med overstregninger sælges?
Tja, det ved jeg nu ikke – men jeg havde der
tænkt mig at købe et par af dem….
Om der er nogen, der gider at sælge dem?
Så hvis du gerne vil sælge dine kompendier med
understregninger, mail eller ring til mig!!

Christopher Schäfer
Mobil: 22775977
schaefer@stud.ku.dk

STUDENTER MEDHJÆLP
med flair for litteratur søgning søges til vedlige-
holdelse og opda-tering af data base om gravides
kost
Hvem er vi : Vi har i en årrække beskæftiget os
med betydningen af kvindens kost under gravidi-
teten for barnets og hendes eget helbred. Vi har
brug for en til at hjælpe os med en litteratur da-
tabase, som vi har opbygget omkring emnet. Vi
er i besiddelse af over 6000 tusind artikler på
om-rådet, og de er registreret i Reference Mana-
ger.
Vi kan tilbyde: et arbejde der omfatter litteratur-
søgninger, tekstbehandling og mere rutinepræ-
gede opgaver. Det vil i snit bestå af 4-5 timer
fast om ugen, om end lidt vekslende, mere når
der er behov for det (flexible arbejdstider).
Vi forventer at du har let ved at beskæftige dig
med computere og at foretage søgninger på net-
tet. Det vil være en stor fordel, hvis du også har
interesse for forskningsemnet  –  ligesom det na-
turligvis er vigtigt at du er omhyggelig og sam-
vittighedsfuld i dit arbejde.
Send gerne en mail eller et brev om motivation
og om hvor langt, du er på studiet, og et par ord
om dig selv.

Sjurdur F Olsen, dr.med.
Forskningsgruppe for maternel ernæring
Center for Epidemiologisk Grundforskning
Statens Serum Institut
Artillerivej 5
DK-2300 København S
sfo@ssi.dk
32 68 39 55

SÆLGES :
Medicinsk kompendium 15. udgave sælges for
2000 kr.
Telefon nummer : 26562578.

BØGER TIL SALG:
Sneppen: Orthopædisk Kirurgi, 4. Udg. -- 150,-
Emery Medical Genetics, 10. Udg. -- 100,-
Basisbog i Medicin og Kirurgi, 1. Udg. -- 150,-
Katzung: Pharmacology, 7. ed. -- 100,-
Color Atlas of pharmocology, 1. ed. -- 100,-
Janeway: Immunobiology, 4. Udg. -- 100,-
Kumar & Clarke: Clinical Medicine, 4. ed. -- 100,-

Ring til Manan, Tlf. 51 9000 93. eller mail på
manan@manan.dk.

SÆLGES:
Medicinsk Kompendium, 14. udgave, bind 1 +2.
Sælges for 400 kr. eller bedste bud.

Tlf nr: 20935812.

TURNUSBYTTE
Haves: Frederiksberg Hospital
             Cardiologisk Afd.
             Start: 1/11 2003

Ønskes: Hillerød  Sygehus
               Start: 1/8, 1/9,1/10,1/11

Kontakt: Eva 86198721

www.stik-din-ven.dk

- Se næste uges forside!
For dem som ikke kan

lide forsider!

Basisgrupper
Studerendes
Idrætsmedicinske
Selskab

En forening af
medicinstuderende
ved Københavns
Universitet

TAPENINGSKURSUS

OPLEV GAFFA-TAPENS MANGE GLÆDER…
NEJ VEL?

KOM TIL SIMS’ TAPENINGSKURSUS

ONS. DEN 28. MAJ  FRA 18-21 I LOK. 1.2.66

VED CLAUS PETERSEN, FYSIOTERAPEUT
FOR FCK-HÅNDBOLD & UNGDOMS-
LANDSHOLDET.

FØRST VIL HAN FORTÆLLE OM SIT AR-
BEJDE MED ELITESPORTSFOLK. DEREF-
TER FØLGER EN PRAKTISK
UNDERSØGELSESDEL OG ET MINIKURSUS
I AT TAPE DE KLASSISKE SKADER OP.

TILMELDING VIA MAIL TIL:
elinca@m4.stud.ku.dk
SENEST D. 23/5-03
MEN SKYND DIG DA DER KUN ER PLADS TIL
20 DELTAGERE!

Arrangementet er stablet på benene i samar-
bejde med Sportspharma.
Studerendes Idrætsmedicinske Selskab (SIMS) ·
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3B, 9.2.3 · 2200 København N
giro: 6 07 85 67 · e-mail: sims@mdb.ku.dk

STUDENTER-
KLUBBEN

Hermed indkaldes til
Studenterklubbens 21. ordi-
nære generalforsamling

Mandag den 2. juni 2003 kl. 1700

i Studenterklubben

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning fra bestyrelsen
5. Fremlæggelse af regnskab & budget
6. Valg af bestyrelse og et antal suppleanter
7. Valg af revisor, hvoraf den ene skal være
statsautoriseret
8. Indkomne forslag
9. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsam-
lingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen.
Forslagene kan lægges i Studenterklubbens hvide
postkasse i Studenterklubben.
Har du lyst til at høre om Studenterklubben på
et mere overordnet plan, diskutere Studenter-
klubbens formål og om hvordan de opfyldes eller
kritisere (ris/ros) Husgruppen, der står for den
daglige drift, så kig ind den 2/6 og få kaffe og
kage med os.

På bestyrelsens vegne
Med venlig hilsen
Jacob Rasmussen & Bo Gregers Winkel

HVAD HAR
INTEGRATION
MED MEDICIN
AT GØRE?!?

Medicinstuderende slår et slag mod fordomme
om fremmede

Integrationsgruppen er en håndfuld frivillige
medicinstuderende som vejleder nytilkomne flygt-
ninge og indvandrere gennem det danske
sundhedsvæsen og informerer om deres rettighe-
der indenfor dette samt almen sundhed og ernæ-
ring. Gruppen samarbejder med sprogcentre i
København om undervisningen.

Som vejleder får man først og fremmest indsigt
i hvordan kulturforskelle både afspejler sig i op-
fattelsen af sygdom og sundhed, og i forholdet til
sundhedspersonale verden over. Denne værdi-
fulde viden kan forhindre misforståelser mellem
dig og dine patienter i fremtidig lægegerning.
Desforuden giver undervisningen erfaring med
videreformidling af viden, ligesom den uddyber
dit bekendtskab til folkesygdomme – blandt dan-
skere og etniske minoriteter.

Vil DU være vejleder og engageres i Integrations-
gruppens undervisning i efterårssemestret 2003,
så deltag i vores info-dag og workshop,

Onsdag d. 28. kl. 16

på IMCC kontoret. Læser du til eksamen så snup
en pause og kig op – det behøver ikke tage mere
end 20. min.

Vi ses!

Integrationsgruppen

ANNONCER & INDRE ORGANER
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DYKKEREVENTYR TIL LYSEKIL

8 dage til et af Nordens (og verdens) fedeste dykkersteder. Endnu engang arrangerer PUC denne enestående (og faktisk meget billige tur i betragtning af antal dyk).
Der er noget for enhver smag: pragtfuldt plante og dyreliv både over og især under vandet, få en masse nye venner, udfordringer under vand o.s.v.
Hvis hvide søanemoner, jomfruhummere, troldhummere, hajer, kæmpe torsk/sej, kæmpe taskekrabber, Flotte store fladfisk, stejle klippevægge etc. ikke er noget for
dig, så lad endelig være med at melde dig til denne tur (LAD DOG PLADSEN GÅ TIL EN ANDEN!!!!)

Turen strækker sig fra lør. 19. juli. til lør. 26. juli (begge dage inkl.) med infomøde tor 17. juli kl. 16-17 og madinkøb om fredagen. I Lysekil bor vi i lejet sommerhus.
Vi regner med, at alle deltagere får mindst 10 dyk hver. Max. antal deltagere på turen er 8.

Prisen for turen, inkl. al transport, udstyr m.m., men eks. mad: 3600kr.
Med eget ABC-udstyr, komplet dragt og bly: 3300kr.
Med eget udstyr bortset fra flaske: 3100kr.
Med komplet eget udstyr: 2850kr.

Tilmelding til turen lukker tir. 27. maj. Kun 3 pladser tilbage !

Advanced Open Water - Fortsætter dykkerkursus

Har du taget et begynderkursus (OW, CMAS*, etc.) på et eller andet tidspunkt og er frisk på møde nye udfordringer?
Bliv beruset uden at drikke alkohol??? Nitrogen Narkose??? Martini’s lov???  Udvidet teori om dykkersyge & andre dykkerrelaterede sygdomme!
Alt dette og MEGET mere er en del af PUCs AOW kursus

Det foregår på Kullen i Sydsverige. Vi er afsted i 4 dage, og her vil du 100% sikkert blive en suverænt bedre dykker samtidigt med, at du oplever pragtful dykning
i nær hjemlige farvende.
Der er flotte klippevægge, enormt varieret dyreliv, store fisk, dejligt varmt vand, mulighed for at møde en masse nye medstuderende. LET RØVEN OG MELD DIG
OG DIN BEDSTE VEN TIL!!!!!!!

Tor 17. juli kl. 17-19: Info, teori og bogudlevering på Panum
Søn 27. juli kl. 16-19: Teori på Panum
Man 28. juli - tor 31. juli (Begge dage inkl.): Dykning m.m. på Kullen

Pris: 2750kr. (inkl. transport, dykning, udstyr, undervisningsmaterialer m.m. samt LOGI på Kullen og et PADI NITROX kursus!) men eks. mad

Tilmelding til kurset lukker tir. 27. maj. OBS ! Kun 5 pladser !

Tilmelding, Indmeldelse i PUC m.m.

For tilmelding til et arrangement sendes en mail til info@puc.nu med flg. opl.: Navn, addresse, e-mail, tel.nr (både hjem og mobil), fødselsdato, forventet afslutning
af studie, højde, vægt, sko. nr. (til udstyrsleje), certifikattype og antal dyk. Samtidigt indbetales depositum på 600kr (både Lysekil og AOW) på PUCs konto i Skandia
Banken:
Reg: 6610 Konto: 1764975

OBS at tilmelding til et arrangement kun er gyldig med betalt medlemskontingent for år 2003 (350kr) og depositum på 600kr. For evt. indmeldelse i PUC se
www.puc.nu. Indmeldelsesgebyr udgør 50kr. Depositum tilbagebetales ikke. Restbeløb kan kun refunderes ved lægeerklæring visende uegnethed til dykning.

Restbeløb skal være PUC i hænde senest tir 1. juli. (både Lysekil og AOW)

Mere info kan fås ved henvendelse på info@puc.nu eller
29729782 (Chritsian, Formand) og 51924156 (Erik, Næstformand)

EXCHANGE OPHOLD - DU KAN
STADIG NÅ DET!

Hvis du vil på 1 måneds klinik
i udlandet i perioden 1/9 2003
– 31/3 2004 er der stadig mu-
lighed for at komme af sted
med IMCC Exchange – men du
skal skynde dig! Tjek ”Exchange Conditions” for
det land du er interesseret i for at se om du
opfylder kravene. Exchange conditions findes i
en mappe på IMCC kontoret samt på
www.ifmsa.org/scope/ec.htm

Vil du af sted, så henvend dig på IMCC-kontoret
i  kontortiden, eller skriv en e-mail  t i l :
neo@imcc.dk

Hvis du vil på Exchange i perioden 1/4 2004 – 31/
3 2005 skal du tilmelde dig i perioden 1/9 - 1/10
2003. Tilmelding er ikke mulig før d. 1/9 – mere
information følger!

fortsættes næste spalte

Ledige pladser d. 19/5:

Bulgarien1 1
Canada 1
Indonesien2 1
Israel 1
Kuwait 1
Litauen 1
Pakistan2 2
Panama2 2
Schweiz 1
Taiwan 2
Thailand 1
Tyrkiet1 1

1 Lande der også tager præklinikere
2 Unilaterale aftaler, ekstra gebyr betales til
værtsorganisationen.

INDRE ORGANER

Til pigerne: Michael Teschl.
Bigbrother VIP finalist

Til fyrerne: Pil Kragenskjold
Bigbrother VIP finalist

Til... fyrerne: Miss Thomas
Bickham Bigbrother VIP fina-
list



12 VAGTBUREAUET

Sundhedsfaglige
Konsulenter:

Tlf.: 3524 5404
Niclas Seierby:
nds@fadl.dk

Kristine Sarauw:
ks@fadl.dk

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

SOMMERFERIE-VAGTER
Vagtbureauet er i gang med markedsføring af FADL
vagter til afløsning på hospitaler og plejehjem i som-
mermånederne
Hvis du planlægger at tage vagter i sommerferien,
f.eks. når du er hjemme på ferie, kan vi hjælpe med at
formidle dette arbejde.Der er grundlæggende to for-
skellige måder, hvorpå du kan skrive dig op til sommer-
arbejde gennem FADL· Løse vagter (lige som i re-
sten af året)Det er typisk de samme hospitaler og
plejehjem, som bruger os hele året, der bestiller vagter
på denne måde.
Du kan skrive dig op til vagter både via Københavns
vagtbureau, Odense og Århus vagtbureau på denne
”sædvanlige måde”· Fer ieaf løsning i  en
periodeLige fra få dage til flere ugerDet er typisk insti-
tutioner, der ligger lidt længere væk fra de store byer,
og som ikke bruger os gennem resten af året, der
ønsker at bestille ferieafløsning på denne mådeHvis
du vælger at tage løse vagter, så er din transport
betalt som sædvanligt, og de institutioner, der normalt
stiller vagtværelse til rådighed, gør det selvfølgelig
også i sommerperioden.Men ved ferieafløsning hos
sæson-kunder kan der være tale om, at du selv skal

VIL DU VÆRE EN DEL AF
FADLS ”DREAM-TEAM” ~ OG
DERVED VÆRE SIKKER PÅ AT
FÅ VAGTER I
SOMMERFERIEN?
FADL mangler vagttagere på alle hverdage for tiden,
og når vi ikke kan dække de bestillinger vi får fra
hospitalerne, begynder hospitalerne at bestille andre
steder – og denne onde cirkel medfører, at der bliver
mindre arbejde til alle jer i sommerferien.....
Hvis du kan hjælpe os den næste tid med at holde
hjulene i gang, så belønner vi dig med første prioritet til
15 vagter i juli og august...
Vi skal ha’ dækket dag, aften og nattevagter på alle
hverdage – og dette belønnes som følger:
Ø Dagvagter på hverdage 3 points
Ø Aftenvagter på hverdage 1 point
Ø Nattevagter på hverdage 2 points
Ø Nattevagter på søndage 1 point
Points kan optjenes i maj og juni måned og kun ved
løse vagter – ikke på hold eller ved dispensations-
aftaler....
Alle vagttagere med 25 point optjent i disse måneder
vil stå øverst på listen til ialt 15 vagter i sommerferien
(juli og august) fordelt på dag/aften og nat...
Vi håber meget på din hjælp i eksamenstiden (maj og
juni), så vi kan fortsætte med at udbyde vagter til jer
alle fremover...

Har du spørgsmål eller kommentarer så skriv til SFK,
Kristine Sarauw på ks@fadl.dk.
”Dream-team” ordningen kører fra og med onsdag den
7/5 til og med mandag den 30/6 2003.

VAMPYRHOLD 1605
Kan du lide en god løn samt kortere vagter, ja så er
dette nok noget for dig.
Stikkerholdet på klinisk biokemisk afdeling på Frede-
riksberg Hospital søger 5 nye stikkere til ansættelse
fra og med starten af juni måned.
Arbejdet foregår i ambulatoriet, rundt på Frederiksberg
Hospitals afdelinger eller ude i patienternes hjem. Vi
tager både blodprøver samt EKG. Arbejdstiderne vil
typisk være 8.00-13.00. Vi dækker vagter både på
hverdage og i weekender.
Betingelser for ansættelse:
- SPV-kursus
- Min. 200 SPV-timer.
- Du skal kunne møde op til hold-møde mandag d. 26.
maj 2003 kl. 16.00 i Panums kantine, hvor vi planlæg-
ger vagter for juni, juli og august måned.
- Du skal min. kunne tage 4 vagter om måneden.
- Du skal kunne blive på holdet min. 6 mdr.
Ansøgere med relevant erfaring prioriteres højere.
Indsend ansøgning til Vagtbureauet senest 23. maj
2003.
Har du spørgsmål, så er du velkommen til at ringe til
Christian Drews-Olesen 3333 0535.

STUD. MED’ER SØGES
til projektarbejde resten af 2003.
Copenhagen Trial Unit, Center for Klinisk Interventions-
forskning på Rigshospitalet søger arbejdskraft til op-
følgning af et forskningsprojekt med hjertepatienter.

VT-HOLD 4402 SØGER
2 nye medlemmer til thoraxkirurgisk intensiv på RH
med start 1. juli eller 1. august 2003.
Kunne du tænke dig fordele som:
1) at vide, at du skal på arbejde, når du har
skrevet dig på til vagt,
2) at det er på samme afdeling hver gang,
3) at du kender dem, du møder på arbejde med,
4) at du bliver tiltroet mere og mere ansvar i
takt med, hvad du kan,
5) at have mulighed for at lære mere og vedli-
geholde, hvad du allerede har lært,
6) at blive fortrolig med nogle og bekendt med
andre procedurer inden for observation, pleje og be-
handling af intensivpatienter, dvs. få trænet
1. de basale kliniske færdigheder,
2. dit kliniske blik og
3. håndteringen  af patienter med kredsløbs- og
respirationsproblemer.
Vi er et hyggeligt, fleksibelt, fast afdelingshold på
Rigshospitalets thoraxkirurgiske afdeling, afd. RT 1,
afsnit 4141, der er en stor afdeling med mange for-
skell ige spændende patienter, bl.a. lunge- og
oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- og
klapopererede patienter, hjerte- og lungetransplanterede
patienter og børn opereret for kongenitte hjertefejl.
Vi er i alt ca. 25 ventiler og dækker alle AV, alle NV og
DV i week-enden. På vagterne indgår vi 1 eller flere
ventiler ad gangen i teamet af intensivsygeplejersker
og er er med til at passe patienterne. En del ligger i
respirator. Vi giver ikke medicin.
Oplæring: 4 lønnede følgevagter á 8 timer på afdelin-
gen.
Ansøgningskrav:
1. 400 VT-timer.
2. Bestået fysiologi.

LÆGESEKRETÆRVIKARIAT
Kvindelig student (M/K) søges til arbejde som lægese-
kretær med sygeplejerskeopgaver i perioden 14/7 til
22/8-03.
Arbejdssted: Almen praksis på Frederiksberg.
Arbejdstid: Hverdage i praksis åbningstid.
Krav: Min. 7. semester, skal kunne dække hele perio-
den.
Ansøgning: Senest 22. maj til Vagtbureauet.
Yderligere info: Kontakt Vagtbureauet.

3. Du skal kunne tage 25 vagter inden for de
første 3 måneder, og herefter 6 vagter pr. måned.
Pga. afdelingens størrelse og de mange forskellige
patienter, er det nødvendigt med en grundig indføring.
Fordelen er, at man lærer en masse. Efter 1 år på
holdet er der mulighed for at gå ned til 4 vagter pr.
måned.
4. Vi forventer desuden, at du er ansvarsbe-
vidst, og at du er motiveret for at indgå i et team både
som ventil og i forhold til afdelingen.
5. Du skal kunne komme til vores holdmøde og
middag søndag d. 22/6 kl. 18.00.
Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på hol-
det ca. mindst et år. Det sker, at vi dispenserer fra
vore ansættelseskrav, hvis vi vurderer, at ansøgeren
alligevel er kvalificeret, og man skal således ikke af-
holde sig fra at søge, hvis man f.eks. ikke har nok VT-
timer.
Yderligere info: Assia Amal Bada på tlf: 35370202 lok.
307. Ansøgningsskema fås og afleveres på vagt-
bureauet. Ansøgningsfrist: fredag d. 13/6 kl. 12.00.
Der vil efterfølgende være ansættelsessamtaler på
afdelingen.

Arbejdet består i opsporing og kopiering af journaler fra
de inkluderede patienters efterfølgende indlæggelser.
Journalkopierne skal hentes på H:S hospitalerne og på
sygehusene i amtet.
Du bliver grundigt sat ind i arbejdet og vist til rette på
hospitalerne.
Din arbejdstid bestemmer du selv, men gerne 15-20
timer om ugen – udelukkende i dagarbejdstid. Arbejdet
forløber over resten af 2003. SPV-dagløn=114,28 kr/t
Henvendelse til projektkoordinator Jette Petersen, af-
snit 7102, Rigshospitalet, tlf.nr. 3545-7171, e-mail:
jvp@ctu.rh.dk

kunne finde et sted at bo, og din transport bliver ikke
betalt af kunden (men kan trækkes fra i skat). Hvis du
er interesseret i denne type sommerarbejde, kan du
lige sende os en mail på ks@fadl.dk.



13

Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet.
Adresse: Panum Instituttet (bygning 1.2.5). Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N.

Telefon 3532-6400.  Homepage: www.studmed.ku.dk/msr  E-mail: msr@studmed.ku.dk

 
 
 Det Medicinske Studenterråd

Referat af MSR møde
mandag d. 5. juni 2003

Til stede:
Christina, 4 sem; Bo, 8. sem; Urfan, 6.sem;
Jacob, semesterfri efter 6. sem; Helene, 1. sem;
Sarah, 5. sem; Eva, 2. sem; Helene, 4.sem;
Lasse, 4.sem; Anne, 3 sem; Caroline, 8. sem;
Henrik, 8. sem og Karina, sekretær

Dagsorden:
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Nyt fra udvalg
4. EKG undervisning obligatorisk?
5. Ansøgning om penge
6. Studienævnsmøde
7. Integration og SAU
8. Målbeskrivelser
9. Udvalgsmappe
10. 6. – 9. sem. udvalg
11. Meddelelser
12. Evt.

1. Formalia
Bo var dirigent. Ansøgning om penge
blev sat ind som nyt pkt. 5

2. Nyt fra semestrene
1. sem: Usikkerhed om kemipensum, men
der er vist kommet styr på det. Tvivl om
reeksamen: denne ligger nu i august for
alle.
2. sem: Ved psykologiopgaveskrivningen
har der været tvivl om rådgivningen fra
undervisere om valg af emne og litteratur.
Der mangler sammenhæng med i
undervisningen i TPK og placering på
semester.
4. sem: Klinisk fokus. Kører godt, gode
cases.
5. sem: Problemer med patalogikurset:
ustruktureret undervisning, emner
blandes og strækkes ud over lang tid,
mellemtimer, tvivl om pensum og
manglende målbeskrivelse. De første to
ting bliver der taget højde for fremover
fremgår det af undervisernes svar til HR.
6. sem (gl): en annonceret
orienteringsaften om 7. semester blev
aflyst. Uvist hvornår klinik-
valgsorientering finder sted.

3. Nyt fra udvalg
1. sem. udvalg: Der har været problemer
med struktureringen i forbindelse med
flytningen af TAS.

2. sem. udvalg: Der er tvivl om
eksamensudformningen ved
sommereksamen, men der arbejdes på
det. Der er kommet forslag om en
integreret workshop til efteråret med
repræsentanter fra alle fagene. Dette er et
tilbud, men langt fra nok i forhold til et
egentligt integreret kursus.
3. sem. udvalg: Karakterfordelingen ved
vintereksamen er næsten ens med
karakterfordelingen ved tidligere
eksamen, hvor man har kunnet flytte
embryologien. Denne udgør dog en
stressfaktor for de studerende selvom
den ikke påvirker karaktererne.
4. sem. udvalg: Rune har mailet en
oversigt over deres arbejde til Bo. Denne
bliver mailet ud på msr-aktive til alle.

4. EKG undervisning obligatorisk?
Der er kommet en forespørgsel fra FADL
om obligatorisk undervisning i EKG, da
de afholder kurser nu og disse er ofte
overtegnede. Hvis der er nogen der har
lyst til at arbejde med behovet for
obligatorisk EKG undervisning kan de
henvende sig til bobiering@hotmail.com.

5. Ansøgning om penge
Ansøgning fra GIM om i alt ca. 17.000 kr
til bl.a. hjemmeside og bogindkøb.
Ansøgning afvises, men studmed.ku.dk
anbefales i stedet for wehotel.
Ansøgning fra Ruskursus på 63.000 kr.
som sædvanlig er bevilliget.

6. Studienævnsmøde
- Manglende undervisning i væske,
elokrolytter, ernæring og smerte. Var en
planlagt del af ny studieordning og dette
implementeres så vidt muligt.
- Afløsningsopgaver på ny
studieordning. Der er kun få fag man kan
lave afløsningsopgave i på den nye
studieordning.
- 1. udkast til eksamensplan for vinteren
03/04 lægges ud på hjemmesiden. 2.
udkast kommer til næste MSR møde.
Kommentarer til hhf@stud.ku.dk.

7. Integration og SAU
Papir om integration og SAU sendes ud
på msr-aktive og tages op igen efter

sommer. Evaluering af hvordan det
fungerer via Studienævnet og evt.
gennem Evalueringssinstituttet sammen
med de andre medicinuddannelser.

8. Målbeskrivelser
Papir udsendt på msr-aktive. Tages op
igen på næste MSR møde. Læselister skal
erstattes af 4. niveau målbeskrivelser.
Tilbagemelding til cjd@stud.ku.dk senest
14 dage før næste MSR møde.

9. Udvalgsmappe
Står sammen med røde (semesterudvalg)
og blå mapper (øvrige udvalg) på MSR
kontoret. Referater og andre relevante
papirer skal sættes i de forskellige mapper
til brug for andre.

10. 6. – 9. sem. udvalg
Mangler faste rammer for
undervisningen. 7. sem. er blevet kopieret
fra gammel studieordning, men der er
andre krav på ny ordning. På sidste
studienævnsmøde blev der nedsat en
gruppe til at kigge nærmere på 7. sem.
Problemer i forhold til lægernes tutorrolle
på afdelingerne, da de ikke som sådan
frikøbes. Dette tages op i studienævnet.

11. Meddelelser
- FADL afholder kursus i
pressehåndtering d. 28. maj kl. 12-17.
Tilmelding og information på
www.fadl.dk/hf
- Der mangler stadig billeder af enkelte
repræsentanter – bedes lagt til Bo.
- IFMSA afholder konference i Holland
3.- 9. august. Invitation sendes ud på
msr-aktive.

12. Evt.
- Der vil blive afholdt fagrådsdag med
efterfølgende sensommer fest i
begyndelsen af næste semester.
- Angående tutorer så vil MSRs ud-på-
rustursgruppe koordinere således at både
tutorer og 1. årsstuderende får den
fornødne viden om MSR.

- Næste MSR møde er d. 2. juni
kl. 16 i stedet for d. 29. maj

INDRE ORGANER
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STUDENTERGRUPPEN I
KLINIKUDVALGET UN-
DER KØBENHAVNS AMT:
OM JEG BLIVER NØD
TIL AT BLIVE VED?
Der har været afholdt to møder siden
mit sidste indlæg i MOK. Jeg har kun
et stort ros til alle de studerende, der
er mødt op til disse møder.
Men hvem er jeg? Jeg er næstformand i
Klinikudvalget under Københavns
Amt:

”Vi er blevet rigtig mange, men ikke
nok der mangler stadigvæk en del
studerende!”

Og denne gang vil jeg gerne rette en appel til alle
kvindelige lægestuderende, der tilhører Københavns
Amt, fordi jeg spørger mig efterhånden nogle ting:
Hvorfor er der mødt 5 mandlige og kun én kvindelige
lægestuderende op de sidste to gange?
Har kvindelige lægestuderende som efterhånden ud-
går næsten 70% af alle lægestuderende på KU ingen
meninger vedrørende deres studieforhold?
Er det muligvis ikke muligt for Jer at møde op, fordi
I er så presset privat?
Der kan jo være en masse gode grunde, som børn, en
kæreste m.m. – eller er I bare så pæne og vel-
opdragende, at I synes alt er bare ”så fedt”?
Undskyld at jeg er lidt spids i mine bemærkninger,
men det bekymrer mig bare meget, at I er så under-
repræsenteret! Fordi jeg kender til en anden realitet
for mange af mine kvindelige medstuderendes vel-
kommende: Det kan være meget svært at få det til
at hænge sammen – det ved jeg! Danske sygehuse er
langt fra så rummelige, som de kunne være, og – har

Debat
jeg ikke fornemmet en snært af mandehørm i kro-
gene nogle steder….?

Derfor: Det er nok med, at den ene side af møde-
bordet består næsten af rent testosteron (vores kli-
niske tutorer er næsten alle sammen mænd),
studentersiden bør have en kønsfordeling der svarer
til den på studiet!

Min besked er meget enkelt:

1. Prøv dog for god ordens skyld at finde ud af
hvad det her går ud på. I er altid meget velkommen
til at vælge det fra bagefter.
1. Alle dem der nu læser og tænker: Det har
jeg bare ikke tid til. Man har altså lov til at sige fra
og det er trods alt kun et møde om måneden, som
kun tager 1½ til 2 timer!
2. Kommer næstformanden til hvert møde? Nej!
Nogen gange passer det bare ikke i ens planlægning
– så melder man da bare afbud.
2. Det kræver ikke mere en sund interesse for
ens studie, hvilket jeg vil attestere alle læge-
studerende. I vil opdage, at I får personligt meget ud
af det
3. Man bliver altså ikke overdynget med ar-
bejde og ansvar, det står uden for diskussion at Jeres
studie har første prioritet.

Er der andet? Er der muligvis nogle fordele?
1. Mange af Jer bliver ansæt og uddannet af
de samme mennesker/afdelinger umiddelbart efter I
har afsluttet Jeres studier!
2. Hvad med studiet her og nu! Det giver kvote
at vise sig – og endnu mere når det gælder de kom-
mende semestre. Jeg personligt sjældent overrasket
over noget, når  jeg starter på et nyt semester – jeg
vidste det da før.
3. Hvad med karrieren bagefter? Det er – og
der er mange studerende, der tror andet - en uomstø-

delig sandhed, at vi som læger skal koordinere vores
kunnen indbyrdes, med andre faggrupper og ikke
mindst med resten af samfundet! Men hvad er mon
arbejdsformen? Man arbejder faktisk i udvalgs-
strukturer med dagsordener, arbejdsgrupper og refe-
rater – magen til dem i Klinikudvalget! Og jeg vil
gerne spørge alle medstuderende, om det ikke kunne
være rart at have prøvet at begå sig i et sådant
udvalg før man for alvor kommer til at indgå i et
udvalg på et større hospital, i sundhedsstyrelsen el-
ler  DADL?

Har jeg vækket Jeres interesse? Studentergruppen
kan ikke klare opgaverne uden Jeres hjælp!
I velkommen til at kontakte mig eller vores klinik-
udvalgssekretær Birthe Brogård på tel: 44883371.

Vel mødt til næste KU-møde den 2. juni 14.45!
Jeg Glæder mig til at se Jer.
Lad os få gjort noget ved det!
Det foregår i Klinikudvalgssekretariats mødelokale,
der trakteres med kaffe og kage!

Med venlig hilsen
Christopher Schäfer, næstformand,

Tel.: 22775977
Email: schaefer@stud.ku.dk

Følgende er pensum for kommende læger

Nils Malmros - Manden og lægen bag filmen 'At Kende Sandheden'

Helmig - Thomas' far er en sjov læge

Bogguide - Hvorfor anbefale sin egen bog?

Turnus - Stopper det aldrig?

Stetoskopguide - Hvad er en dobbelt windsor?

PDA - Kan man komme udenom dem?

Frankfurt Krankenhaus - Sagaen fortsætter...

Udkommer medio juni

Retrodebat

Fra MOK #26 forår 1978

DEBAT & RETRO 25 ÅR
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Fra MOK #27 forår 1978

RETRO 25 ÅR
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