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Det sker i ugen 2003/2004

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: Gordon Thomas Jehu (jehu@mok.info)

Denne uges forside: Husgruppen

Onsdag:
MOK nr 1, årgang 36 udkommer
19.00 IMCC Månedsmøde

Torsdag:
HUSK EKsamenstilmelding
16.00 MSR Møde
17.00 Filmklubben planlægningsmøde

Fredag:
HUSK EKsamenstilmelding
LAAAAANG FREDAG - AT LAST!

Lørdag:
Morgen: hjemkomst og opkast
Formiddag: zzzzzzzzzzzz
Eftermiddag: Den gyldne måge (evt. opkast)
Aften: Stene - alternativt i byen og trinken

Søndag:
Afhængigt af fredag stadigvæk stene.
Alternativt samme som lørdag.

Mandag:
HUSK EKsamenstilmelding
12.00 MOK's DEADLINE
16.00 International day

Tirsdag:
15.00 Studienævnsmøde i lille mødesal

Denne redaktion

MOK
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Endelig er sommeren slut. 2 lange
træge kedelige måneder har sneglet
sig af sted. Endelig. Endelig skal
vi til at lave MOK igen. Endelig
skal vi sige hej til alle vores
venner. Endelig skal vi sige hej og
velkommen til at de nye russere,
som knap har fået alkoholen ud af
kroppen efter en uge med druk og
hor – måske nok mest det første,
for det andet kræver pr. definition
at der har været et salg involveret
hvilket der i de fleste tilfælde nok
ikke har været. De er i hvert
tilfælde meget kloge, da de alle
har over 9,6 i gennemsnit – om et
år spejler vi lige karakteren, men
mere om det længere nede i teksten.

Også hej til hver fjerde nye
stud.med. fra de nordiske lande.
Ja det kan godt være at Dansk
Folkeparti ryster i bukserne når
hver femte nyoptagne er fra Sverige
og hver tyvende fra Norge, men
altså kære Birthe Skaarup: MOK
har opsnappet det bedste forslag
til løsning på problemet. Birthe
frygter jo at vore nordiske søstre og
brødre drager hjem igen efter endt
uddannelse. Det er der sikkert også
nogen der gør, med mindre at de
danske drenge og piger gør noget
ved sagen. MOK har opsnappet den
hemmelige plan: Scor en svensker
eller en nordmand, knock them up
- så bliver de nok i landet og
samtidigt støtter vi den skrantende
Øresundsbron når
svigermekanikken skal besøges.
Hurra fra for Øresundsregionen.

Nå, men… hej.

Puha. En update på hvad der er
sket på redaktionen her i sommer:
Intet. Der har jo ikke været nogle,
vel? Men altså,
redaktionsmedlemmerne har
selvfølgelig været aktive. Én har
været til et tre ugers bryllup i
Australien, en anden er blevet gift i
Danmark. En del har taget
vikariater, nogle har skrevet og
skriver stadig OSVAL II og mange
har rejst til eksotiske rejsemål som
England, Østrig og Fanø.

Er der i øvrigt nogle der har
bemærket denne sommers hit-
udtryk: Præcis. Sagt på sådan lidt
langtrukkent på æ’et men med et
spidst i. altså Prææcies. Det er
utroligt så mange ting der har

Redaktionelt
været præcise denne sommer. Og
alle er tilsyneladende enige – fra
undervisere til unge fløse med
tilbagestrøget hår. Prææcies.
Der er en Ricadonna på højkant til
den der kan dokumentere hvorfra
dette udtryk stammer.

Åhh ja - alle de praktiske
bemærkninger:

Vi skulle hilse fra Dekanatet og
resten af teknisk afdeling og sige
velkommen tilbage til Panum.
Husk at du ikke må parkere
indenfor de gule streger foran
svingdøren af hensyn til folk der
flygter i panik fra branden
indenfor.

Laaaaang fredag på fredag (logisk
ikke?). Og næste fredag? Nej! Husk
aldrig at glemme Crazy Daisy’s
evigtgyldige slogan: Så længe vi er
stive er vi i live. Og brug så
mandagene sammen med din
basisgruppe til at søge pengene
tilbage fra klubben.

Husk at hente din gratis 2003/2004
kalender fra FADLs Kredsforening.
Du skal bare være medlem af
FADL.

Og så til det sørgelige

Nekrolog: Charles Bronson er død,
81 år gammel. Pneumonien kom
over ham. Hvem husker ikke
klassiske film som Red skies of
Montana, Ten North Frederick og
Master of the World? Måske ringer
film som The Dirty Dozen, The
Magnificent 7 og Murphys Law hos
de af jer kære læsere som ikke er
så kloge på Bronson repertoiret.
Uanset hvad, så var han et ikon,
med næsten 100 film og næsten
ligeså mange Tv-optrædender. Hvis
vi på MOK-redaktionen havde
nogen indflydelse på Filmklubbens
valg af film i den kommende
sæson, så ville vi nok sætte en
Charles Bronson mindeaften på
programmet, med et udvalg af
hans bedste.

Vi har måttet sige farvel til vores
elskede maskot og darling, dejlige
Drews. Han skal ikke længere
skrive for MOK, men forhåbentlig
kommer han stadig forbi
redaktionen i ny og næ. Hvis du
læser det her Drews – DU ER EN

DEJLIG KNEJT, OG VI SAVNER
DIG ALLEREDE!

MOK må også med beklagelse
erkende, at vores såkaldt trofaste
kilde, astrolog Karl Aage Jensens
”99,9% sikker på at Kronprinsen
skal giftes i august 2003” ikke
holdt stik. Overhovedet ikke, som
nogle af vores royale læsere måske
har bemærket. Det skal til
sammenligning nævnes at p-pillen
”kun” er 99% sikker. Hr. Jensen er
nu fyret fra sit job som spåkone for
MOK-redaktionen. Kvaksalver.

Og så er Robinson vendt tilbage.
Nu skulle det ellers have været
slut, men det åndsfraværende
danske samfund har valgt at
stemme Robinson tilbage på
programfladen. Mygind et al: At
fraviste den sidste hjernecelle fra
massen. Læs den før din nabo i
næste nummer af Nature.

Og så det alle snakker om, men
aldrig helt får undersøgt –
gennemsnittet!
Det er lykkedes redaktionen at få
fat i de officielle gennemsnit fra de
ordinære eksaminer sommeren
2003. Erkendelsens time er nær. Vor
siddende regering plæderer efter
åbenhed og vil til at offentliggøre
alt om alt. Ja, lægestuderende er
dumme. Det må de da være når
gennemsnittet på den første store
eksamen – cellebiologien – er nede
og skrabe 6,8. En dommer fra Idols
ville nok kalde det at synge helt ad
helvede til – med pil opad! Men
bare rolig, man bliver klogere på
de senere semestre: Organkursus 1
ligger middelmådigt på 8,4 og
OSVAL I ringer ved de 9,96. På fase
II er der kun tre fag der svømmer
rundt under 8: Skriftlig kirurgi på
7,75; Retsmedicin på 7,6 og som
fase II bundskraberen arbejds- og
miljømedicin (surprise!) på 7,44.
Resten af fase II er i det store hele
på den pæne side af 9. Man bliver
jo klogere med alderen – som de
gammelkloge siger.

Endelig er der kun at sige: God jul
og held og lykke med eksamen. Og
indtil da – hvis ikke vi ses på
fredag, så ses vi i næste uge.

MOK-red/Bo og Gordon

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/SIS)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO)
Anette Laurvig Nielsen 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I)

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 38
rh-klinikudvalget@rh.dk
Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid: Man-tor 8.30–14
Studentersekretærer: Anne Sansome og Katrine Bjerggaard

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92

Styrende organer
EKSAMENS INDTEGNING – VINTEREN 2003/04

Indtegning til eksaminer og tentamener under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet finder sted:

MANDAG DEN 8. SEPTEMBER 2003, KL. 9.00-16.00
BEMÆRK, AT DER KUN ER INDTEGNING PÅ PANUM DENNE ENE DAG!

DER ER DOG ÅBENT FOR TILMELDING OVER NETTET ALLEREDE NU OG TIL OG MED
SØNDAG DEN 14. SEPTEMBER 2003.

Bemærk venligst, at nogle blanketter først bliver tilgængelige på nettet i løbet af de næste par uger.
For folkesundhed skal det ligeledes meddeles, at det valgfrie udbud på kandi-datuddannelsen endnu ikke er fastlagt og

dermed endnu ikke udbudt på nettet.

Indtegningen finder sted i Ekspeditionen, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3 B, bygning 9.1.33b.

Du kan tilmelde dig over nettet på punkt.ku.dk. (her kan du bl.a. også ændre din PIN-kode, så den bliver lettere at huske)
Det er muligt at søge råd og vejledning hos medarbejderne fra eksamenskonto-ret og Ekspeditionen (telefon 35 32 70 84/35 32 71 52).
For at melde dig til eksamen over nettet skal du bruge PIN-kode. Har du mistet din PIN-kode, kan du få en ny udleveret i

Ekspeditionen i bygning 9.1.33b (og ikke på eksamenskontoret som hidtil).
Vi vil hermed opfordre dig til at benytte dig (som 88% af alle studerende gjor-de i september 2002) af denne

tilmeldingsmulighed, der dels er til fordel for dig, dels letter eksamenskontoret for tastearbejde, tid, som kan bruges bedre
til din fordel.

Hvis du har eventuelle dispensationer, der vedrører den/de eksaminer du til-melder dig, kan du blot anføre dette i
bemærkningsfeltet på punkt.ku.dk. og ikke som hidtil fremvise disse på eksamenskontoret (dette gælder dog ikke

vandrejournaler, som stadig skal fremvises på eksamenskontoret – indsend evt. en kopi).
Vi beklager dog, at der sommetider kan være ventetid på Selvbetjeningen i dagtimerne. Der arbejdes på at løse problemet og

vi kan i mellemtiden anbefa-le dig at prøve i aftentimerne/weekenderne, hvor presset er mindre.

Tilmelder du dig via blanketter, skal dispensationen forevises ved indtegnin-gen (kan kun ske mandag den 8. september).

Du behøver ikke at forevise fornyet årskort ved tilmeldingen, da vi kontrol-lerer dette via vores eksamenssystem.

EFTERTILMELDINGER MODTAGES IKKE!

Hvis du ønsker at se om dine tilmeldinger er accepteret på WWW kan du gøre følgende:
1) Så længe indtegningen foregår (d.d. t.o.m. søndag den 14. september) skal du gå ind på punkt.ku.dk  og klikke på
”Tilmelding, eksamen”. Hvis der står ”tilmeldt” med røde bogstaver ud for det fag, som du har tilmeldt dig, er din

tilmelding accepteret.
2) Når indtegningen er overstået, altså EFTER søndag den 14. september kan du KUN se dine tilmeldinger ved at klikke på

”Vis tilmelding”

Ca. 1 uge efter indtegningen er alle ”papir”-tilmeldingerne indtastet og du vil derefter kunne se dine tilmeldinger på
punkt.ku.dk (klik på feltet ”vis tilmel-dinger”).  Desuden vil vi ca. 3 uger efter indtegningen hænge lister op på tav-len i

Vandrehallen, der viser, hvilke eksaminer man er tilmeldt.

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:
Anders Lander al21@bbh.hosp.dk   Onsdage 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
Sekretær Alice Rasmussen
Træffetid       Man-fre 10-14
Studentersekretær Nina Løth (7.-9. semester)
Studentersekretær Marie Bønnelycke (10.-13. semester)

STUDIET
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NYTTIGE OPLYSNIN-
GER SAMT
WWW.PUNKT.KU.DK
Adresseændringer
Hvis du skifter adresse behøver du ikke at give Eks-
peditionen besked, da vi dagligt får opdateret samt-
lige studerendes (med danske CPR-nr.) navne og adres-
ser fra folkeregistret.
Det eneste du behøver at gøre, for at sikre dig, at vi
har din korrekte adresse til udsendelse af eksamens-
breve o.l., er at give Folkeregistret i din kommune
be-sked.

Vær dog opmærksom på, at dette IKKE gælder ved
følgende forhold:

* Beskyttet adresse
Hvis du i Folkeregistret står registreret med en be-
skyttet adresse, skal du om-gående give Ekspeditio-
nen besked om hvilken adresse vi i stedet for må
benyt-te, når vi sender post til dig.

* Post sendt til en anden adresse,
end folkeregisteradressen
Hvis du ønsker, at få tilsendt din post til en anden
adresse end din folkeregi-steradresse, skal du for-
holde dig på følgende måde:
Du meddeler Ekspeditionen din nye adresse, og pe-
rioden denne adresse skal gælde for (eller om det er
permanent).

Eksamensbreve o.l. vil herefter blive sendt til denne
adresse lige indtil, at du på eget initiativ giver Eks-
peditionen besked om en ny adresse.
OBS! Dette gælder specielt alle studerende, som
ikke er udstyret med et ”rig-tigt” dansk CPR-num-
mer.
Især svenske studerende, med adresse i Sverige, men
som til daglig bor i Dan-mark, skal være opmærk-
somme på at opgive en dansk postadresse i Ekspediti-
onen.

* Post sendt til en udenlandsk
adresse
Hvis du flytter til en udenlandsk adresse, og ønsker
at få tilsendt post fra uni-versitetet dertil (eksamens-
breve o.l.), skal du forholde dig på følgende måde:
Giv enten folkeregistret i din kommune besked, eller
meddel adressen direkte til Ekspeditionen.
Din post vil herefter blive sendt til den udenlandske
adresse indtil du igen gi-ver folkeregistret/Ekspedi-
tionen besked om den danske adresse, hvortil du øn-
sker din post sendt.

* Pseudo-CPR-nr.
Studerende, der ikke er danske statsborgere, når de
bliver optaget på Køben-havns Universitet, bliver
fra Matriklens side udstyret med et kunstigt dansk
CPR-nr. (pseudonr.), der som eksempel kan se ud som
følger: 760172-0004. Dette nummer har man indtil,
man via Folkeregistret bliver udstyret med et dansk
CPR-nr.
Når man har fået et dansk CPR-nr. skal man hen-
vende sig i Ekspeditionen for at få ændret CPR-num-
ret i vores edb-system. Husk at medbringe dit nye

syge-sikringsbevis, eller anden form for dokumenta-
tion på dit nye CPR-nr.

Selvbetjening på www.punkt.ku.dk
På universitets hjemmeside ligger der bl.a. Selvbe-
tjening for Studerende på ovenstående adresse.
Her kan du bl.a. finde følgende ting:
Adresseoplysninger, fornyelse af studiekort,
eksamenstilmelding, se dine af-meldinger og eksa-
mens- og kursusresultater.
Det kræver en PIN-kode at få adgang til siden. Har
du mistet den, kan den re-kvireres i Ekspeditionen,
men pas på, at du ikke mister den, andre kan da få
adgang til dine personlige studieoplysninger!
Til gengæld er det muligt at ændre PIN-koden på
www.punkt.ku.dk, så den er nemmere at huske for
dig (evt. samme kode, som din mobiltelefon o.l.)

Email på www.punkt.ku.dk
Da vi i stigende grad udsender beskeder via email til
jer, har universitetet til-delt alle studerende en
emailadresse under punkt.ku.dk. Hvis du ikke vil kon-
trollere mere end én emailpostkasse, er det muligt,
at få videresendt disse mails til din mest benyttede
postkasse. Dette gøres også via punkt.ku.dk.

TIL ALLE STUDERENDE

FAKULTETSGANGEN HOLDER LUKKET TORSDAG OG FREDAG
DEN 11. OG 12. SEPTEMBER 2003, DA VI ER PÅ SEMINAR.

MVH EKSAMENSKONTORET

STUDIENÆVNET
MØDEREFERAT – MØDE 03-06
Møde afholdt: 6. maj 2003
Referent: Grete M. Rossing
Til stede: Pernille Due, Kirstine Fabritius, Henrik
H. Frederiksen, Helene Hvidman,  Poul Jaszczak,
Christina Jensen-Dahm, Caroline Nielsen (fra kl.
15.30), Hans Vilhardt.
Endvidere deltog Charlotte Paisley (fuldmægtig),
Gordon Jehu, Ditte Skov-gaard, Ture Karbo
(studievejl.), Gitte Birkbøll Grete Rossing.
Under pkt. 4 deltog Hans Sjöström.
Afbud: Birte Glenthøj

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat 03-04
4. Studie- og eksamensordningen
a. Orientering om 7. semester
b. Orientering om 8. semester
c. Henvendelse fra Følgegruppen vedr. under-

visning i væ-ske, elektrolytter, ernæring og
smertebehandling

d. Fakultetsrådets behandling af indstilling
vedr. ændring af Studie- og eksamens-
ordningen

e. Integrerede eksaminer
f. Afløsningsopgaver på ny studieordning
5. Eksamensplan vinter 2003/2004
6. Meddelelser
7. Eventuelt

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Under Pkt. 4 tilføjedes nyt pkt. e: Integrerede eksa-
miner.

ad 2 Personsager
Dispensationsudvalgets indstillinger godkendtes.

Der forelå en ansøgning om yderligere forlængelse af
fristen for be-ståelse af Fase I (1986-studieordningen).
Ansøgningen blev grundet særlige forhold imødekom-
met.

ad 3 Godkendelse af referat
Referat 03-04 godkendt med enkelt rettelser/tilfø-
jelse.

ad 4 Studie- og eksamensordningen
a. Orientering 7. semester.
Pernille Due oplyste, at den af studie-nævnet ned-
satte arbejdsgruppe havde holdt møde med delta-
gelse af Michael Stoltenberg, Jes Brun Lauritzen,
Kjeld Lyngborg, Torben Schroeder, Flemming Gjerris,
Hans Karle, Poul Jaszczak og Pernille Due. Arbejds-
gruppens opgave var at bringe undervisningen på 7.
se-mester i overensstemmelse med studieplanen.
Målbeskrivelser skal gøre operationelle og der ind-
føres log-bøger. Man kunne evt. forestille sig en
studiekontrakt der beskrev, hvad der skal nås, den
enkeltes forpligtelse samt hvordan der evalueres.
Aktiv inddragelse af de studerende medfører større
engagement. – Hvis der ønskes ændringer i klinikken
skal det allerede nu meldes ud til hospi-taler/Studie-
nævnet bør nøje følge, hvad der foregår på afdelin-
gerne og Kvalitetsudviklingsudvalget vil formentlig
blive det synlige og aktive bindeled mellem afdeling
og fakultet. – Næste møde i arbejdsgruppen er fast-
sat til mandag d. 19. maj kl. 15. Jørgen Hedemark
Poulsen og Hans Sjöström inviteres og des ses meget
gerne, at også de studerende deltager.
Så snart 7. semester er på plads etableres forbin-
delse til 9. semester-udvalget, idet 9. semester byg-
ger oven på de kompetencer og den vi-den, der er
opnået på 7. semester.
Jørgen Hedemark Poulsen spurgte om mulighed for
at afprøve de ud-arbejdede logbøger (udkast omdelt)
på det sidste kliniske rul på det nuværende 7. seme-
ster. Formålet skulle bl.a. være at teste procedurer

i forbindelse med logbogen. Henrik Frederiksen op-
fordrede til at lægge pres på for at logbøgerne blev
brugt efter hensigten, dvs underskrifter skal opnås
løbende. – Der udarbejdes en vejledning i anvendel-
sen af logbøger.
Poul Jaszczak oplyste, at der fra januar 2004 indføres
logbøger i spe-ciallægeuddannelsen.
Studienævnet gav tilslutning til, at logbogen kunne
afprøves på sidste kliniske rul af nuværende 7. seme-
ster.
Der blev spurgt til konsekvens af manglende udfyldt
logbog. For at et  klinisk kursus kan godkendes skal
logbogen være udfyldt, kommente-ret og underskre-
vet. Eventuelle mangler må der samles op på.

b. Orientering om 8. semester.
Formanden for 6.-8. semesterudval-get Kjeld Lyng-
borg havde meddelt, at materiale vedrørende 8. seme-
ster forventes fremsendt i løbet af en uge. Repræsen-
tanter for 6. og 8. semesterudvalget vil blive ind-
kaldt til møde med Følgegruppen for at gennemgå
materialet inden det forelægges for studienævnet.
De studerende gav udtryk for, at studenter-
repræsentanterne  følte sig uvelkomne i enkelte af
semesterudvalgene, en situation som studie-nævnet
fandt helt uacceptabel.

c. Henvendelse fra Følgegruppen vedr. undervisning i
væske, elektro-lytter, ernæring og smertebehandling.
Følgegruppen havde på studie-lederens foranledning
drøftet en skrivelse fra professor Jørgen Viby
Mogensen vedr. manglende undervisning i ovennævnte
emner. Stu-dienævnet besluttede at rette henven-
delse til semesterudvalgene med pålæg om at em-
nerne indarbejdes i undervisningen. Repræsentanter
for de nævnte fagområder vil sammen med semester-
udvalgene og stu-denterrepræsentanter indgå i ar-
bejdet.
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d. Fakultets behandling af indstilling vedr. ændring af
Studie- og eksamensordningen.
Studienævnets indstilling vedr. tidligt klinisk op-hold
blev godkendt. Med hensyn til OSVAL ønskede
Fakultetsrådet en uddybning. Indstillingen vedr. Basal
humanbiologi og medicinsk kemi var ligeledes imø-
dekommet. Der afholdes således syge-/reeksamen i
Basal humanbiologi og medicinsk kemi én gang år-
ligt. – Et forslag om at afsætte ressourcer til afhol-
delse af opgavecafé umid-delbart forud for syge-/
reeksamen vandt ikke tilslutning.

e. Integrerede eksaminer.
Charlotte Paisley havde udarbejdet et no-tat vedr.
bedømmelse af integrerede eksaminer. Der skal fore-
tages en helhedsbedømmelse og der må ikke afvises
på baggrund af enkelte elementer. – Ved case-base-
rede opgaver vil det være casen, der er af-gørende
for, hvor den største vægt ligger. – Pernille due
ønskede kli-nikere inddraget i eksamensarbejdet.
Pernille Due og Charlotte Paisley udarbejdes skri-
velse til fagene og semesterudvalgene og arbejdet
iværksættes straks.

f. Afløsningsopgaver på ny studieordning.
Studienævnet fandt det beklageligt at fagene ikke
mener det vil være muligt at skrive afløsningsopgaver

i fag som ex. organkurserne. Netop her burde det
være muligt set i lyset af den øgede integration af
fagene imellem. Studienævnet ønskede undersøgt
hvor mange studerende der tidligere har benyttet
sig af muligheden for at skrive afløsningsopga-ver.

ad 5 Eksamensplan vinter 2003/04
Det udarbejdede forslag til  eksamensplan blev drøf-
tet. Det undersø-ges om de fremsatte ønsker kan
inkorporeres.

ad 6 Meddelelser
Pernille Due meddelte, at der havde været afholdt
informationsmøde om ny studieplan. På grund af
manglende materiale fra semesterud-valg var der
ikke meget nyt at fortælle de relativt få fremmødte.
Det er efterfølgende besluttet at afholde informati-
onsmøder i de enkelte kli-nikudvalg. Der er aftalt
følgende datoer:
Hvidovre: Tirsdag d. 20. maj 2003, kl. 8.00-8.45
Rigshospitalet: Torsdag d. 22. maj 2003, kl. 8.15-9.00
KAS Herlev: Studerende er meget velkomne til at
deltage.
Pernille Due refererede fra møde i MTVU, hvor man
bl.a. havde drøf-tet merit, turnusuddannelse m.m. –
Vedr. merit have de 3 dekaner ud-arbejdet et forslag

som indebærer, at det under forudsætning af at der
er plads vil være problemfrit at blive overflyttet til/
fra Odense/Århus efter bestået bachelorniveau. –
Pernille Due bad Studievejledningen om at gennemgå
studieordningerne for Odense og Århus mhp at af-
dække i hvor stort omfang de afviger fra vores.
Forslaget om at indarbejde turnus i den prægraduate
uddannelse er indtil videre taget af bordet.
Koordinationsudvalget: Arbejdet med normsætning
af forskellige ak-tiviteter er ved at være færdiggjort
og vil blive udsendt til kursuslede-re.
På forespørgsel blev det oplyst, at overlæge Hans
Perrild havde ind-vilget i at indtræde i dispensations-
udvalget.

ad 7 Eventuelt
Poul Jaszczak udtrykte skuffelse over at det endnu
engang kunne kon-stateres, at det er vanskeligt at få
suppleanter til træde ind i stedet for de ordinære
medlemmer. – Med mindre der er tale om akut for-
fald har studienævnets medlemmer en forpligtelse
til i god tid at træffe aftale med suppleanten.

STUDIENÆVNET
MØDEREFERAT – MØDE 03-07
Møde afholdt: 3. juni 2003
Sted: Lille Mødesal, Panum Instituttet
Referent: Grete M. Rossing
Til stede: Kirstine Fabritius, Henrik H. Frederiksen,
Birte Glenthøj, Jørgen Hilden (suppl. for Pernille
Due), Helene Hvidman,  Poul Jaszczak,  Christina
Jensen-Dahm, Caroline Nielsen, Hans Vilhardt. Da-
vid Woldbye (suppl. for Niels Høi-by).
Endvidere deltog Charlotte Paisley (fuldmægtig),
Gordon Jehu, Camilla Grøn-lund Hiul, Ditte
Skovgaard, (studievejl.), Grete Rossing.
Under pkt. 7 deltog Signe.
Afbud: Pernille Due, Niels Høiby

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat 03-06
4. Studie- og eksamensordningen
a. Orientering fra Følgegruppen
b. TAS-undervisning 1. semester
c. Dublering af forelæsninger på 6. semester
d. Plan for 7. semester
e. Rapport vedr. 8. semester
f. Forslag fra Farmakologisk Institut om til-

rettelæggelse af undervisningen i farmako-
logi før 6. semester

5. Eksamensplan vinter 2003/2004
6. Integrerede eksaminer – nedsættelse af ar-

bejdsgruppe
7. Anmodning om adresser på 2., 8. og 13. se-

mester studeren-de til brug for spørgeskema-
undersøgelse i forbindelse med OSVAL II
projekt

8. Faglig dag – efterår 2003
9. Meddelelser
10. Eventuelt

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

ad 2 Personsager
En studerende ansøgte om genindskrivning. Da den
studerende vil skulle starte forfra på 1. semester,
idet stort set samtlige eksaminer vil falde for 5-
årsreglen, besluttede Studienævnet at henvise til
KOT.
En ansøgning om genindskrivning blev ikke imøde-
kommet. Den stu-derende anbefales at gennemføre
nuværende uddannelsesforløb.
En ansøgning om genindskrivning blev ikke imøde-
kommet.
En studerende havde i forbindelse med klage til de-
kanen over studie-nævnets afgørelse om udskrivning
påberåbt sig nye oplysninger i sa-gen.. Studienævnet
fandt ikke, at disse oplysninger var af en sådan ka-
rakter, at de gav anledning til ændring af den tidli-
gere trufne beslut-ning.

Studienævnet besluttede at vide-resende forslaget il
Følgegruppen med anmodning om, at det indgår i
den samlede revision af 1.-5. semester. – Ifølge Da-
vid Woldbye gør den nuværende opbygning undervis-
ningen meget fragmentarisk. Det blev fra studen-
terne påpeget, at på 5. semester fungerer integra-
tionen af farmakologi med de øvrige fag og er et fint
supplement. Derimod fungerer det ikke på  4. seme-
ster. – Der blev gjort opmærksom på, at der skal ske
kobling til undervisningen på 10. semester.

ad 5 Eksamensplan vinter 2003/04
Det reviderede forslag til  eksamensplan blev drøf-
tet. Det havde ikke været muligt at inkorporere alle
de fremsatte ønsker. Forslaget blev vedtaget.

ad 6 Integrerede eksaminer
nedsættelse af arbejdsgruppe
Pernille Due havde drøftet problematikken med pro-
fessor Jens Juul Holst og professor Bjørn Quistorff.
Studienævnet besluttede at rette henvendelse til
Jens Juul Holst, Bjørn Quistorff, Jørgen Tranum-
Jensen, Folmer Elling, Erling Mellerup Michael
Stoltenberg, Hans Karle samt evt. Mogens Holst
Nissen og Hans Sjöström om at deltage i arbejdet.
Fra studenterside blev Helene Hvidman udpeget til
at delta-ge i arbejdet. Endvidere deltager Charlotte
Paisley.

ad 7 Anmodning om adresser på 2., 8.
og 13. semester studerende til brug for
spørgeskemaundersøgelse i forbindelse
med OSVAL II projekt
Stud. med. Signe N. Andersson, som deltog under
dette punkt, havde henvendt sig med en anmodning
om adresser på studerende på 2., 8. og 13. semester.
Signe ønsker som OSVAL II projekt at lave en spør-
geskemaundersøgelse vedrørende medicinstuderendes
forventninger og bekymringer i relation til deres
fremtidige job som læger. Under-søgelsen vil foregå
med overlæge Doris Østergaard, Dansk Institut for
Medicinsk Simulation som vejleder og med hjælp fra
Enheden for Brugerundersøgelse på Amtssygehuset i
Glostrup. Alle udgifter i for-bindelse med projektet
dækkes af Dansk Institut for Medicinsk Simu-lation.
Studienævnet holdning var yderst positiv – dog vil
adresserne ikke blive udleveret. De pakkede kuver-
ter afleveres i studieadmini-strationen, som så vil
sørge for adresseringen.
Jørgen Hilden fandt at i tilfælde af problemer med at
gennemføre pro-jektet (bearbejdelse af data m.m.)
ville være en forpligtelse for studie-nævnet til at
sikre at det kunne gennemføres. På forespørgsel op-
lyste Signe Andersson, at hun såfremt resultatet blev
godt allerede havde en evt. opfølgning under overve-
jelse.

ad  8 Faglig Dag
I rammeplanerne for efterårssemestret 2003 er fag-
lig dag lagt onsdag d. 8. oktober. Studienævnet fandt

En studerende havde i forbindelse med overflytning
fra 1986 til 2000 studieordningen søgt tilladelse til
udarbejdelse af afløsningsopgave i integreret eksa-
men. Studienævnet besluttede at anbefale den stude-
ren-de at deltage i de tre manglende skriftlige eksa-
miner på 6. semester (1986 ordning). Den studerende
indkaldes til samtale i studievejled-ningen.

ad 3 Godkendelse af referat
Referat 03-06 godkendt.

ad 4 Studie- og eksamensordningen
a. Orientering fra Følgegruppen.
Birte Glenthøj og Helene Hvidman oplyste, at man i
Følgegruppen havde drøftet 7. og 8. semester, men
nogen egentlig konklusion var ikke nået.

b. TAS-undervisning 1. semester.
Evalueringerne af kurset er stadig dårlige. I forbin-
delse med Følgegruppens revision af 1.-5. semester
skal også TAS indgå.  Der skal udarbejdes ny plan for
undervisnin-gen. Studienævnet besluttede, at anmode
om faget om at fremsende et  gennemarbejdet og
begrundet forslag, som skal foreligge til behand-ling
på studienævnets møde i oktober. Forslaget skal
indgå i revisio-nen af 1.-5. semester.  – Det blev
oplyst, at der også i 1.-2. semester-udvalget arbej-
des på en revision af TAS-undervisningen.

c. Dublering af forelæsninger på 6. semester.
Fra Bispebjerg Hospital forelå en henvendelse om,
at forelæsningerne på 6. semester dubleres, således
at de afholdes på både Bispebjerg og Hvidovre Hospi-
tal. – Jørgen Hilden fandt det ødelæggende for effek-
ten af det kliniske op-hold, hvis de studerende skulle
pendle mellem flere hospitaler. Stu-dienævnet til-
sluttede sig dette synspunkt. Det havde til dagens
møde ikke været muligt at få et overslag over om-
kostningerne ved en duble-ring af forelæsningerne,
hvorfor sagen tages op på  det kommende studienævns-
møde.

d. Plan for 7. semester.
Poul Jaszczak refererede kort fra arbejdsgrup-pen,
som var blevet udvidet med Hans Sjöström, Michael
Pedersen (RAS) og Jørgen Hedemark Poulsen. – Af-
delinger til brug for 7. se-mesterundervisningen er
ved at blive udpeget.
Der forelå eksemplarer af log-bogen som vil blive
afprøvet på det sid-ste 5. ugers rul i det nuværende
7. semester.  Poul Jaszczak understre-gede, at log-
bog og målbeskrivelse skal hænge sammen – log-
bogen skal være en studieguide.

e. Rapport vedr. 8. semester.
Udsættes til næste møde.

f. Forslag fra Farmakologisk Institut om tilrettelæg-
gelse af undervis-ningen i farmakologi før 6. semester.
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at det var vigtigt, at Faglig Dag  blev bevaret, selvom
der skal lægges en del kræfter i arrangementet. Poul
Jaszczak gav udtryk for, at man fra studieledelsen
var villig til at hjælpe. – De studerende undersøger
muligheder og vender tilbage.

ad   9 Meddelelser
a. Fra Lars Kayser var modtaget oplysning om groft
snyderi ved ek-samen i cellebiologi. Tre navngivne
studenter havde gjort opmærksom på, at der ved
eksamen havde været medbragt bøger, pensumsider
nedkopieret til miniformat eller downloaded på

”palm-pilots”, diverse formler lagt på lommeregnere
m.m. – På eksamenssættet er tydeligt angivet, hvilke
hjælpemidler der må medbringes og det er eksa-
mens-tilsynets opgave at håndhæve dette. – I følge
de studerende  er forhol-dene ved eksamen meget
forskellige – afhængig af hvilket lokale man sidder i.
Charlotte Paisley oplyste, at det var under overve-
jelse at ud-arbejde retningslinier for eksamensvagter.

b. Poul Jaszczak meddelte at der havde været af-
holdt møde i Sund-hedsstyrelsen, hvor han havde
deltaget i stedet for Pernille Due. Di-skussionen

omkring turnus (ændring af  turnusuddannelsen) er
ikke glemt.

c. Gordon Jehu oplyste, at der havde været afholdt
orienteringsmøde vedrørende overflytning fra gam-
mel  til ny studieordning. De planlag-te torpedo-
kurser i august et nu fastlagte.

ad 10 Eventuelt
Intet til dette punkt.

REFERAT AF MØDE I KLINIK-
UDVALGET RIGSHOSPITALET
d. 12. juni 2003 kl. 15.00

Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, over-
læge Kjeld Lyngborg, institutleder Folmer Elling,
overlæge Kjeld Kjeldsen, suppleant overlæge Dor-
the Teilum, stud. med. Morten Vester-Andersen (12.
sem.), stud. med. Mette Lenstrup (7. sem./RAS), se-
kretær Rita Dalhammer, studentersekretærer Louise
Honoré og studentersekretær Katrine Bjerggaard.

Fraværende: Prof. Flemming Gjerris, overlæge
Henrik Arendrup, overlæge Henrik Permin, overlæge
John Vissing, overlæge Helle Aggernæs, overlæge
Michael Pedersen, stud. med. Usman Kahn (13. sem.),
stud. med. Fatima Shah (11. sem), stud. med. Shazia
Rana (10. sem.), stud. med. Stinus Ancher (9.sem.),
stud. med. Michael Hejmadi (8. sem./RAS), stud. med.
Niels Fuglede (8. sem./RH), stud. med. Lisbeth
Ellegaard (6. sem).

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat
Godkendt

3. Meddelelser fra formanden
Formanden har den 12. juni 2003 holdt møde med
undervisere fra de afdelinger, som skal varetage det
kliniske ophold for 7. semester i efteråret. Afdelin-
gerne er opmærksomme og positivt indstillet på den
nye undervisning, hvor det er fastlagt, hvad der skal
undervises i i de enkelte timer. Det er således ikke

længere op til den enkelte underviser at finde et
emne. Derudover er der også en forståelse for de
centrale ændringer i tilegnelsen af kliniske færdighe-
der, som logbogen medfører. Tutorerne nærlæser
logbogen og vurderer, hvad den enkelte afdeling kan
tilbyde og hvilke færdigheder, der må indlæres på
andre afdelinger. Det understreges, at det er vigtigt
at 7. semester kommer til at fungere ordentligt på
trods af få studenter, da det danner grundlag for det
kommende 7. semester i foråret 2004, hvor der vil
være mange studerende.
Patologerne kommer til at deltage på bestemte dage,
på 7. semester ny studieordning, hvilket firsøges
koordineret bedst muligt i forhold til den kliniske
undervisning. Folmer Elling opfordres til at plan-
lægge dette sammen med Flemming Gjerris.
Planlægningen af 9. semester ny studieordning be-
gynder til august/september. Det er vigtigt, at der
opnås en kontinuitet mellem 7. semester og 9. seme-
ster. Det er hensigten, at de studerende på 9. seme-
ster kommer til at fungere som en slags forvagter,
og det er derfor vigtigt for lægerne på afdelingerne
at vide, hvilke færdigheder den studerende har tileg-
net sig.

4. Meddelelser fra studienævn mm
Intet.

5. Meddelelser fra sekretariatet
Der har været problemer med eksamenskontoret om,
hvorvidt de har modtaget eller ikke modtaget
attestationsblanketter. Dette har medført, at nogle
eksamensbreve ikke er blevet udsendt. Problemet
har specielt været stort på 11. semester.
Der har været tilmelding til efterårssemesteret 2003,
og det ser ud som følgende:
7. sem.: 17 tilmeldte
8. sem.: 63 tilmeldte

9. sem.: 89 tilmeldte til 60 pladser
10. sem.: 59 tilmeldte
11. sem.: 99 tilmeldte til 77 pladser
12. sem.: 83 tilmeldte
13. sem.: 58 tilmeldte til 35 pladser
Der er planlagt møde med Pernille Due vedrørende
kapacitet.
110 studerende på 4. semester (fra alle klinikudvalg)
har tilmeldt sig til 2-ugers klinisk ophold i septem-
ber 2003. Denne placering falder sammen med andre
semestres klinikophold, men placeringen kan ikke
være anderledes.
Sekretariatet skifter mailadresse t i l  rh-
klinikudvalget@rh.dk. Den gamle mailadresse videre-
sender til sen nye indtil oktober.

6. Meddelelser fra semestrene
12. sem.: Eksamensforberedelserne på de forskellige
afdelinger har været meget varierende med hensyn
til, hvad der har været af udstyr. Endvidere er nogle
studerende blevet forstyrret i forberedelsen af per-
sonale på afdelingen, patienterne er blevet kørt for
hurtigt væk, patienterne er kommet i en kørestol –
uden der har været en seng i lokalet og de stude-
rende er blevet hentet inden forberedelsestiden var
slut. Problemerne har specielt været udtalte på neu-
rologisk- og infektionsmedicinsk afdeling.
Sekretariatet sender et brev til eksamenskontoret,
hvori der bliver gjort opmærksom på problemerne.

7. Evt.
Intet til dette punkt.

KAGE: Kjeld Lyngborg tager kage med på mødet
torsdag den 28. august 2003

Referent: Studentersekretær Katrine Bjerggaard

REFERAT 05/2003 AF MØDE I
KLINIKUDVALGET KBH. AMT
den 05.05.2003 kl. 15.15

Tilstede: Formand, overlæge, dr.med. Carsten Lens-
trup (CL), afd.læge, dr.med. Lars Laursen (LL),  over-
læge, dr.med N.E. Bille-Brahe, overlæge Thomas Lind,
overlæge Niels Bækgaard, overlæge Poul Erik
Helkjær, overlæge, dr.med. Jan Pödenphant, over-
læge, dr.med. Lene Wallin, overlæge, dr.med. Rig-
mor Jensen, overlæge Gunnar S. Lausten, cand.med.
Mette Marklund, stud.med. Chritoffer N. Schäfer,
stud.med. Simon Serbian, stud.med. Ali Amiri,
stud.med. Agnieszka Machnio, stud.med. Anders Vej-
Hansen, stud.emd. Goran Nadir Salih, ekspeditions-
sekretær Birthe Brogaard (BB), sekretær Anna-Lise
Lindahl, studentersekretær Nina Løth.
Afbud fra: Overlæge Steen Larsen, stud.med. Lotte
Colmorn, studentersekretær Marie Bønnelycke

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Godkendelse af referat nr. 04/2003: God-
kendt
3. Meddelelser fra formanden: a) Der skal fast-
sættes dato i maj md. for afholdelse af "stormøde"
for samtlige undervisere på KAS Herlev med studie-
leder Pernille Due og vicestudieleder Poul Jaszczak.
b) Opslag af kliniske lektorater til besættelse i efter-
året 2003 foreligger snart. - Generel drøftelse af
anvendte timer i lektorater A+B.
4. Meddelelser fra studenterne: Ingen medde-
lelser.
5. Budgetudvalget:  Se pkt. 6 c.
6. Undervisningsplaner: a) 6.semester - ny
studieorden – efterår 2003: Der foreligger stadig
usikkerhed omkring det forventet antal studerende,

som formentlig bliver ca.72.  Udvalget drøftedes
hvorledes manglende lokaleproblemer og undervi-
sere kan løses. b) 7.semester – ny studieorden –
efterår 2003: Sekretariatet har modtaget endnu et
ændringsforslag i forhold til det udsendte bilag til
dagsorden, hvilket skabte en del forvirring, hvorfor
punktet stilles i bero ,indtil der foreligger endelig
godkendelse af planerne fra SFM. c)  Laboratorium
for Kliniske Færdigheder (LKF), KAS Herlev:  a)
Stud.med. Simon Serbian fremlægger det udsendte
udkast. Der har været afholdt møde med Dansk In-
stitut for Medicinsk Simulation , og der vil være
mulighed for fælles brug af lokaler og udstyr. Bud-
getudvalget  er positiv overfor forslaget om opret-
telse af  et LKF på KAS Herlev. CL og LL vil anmode
om møde med sygehusledelsen v/direktør Ida Sofie
Jensen i starten af juni måned, hvor forslaget yderli-
gere kan diskuteres. b) Udvalget drøftede påny  ek-
samen i Akut patient på13.semester, idet det bør
tilstræbes, at det er specialister indenfor medicin og
kururgi, der eksaminerer i tilsvarende fag. Over-
læge, dr.med. Jan Bonde inviteres til næste KLU-
møde.
7. Universitetssekretariatet: a) Fastsættelse
af mødedatoer for efteråret 2003:  Mandag 1. sep-
tember, mandag 6. oktober, mandag 3. november,
mandag 1. december. b) Aktiv tilmelding for efter-
året 2003 er udsendt.
./.
8. Studienævn for Medicin :(referat nr. 03-03
af 04.03.03): Ingen bemærkninger. Referat
Vedr.:Syge-reeksamen ved de kliniske eksaminer
uddeles. Drøftes på  næste Klinikudvalgsmøde i juni.
9. Eventuelt:   Intet.

Mødet slut kl.16.30. – Næste møde mandag 2. juni
2003 kl.15.15

Referent
Studentersekretær Nina Løth

REFERAT AF MØDE I KLINIK-
UDVALGET RIGSHOSPITALET,
 d. 8. maj 2003 kl. 15.00

Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, institut-
leder Folmer Elling, overlæge Henrik Der Permin,
overlæge Henrik Arendrup, overlæge John Vissing,
overlæge Michael Pedersen, stud. med. Mette Lens-
trup (7. sem./ RAS), stud. med. Lisbeth Ellegaard (6.
sem), sekretær Rita Dalhammer, sekretær Lili Han-
sen, studentersekretær Louise Honoré, studenter-
sekretær Katrine Bjerggaard.

Fraværende: Prof. Flemming Gjerris, overlæge
Kjeld Lyngborg, overlæge Kjeld Kjeldsen, overlæge
Helle Aggernæs, stud. med. Usman Kahn (13. sem.),
stud. med. Morten Vester-Andersen (12. sem.,),  stud.
med. Fatima Shah (11. sem.), stud. med. Shazia Rana
(10.sem.), stud. med. Stinus Ancher (9. sem), stud.
med. Michael Hejmadi (8. sem./ RAS), stud. med.
Niels Fuglede (8. sem./ RH).

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat
Godkendt.
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3. Meddelelser fra formanden
Formanden byder velkommen til Lisbeth Ellegaard,
som er repræsentant for 6. semester på den nye
studieordning.

Studieledelsen har holdt stormøde på Panum
omkring den nye studieordning, hvor kun 20-25 per-
soner deltog. De efterfølgende besøg på de enkelte
hospitaler, som har til formål at informere yderli-
gere og drøfte eventuelle problemer, er blevet be-
grænset til kun at omfatte ét besøg i hvert klinik-
udvalg – for vores vedkommende på RH torsdag d.
22/5 kl. 8.15..

Der afholdes eksamen (OSCE) for udenland-
ske læger i LKF. Læselokalerne kan derfor ikke be-
nyttes af de studerende d. 8. og 9. maj, hvilket der
har været lidt utilfredshed over. Man ville egentlig
have lagt eksamen på KAS Herlev, men der var ikke
plads de dage.

Det er ved at blive planlagt på hvilke hospi-
taler, de kliniske ophold, på henholdsvis 7. og 9.
semester ny studieordning, skal være. Der har været
forslag om, at 7. semester skal afvikles på centrale
steder, det vil sige på Rigshospitalet og Frederiks-
berg hospital. De studerende skal være på 2 afdelin-
ger – en medicinsk og en kirurgisk. På 9. semester er
ideen, at de studerende skal fungere som reservelæ-
ger. Derfor kunne det kliniske ophold med fordel
foregå mere perifere steder, det vil sige på RAS og
RASK, hvor afdelinger heller ikke er så specialise-
rede som på RH.

Kvalitetsudviklings udvalget er i gang med
at lave en ny logbog for ny studieordning. De vil
gerne have den afprøvet på nogle gode afdelinger,
som de selv kontakter. Der bliver stillet spørgsmåls-
tegn ved, om logbogen ikke burde afprøves på alle
afdelinger. Det bliver fremover tutors opgave at sikre,
at de studerende kommer gennem de færdigheder,
der er anført i logbogen. Ideen med logbogen er, at
de studerende med sikkerhed får afprøvet en række
praktiske kliniske færdigheder, og derfor vil være

bedre rustet til delvist at fungere som reservelæger
på 9. semester.

4. Meddelelser fra studienævn mm
På 10. semester er det godkendt, at der kan oprettes
et engelsksproget hold, hovedsageligt for udenland-
ske studerende. Der vil ikke være nogen danske stu-
derende som ufrivilligt kommer på dette.

5. Meddelelser fra sekretariatet
Tilmeldingsblanketterne til efterårssemestret er
udsendt.

10. semester er blevet orienteret om, at
der ikke er nogen, der mod deres vilje holdsættes på
et evt. engelsksproget hold.

6. semester har fået at vide, at planerne for
det kommende 7. semester ikke er tilstrækkelig de-
taljerede. Der er nedsat et turboudvalg, som forven-
tes at komme med et oplæg, som kan behandles på
studienævnsmødet den 19/5. Resultatet præsenteres
på informationsmødet på RH den 22/5 kl. 8.15. Invi-
tationen til dette er udsendt til underviserne.

Lili er ved at indtaste det nye lektionskata-
log på SIS, deadline er den 9. juni. Dette betyder, at
lektionskataloget i fremtiden vil være at finde på
Internettet. Introduktionsmateriale og holdlister
udsendes dog stadig på papir.

6. Meddelelser fra semestrene
6.sem. ny studieordning: Generelt

er de studerende meget glade for at være kommet ud
på ho-spitalerne. Kvaliteten af undervisningen er god,
ligesom planlægningen og kommunikationen mellem
underviserne. I farmakologi må underviserne godt
fokusere mindre på fysiologien, da de studerende
lige har haft fysiologi, og derfor ikke har brug for
nogen videre repetition. Der savnes endvidere et
prøveeksamenssæt. Keld Lyngborg sagde til
introduktionsforelæsningen, at eksa-mensstoffet var
under udarbejdelse, hvilket ikke er tilfredsstillende
for de studerende, da det på dette tidspunkt burde

have været fastlagt. I infektionsmedicin er der ikke
nogen evaluerende prøve, hvilket er en misforstå-
else, da de studerende føler et behov for en. I lunge-
medicin har der været en prøveevaluering, som fun-
gerede godt.

7. sem.: Det kliniske ophold er lige
startet, og der er generelt stor tilfredshed.

12. sem.: Forelæsningsrækken
burde være mere emneinddelt. Der er nogle rele-
vante emner, der ikke bliver holdt forelæsninger i,
mens der er andre forelæsninger, som er mere irrele-
vante. Formanden understreger, at forelæsnings-
rækken ikke kan gennemgå stoffet systematisk fra A
til Z. Der har været mange aflyste forelæsninger,
hvor erstatningsforelæsningerne først kan ligge umid-
delbart inden eksamen. De studerende opfordres der-
for til at aflevere evalueringsskemaer.

Fra sekretariatets side oplyses det,
at man udarbejder det kommende semesters
forelæsnings-række efter det forrige. Hvis der er
mange forelæsere der har byttet forelæsninger et
semester, bliver der ikke korrigeret for dette det
kommende semester.

7. Evt.
Der mangler tilsyneladende en gensidig information
mellem underviserne om, hvad der undervises i hen-
holdsvis på Panum og i klinikken. Evt. skulle man i
samarbejde lave lister over, hvad de studerende skal
lære på Panum, således klinikerne kender de stude-
rendes baggrund og derfor kan give dem en relevant
undervisning, der bygger videre på de studerendes
etablerede kundskaber.
Fra nogle afdelinger foreligger der kun få evaluerin-
ger af det kliniske ophold, dette skyldes, at der lige-
ledes kun har været få studerende.

KAGE: Louise Honoré tager kage med til mødet den
12. juni 2003
Referent: Studentersekretær Katrine Bjerggaard

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN  &  DEN
INTERNATIONAL STUDIEVEJLEDNING
TRÆFFETIDER : UGE 36
Dag Dato Telefontid TræffetidVejleder Medicin Int. Lokale
Mandag 01/09 1200 – 1300 1300 – 1600 Ditte M. S. Christensen MED 9.1.33a
Tirsdag 02/09 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul MED 9.1.33a
Onsdag 03/09 1200 – 1230 1000 – 1200 Tina Gottlieb INT 15.2.4
Torsdag 04/09 1000 – 1100 1100 – 1400 Ulrik Bodholdt MED 9.1.33a
Torsdag 04/09 1430 – 1500 1230 – 1430 Tina Gottlieb INT 15.2.4
Torsdag 04/09 1500 – 1600 1600 – 1900 Gordon Thomas Jehu MED 9.1.33a
Fredag 05/09 - - - - - -
Studievejledningen for Medicin  &  Den International Studievejledning

TRÆFFETIDER : UGE 37
Dag Dato Telefontid TræffetidVejleder Medicin Int Lokale
Mandag 08/09 1200 – 1300 1300 – 1600 Ditte M. S. Christensen MED 9.1.33a
Mandag 08/09 1600 – 1700 1700 – 2000 Lone-Emilie Rasmussen MED 9.1.33a
Tirsdag 09/09 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul MED 9.1.33a
Onsdag 10/09 1200 – 1230 1000 – 1200 Tina Gottlieb INT 15.2.4
Torsdag 11/09 1430 – 1500 1230 – 1430 Tina Gottlieb INT 15.2.4
Torsdag 11/09 1500 – 1600 1600 – 1900 Gordon Thomas Jehu MED 9.1.33a
Fredag 12/09 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo MED 9.1.33a
Studievejledningen for Medicin  &  Den International Studievejledning

TRÆFFETIDER : UGE 38
Dag Dato Telefontid TræffetidVejleder Medicin Int Lokale
Mandag 15/09 1200 – 1300 1300 – 1600 Ditte M. S. Christensen MED 9.1.33a
Tirsdag 16/09 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul MED 9.1.33a
Onsdag 17/09 1200 – 1230 1000 – 1200 Tina Gottlieb INT 15.2.4
Torsdag 18/09 1000 – 1100 1100 – 1400 Ulrik Bodholdt MED 9.1.33a
Torsdag 18/09 1430 – 1500 1230 – 1430 Tina Gottlieb INT 15.2.4
Torsdag 18/09 1500 – 1600 1600 – 1900 Gordon Thomas Jehu MED 9.1.33a
Fredag 19/09 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo MED 9.1.33a

STUDIEVEJLEDERNE -
HVEM ER VI, OG HVAD
LAVER VI ?
På fakultetet er vi 6 medicinstuderende ansat som
studievejledere for medicin. Vi træffes enten i vores
åbningstider, eller i telefontiden, respekter venligst
disse !!!
Åbningstiderne står i MOK samt på vores dør i lo-
kale 9.1.33b (på eksamensgangen)
Du kan også se dem på vore hjemmeside:
www.sund.ku.dk

Vi kan blandt andet bruges til følgende:

- skal jeg søge dispensation ?
- hvad skal jeg ansøge om og hvordan ?
- kan mine tidligere kurser meritoverføres ?
- hvordan klager jeg over en eksamenskarakter ?
- osv.

Du kan også komme og snakke om de problemer du
måske har i forbindelse med studiet. Utilstrækkelig-
hedsfølelse, nederlaget ved at dumpe, koks i læse-
gruppen, det  uoverskuelige i det lange studium eller
hvad det nu måtte være.

Studievejlederne har tavshedspligt !!!

Vi har et læsemakkermarked på opslagstavlen uden-
for vores lokale. Her kan du sætte en seddel op, hvis
du mangler en at læse sammen med.

Kort sagt: BRUG OS, det kan være en fordel at
komme før alting er brudt sammen - måske har du
nogle muligheder mht. studiet, som du havde over-
set/ikke kendte til.
Det er vigtig at du komme ned til os inden det går
galt, derved er det nemmere for os at hjælpe.

STUDIET
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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, og der
er kommet en ny udgave af Studiehåndbogen for
både Studieordningen af 1986 og af Studieordningen
af 2000. Du kan hente dem ned fra fakultetets
hjemmeside. Og husk: Hvis en ny regel har været
offentliggjort i MOK eller på nettet, 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.

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

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-
nummer
- angivelse af studietrin og på fase II/
overbygningen også klinikudvalg
- hvad du søger om
- begrundelse for ansøgningen
(redegørelse for de særlige forhold, der
kan begrunde en dispensation)
- 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 føl-
ges for at give en smidig og hurtig sagsgang.

NB. Bemærk at nogle dispensationsansøgninger kræ-
ver en samtale med en studievejleder inden ansøg-
ningen 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 !!

KAN MAN BARE UDEBLIVE
FRA SIN HOLDPLADS ?

Nej! Når du er sat på hold, må du
regne med, at denne holdplads er din
eneste undervisningsmulighed på det
pågældende semestertrin. Hvis du
udebliver uden nogen grund, kan du
kun få gentaget undervisningen, hvis
der er en ledig plads på det næste
semester.

Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervis-
ningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel, manglende
børneinstitutionsplads eller andet), skal du først og
fremmest skaffe dokumentation på grunden til dit
fravær dvs. lægeerklæring (udfærdiget i sygdoms-
perioden eller umiddelbart herefter), vandrejournal,
venteliste etc. Derefter skal du ansøge om dispensa-
tion til gentagelse af undervisningen i det efterføl-
gende semester. Du skal søge, så snart problemet
opstår.

Ansøgningsfristen for gentagelse af undervisning for
efterårs- og forårssemesteret er henholdsvis 1. august
og 10. januar - men det er en god ide at ansøge
tidligere. Du skal i ansøgningen redegøre for, hvor-
for du ikke har fulgt undervisningen, og vedlægge
evt. dokumentation.

Kontakt studievejledningen hvis du er
i tvivl !!

MERIT
Studerende der har læst andre uddannelser kan evt.
få godskrevet ét eller flere kurser med evt. tilhø-
rende eksamen. Til dette skal der udfyldes et særligt
ansøgningsskema som kan hentes på reolen foran
studievejledningen. Til ansøgningen skal vedlægges
pensumbeskrivelse, læseliste, time- og øvelsesplan
samt attesteret eksamensbevis.

Meritansøgninger skal afleveres senest 1. oktober
for fag man ønsker meriteret for det efterfølgende
semester – m.a.o. fag man skal have til foråret 2004!!!
Ansøgninger om merit for fag på indeværende seme-
ster vil ikke blive behandlet (dog med undtagelse af
1. semester studerende der har ansøgningsfrist 1.
oktober for indeværende semester for fag på 1. se-
mester).

Så hvis du ønsker fag meriteret som du skal have til
foråret 2004 skal du ansøge nu!

Bemærk at fremover vil datoerne for merit-
ansøgninger være samme dato som dispensationsans-
øgningsfristen – 4 uger efter semesterstart. Til for-
året er ansøgningsfristen for merit for efterårs-
semesteret 2004 1. marts 2004.

REGLER VED EKSA-
MEN
EKSAMENSTILMELDING
Tilmelding til eksamen sker ved personlig henven-
delse på ekspeditionskontoret i indtegningsugen, På
gangen foran ekspeditionskontoret vil der være frem-
lagt tilmeldingsblanketter til eksamen. Eksamens-
tilmelding kan undtagelsesvist foretages skriftligt,
ved fuldmagt eller efter aftale med eksamens-
kontoret.
Du kan også tilmelde dig eksaminerne på Universite-
tets selvbetjeningsservice på nettet:

http://punkt.ku.dk/

Vær opmærksom på tidsfristerne for tilmelding til
eksamen. De bliver opslået i starten af hvert seme-
ster i Universitetsavisen, i MOK og i lektions-
kataloget. Eksamenstilmeldingen dette semester sker
i uge 7, mandag d. 10. februar til tirsdag d. 11.
februar 2003 (begge dage inklusive)

Bemærk det kun er 2 dage til rådighed for skriftlig
tilmelding til eksamen og at tilmeldinger efter tids-
fristen ikke modtages!

Hvis du ikke opfylder indtegningsbetingelserne, og
søger dispensation, men ikke har fået svar endnu på
din dispensationsansøgning, skal du stadig huske at
overholde tidsfristerne for eksamenstilmelding! Når
du tilmelder dig eksamen, skal du blot få noteret på
din eksamenstilmelding, at du søger dispensation.

REGLER FOR
TILMELDING TIL DE
ENKELTE EKSAMINER

STUDIEORDNING AF 2000

1. DEL NY ORDNING
1. semester.
Ved slutningen af 1. semester bør man deltage i
tentamen i Basal humanbiologi. Vær opmærksom på
at man skal have deltaget i denne tentamen efter 1.
studieår !

Indtegningsbetingelser for tentamen i Basal Human
biologi og Medicinsk Kemi er godkendt øvelseskur-
sus i Kemi

Der er ikke syge/reeksameni samme semester ved
Basal Humanbiologi.

2. semester
På/efter 2. semester skal man deltage i eksamen i
cellebiologi og TAS.

Indtegningsbetingelser for eksamen i cellebiologi er
godkendt øvelseskursus i cellebiologi.
Indtegningsbetingelser for eksamen i TAS (tidlig al-
men medicin og sundhedspsykologi) er godkendt kur-
sus i TAS inklusiv godkendt førstehjælpskursus.

Der syge/reeksamen i cellebiologi.
Der er ikke syge/reeksamen i TAS.

For at komme på 2. del skal man have bestået celle-
biologi og basal humanbiologi !

2. DEL NY ORDNING
3. semester
På/efter 3. semester kan man tilmelde sig semester-
prøve i Integreret Organkursus I og tentamen i me-
todelære.

Indtegningsbetingelser til semesterprøve i Integre-
ret Organkursus I er godkendt dissektionskursus i
anatomi samt godkendte laboratorieøvelser.
Indtegningsbetingelser til tentamen i metodelære
er godkendt kursus i metodelære.

STUDIET
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4. semester
På/efter 4. semester kan man tilmelde sig semester-
prøve i Integrerede Organkursus II-III.

Indtegningsbetingelser til semesterprøve i Integre-
ret Organkursus II-III er godkendte
laboratorieøvelser i fysiologi og biokemi.

5. semester
På/efter 5. semester kan man tilmelde sig semester-
prøve i Integrerede Organkursus IV-VI.

Indtegningsbetingelser til semesterprøve i Integre-
ret Organkursus IV-VI er godkendte
laboratorieøvelser i fysiologi og biokemi.

6. semester
På/efter 6. semester kan man tilmelde sig afslut-
tende Integreret Eksamen efter 6. semester (bache-
lor).

Indtegningsbetingelserne til eksamen er godkendte
laboratorieøvelser i bakteriologi og virologi, samt
bestået samtlige prøver/eksaminer på 1. til 5. seme-
ster inkl. OSVAL I.

7. semester
På/efter 7. semester kan man tilmelde sig  afsluttende
tentamen i Klinisk introduktion, intern medicin, kirurgi
og anæstesiologi.

Indtegningsbetingelserne er gennemført klinisk
introduktionskursus samt godkendelse af henholdsvis
klinisk kursus i intern medicin og i kirurgi

GAMMEL STUDIEORDNING

Efter 6. semester kan du tilmelde dig eksaminer i
anatomi II, biokemi, fysiologi samt den integrerede
prøve. For alle de 4 nævnte eksaminer er indtegnings-
betingelser:
· godkendelse af samtlige obligatoriske studie-
elementer på 1.- 6. semester, samt bestået anatomi
I, almen og organisk kemi, TAS, cellebiologi samt
OSVAL I.

FASE II

Du skal være opmærksom på, at du IKKE kan få
rykket rundt på undervisningen og således tage kur-
ser fra f.eks. 9. semester på 8.semester.

På/efter 8. semester kan du tilmelde dig eksamen i
mikrobiologi, farmakologi og videnskabsteori II.
Indtegningsbetingelser:
- for eksamen i mikrobiologi: godkendt mikrobiologi-
kursus.
- for eksamen i videnskabsteori II: godkendte skrift-
lige opgaver i faget samt godkendte kliniske kurser i
intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i farmakologi: godkendte kliniske kur-
ser i kirurgi og intern medicin.

På/efter 9.semester kan du tilmelde dig eksamen i
psykiatri, klinisk social medicin og OSVAL II.
Indtegningsbetingelser:
- for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i in-
tern medicin og kirurgi.
- for eksamen i psykiatri tillige: godkendte kliniske
kurser i faget (inkl. børnepsykiatri).
- for eksamen i klinisk socialmedicin tillige: god-
kendte kliniske kurser i faget.
- for eksamen i OSVAL II tillige: godkendelse fra
vejleder samt bestået eksamen i videnskabsteori.

På/efter 10. semester kan du tilmelde dig eksamen i
dermatologi/venerologi, oftalmologi og oto-rhino-la-
ryngologi og evt. retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
- for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i in-
tern medicin og kirurgi.
- for eksamen i dermatologi tillige: godkendt klinisk
kursus i faget.
- for eksamen i retsmedicin: godkendte klinisk kurser
i intern medicin og kirurgi, samt bestået eksamen i
psykiatri.

På/efter 11. semester kan du tilmelde dig eksamen i
arbejds- og miljømedicin, forordningslære og patolo-
gisk anatomi.
Indtegningsbetingelser:

- for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i in-
tern medicin og kirurgi.
- for eksamen i arbejds- og miljømedicin tillige: god-
kendt klinisk kursus i faget samt beståede eksaminer
i farmakologi og mikrobiologi.
- for eksamen i patologisk anatomi tillige: bestået
eksamen i mikrobiologi.
- for forordningslære tillige: beståede eksaminer i
videnskabsteori II og farmakologi.

På/efter 12. semester kan du tilmelde dig eksamen i
intern medicin, kirurgi og retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
- for eksaminer i intern medicin og kirurgi: godkendte
kliniske kurser i intern medicin, kirurgi, klinisk bio-
kemi, anæstesiologi og neurologi og neurokirurgi samt
beståede eksaminer i farmakologi, mikrobiologi, vi-
denskabsteori, klinisk socialmedicin og psykiatri.
- for eksamen i retsmedicin: godkendte kliniske kur-
ser i intern medicin og kirurgi samt bestået eksamen
i psykiatri.

På/efter 13. semester kan du tilmelde dig eksamen i
almen medicin, gynækologi/obstetrik, pædiatri og
akut patient.
Indtegningsbetingelser:
- for samtlige eksaminer på 13. semester: godken-
delse af samtlige obligatoriske studieelementer til
og med 12. semester og godkendt VKO samt bestå-
else af samtlige eksaminer til og med 10. semester
samt bestået forordningslære, patologi, intern medi-
cin, kirurgi og OSVAL I.
- for eksamen i almen medicin tillige: godkendt kli-
nisk kursus i almen medicin.
- for eksamen i gyn/obs tillige: godkendt klinisk kur-
sus i gyn/obs.
- for eksamen i pædiatri tillige: godkendt klinisk
kursus i pædiatri.
- for eksamen i akut patient tillige: godkendt kursus
i akut patient.

OBLIGATORISKE
STUDIEELEMENTER.
For undervisningen i de enkelte fag vil visse dele af
undervisningen (øvelser, rapporter m.m.) ofte være
fastsat som obligatorisk undervisning. Som regel
gælder det, at der kræves et fremmøde på 80% ved
den obligatoriske undervisning, men ved øvelser, hvor
der skal afleveres rapport til godkendelse, vil kravet
være 100% fremmøde. Du vil først modtage eksamens-
brev når alle indtegningsbetingelser til faget er op-
fyldt, herunder godkendelse af obligatoriske studie-
elementer. Attestation for godkendelsen af de obli-
gatoriske studieelementer sker via EDB og går di-
rekte til eksamenskontoret.

TIDSFRISTER FOR
EKSAMENSTILMELDING.
Det er meget vigtigt at du overholder de fastsatte
tidsfrister for tilmelding til eksamen. Der gives kun
undtagelsesvis dispensation for disse tidsfrister, og
da kun i tilfælde af dokumenteret sygdom el.lign.
ADRESSEÆNDRING FØR EKSAMEN.
Fase I:
Adresseændring behøver du ikke længere at meddele
eksamenskontoret, da oplysningerne om din adresse
blive hentet fra Folkeregisteret.
Dog skal du give oplysninger om adresseændring til
ekspeditionen, hvis du flytter umiddelbart før eksa-
men for at være sikker på at få tilsendt dit eksamens-
brev.
Fase II:
Du skal stadig huske at meddele adresseændring til
dit klinikudvalg.

GOD EKSAMEN !!

EKSTRA TID TIL EK-
SAMEN HVIS DU ER
ORDBLIND
Hvis du er ordblind har
studienævnet besluttet at tilbyde
dig 25% ekstra tid til skriftlige
eksaminer.

Hvis du ønsker at benytte dig af disse tilbud, skal du
søge studienævnet om dispensation og vedlægge en
erklæring fra din kommunes/amts ordblinde institu-
tion. Dette skal du gøre inden 1. marts 2003.

Ved at henvende dig til Studieekspeditionen med
dokumentation på din ordblindhed, kan du få en er-
klæring, der dokumenterer din ordblindhed overfor
censorkollegiet. På erklæringen står der naturligvis
ikke dit navn, men kun dit eksamensnummer.

Du kan medbringe en retskrivningsordbog samt en
nudansk ordbog, begge skal være fri for tilføjelser.

EKSTRA TID TIL EKSA-
MEN HVIS DU ER GRA-
VID
Hvis du er gravid, har
studienævnet besluttet at tilbyde
dig en 1 time ekstra ved skriftlige
eksaminer.

Du henvender dig på Studieekspeditionen hurtigst
muligt, medbringer din vandrejournal og meddeler,
hvilke eksaminer du er tilmeldt. Da det tager tid at
arrangere disse ekstra foranstaltninger, er det vig-
tigt, at du kommer i god tid. Hvis du allerede ved det
ved eksamenstilmeldingen, bedes du meddele det på
dette tidspunkt.

Sidste frist er 14 dage før
eksamens afholdelse.

Studievejledningens hjemmeside
Du kan finde mange nyttige
oplysninger på vores hjemmeside

www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin
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Fase I
OBLIGATORISKE
STUDIEELEMENTER PÅ 1.,
2. OG 3. SEMESTER.
For at kunne indstille sig til tentamen i basal human-
biologi og kemi på 1. semester skal samtlige obliga-
toriske studieelementer i faget være godkendte dvs.
alle kemi øvelser.

For at kunne indstille sig til eksamen i cellebiologi
og eksamen i Tidlig almen medicin & Sundheds-
psykologi efter 2. semester skal alle obligatoriske
studieelementer på 1. og 2. semester være godkendte.

For at kunne indstille sig til tentamen i metodelære
på 3. semester skal samtlige obligatoriske studie-
elementer i faget være godkendte dvs. at alle skrift-
lige opgaver i metodelære (medicinsk sociologi, sta-
tistik og epidemiologi) og videnskabsteori skal være
afleveret og godkendte. For at kunne indstille sig til
eksamen i integreret organkursus skal man have god-
kendt sit dissektionskursus samt have afleveret og
fået godkendt rapporter i forbindelse med cellebiologi
og integrerede organkurser.

Bliver du syg eller af anden grund er fraværende til
en øvelse, må du prøve at lave en aftale med din
lærer om at lave øvelsen en anden dag på et andet
hold. Men vær opmærksom på, at øvelserne inden for
samme emne sædvanligvis ligger i samme uge, der-
efter tages øvelsesopstillingen ned, og det vil være
umuligt at tage øvelsen i dette semester.
Såfremt man ikke gennemfører øvelsen i indevæ-
rende semester pga. sygdom skal man søge om gen-
tagelse af øvelsen det efterfølgende semester. Sørg
derfor for at skaffe dokumentation for sygdom i form
af en lægeerklæring fra egen læge, - også selv om der
er tale om en almindelig influenza. Vær opmærksom
på at lægeerklæringen skal være udfærdiget i/eller
umiddelbart efter din sygdomsperiode.
Hvis du ikke er i besiddelse af en lægeerklæring, vil
du kun få tildelt en plads såfremt, der er ledige
pladser. Da antallet af ledige pladser svinger meget,
kan du ikke være sikker på en plads og kan derved
risikere at blive forsinket i dit studium.

Får du problemer med at få godkendt et obligatorisk
studieelement, er du velkommen til at kontakte en
studievejleder.

ÆNDRINGER I STUDIEORDNINGEN!!!

STUDIENÆVNET OG FAKULTETSRÅDET
HAR VEDTAGET AT ÆNDRE STUDIE-

ORDNINGEN AF 2000. DU FINDER EN NY
OG OPDATERET STUDIEORDNINGEN PÅ

WWW.SUND.KU.DK.

AF NYE TING KAN DU BL.A. LÆSE OM
- INDFØRELSE AF REEKSAMEN I BASAL

HUMANBIOLOGI I AUGUST MÅNED.

- AT MAN KAN FORTSÆTTE PÅ 6.
SEMESTER OG GÅ TIL EKSAMEN UDEN

AT HAVE BESTÅET INTEGRERET EFTER
5. SEMESTER.

- AT OSVAL I SKAL VÆRE GODKENDT
INDEN MAN GÅR TIL EKSAMEN PÅ 6.

SEMESTER.

FLERE OPLYSNINGER I NÆSTE NUMMER
AF MOK

Fase II
ÆNDRINGER TIL
LEKTIONSPLANEN I SIS.
6. semester
Forelæsningerne i infektionsmedicin d. 20.10.03 kl. 8
- 10 er flyttet til A-2

10. semester
Der er ændringer i forelæsningsrækken i dermato-
logi. (se i SIS)

12. semester
Der er skrevet forkert dato på den 1. centrale fore-
læsning i reumatologi (Regionale smertetil-stande) –
skal ændres til 29.08.

Forelæsningerne i medicin og kirurgi d. 20.10.03 kl.
10 – 12 er flyttet til Aud. 2.

Ændringerne er også foretaget i SIS.

Venlig hilsen
Klinikudvalget Rigshospitalet

ÆNDRINGER TIL LEKTIONSPLANEN I SIS.
10. SEMESTER I MEDICIN & KIRURGI KRH 3 + 4

Undervisningen i cases i kirurgi er ændret til Auditorium 2.10.2
Ændringerne er også foretaget i SIS.

Venlig hilsen
Klinikudvalget Rigshospitalet

FØLGENDE FORELÆSNINGER FOR 12. SEMESTER BYTTES/ÆNDRES
TIL NEDENSTÅENDE:

d. 08.09.03 – kl. 11.15–12.00  ”Hæmolytiske anæmier” – Niels Borregaard
d. 16.09.03 – kl. 11.15–12.00  ”Uræmi” -  Klaus Ølgaard
d. 22.09.03 – kl. 11.15–12.00  ”Behandl. af diabetes mellitus” – Elisabeth Mathiesen
d. 29.09.03 – kl. 11.15–12.00  ”Hypofysens sygdomme - Ulla Feldt-Rasmussen
d. 17.11.03 – kl. 11.15–12.00  ”Kronisk myelogen leukæmi, polycytæmi og myelofibrose” - Peter Gimsing

Rettelserne er også foretaget i SIS

Venlig Hilsen
Anne Sansome
Studenter sekretær, KRH

Studietilbud
DIABETES OMKRING ØRESUND
II - FOKUS, UDFORDRING OG
HANDLING

Du kan stadig nå at tilmelde dig 1-dags konferencen
om Diabetes i Øresundsregionen den 18. september
2003 i Lund.

Konferencen fokuserer på, hvilke udfordringer region-
ens diabetesbehandlere og forskere står overfor i
fremtiden, og hvordan disse kan imødekommes med
udgangspunkt i forskelle og ligheder på tværs af sun-
det.

Læs mere på http://www.mva.org/composite-
298.htm <http://www.mva.org>

Med venlig hilsen

Lotte Hviid Dhyrbye
Medicon Valley Academy
Gl. Kongevej 1, 4
1610 København V
Tel: +45 33 29 10 40
Fax: + 45 33 2110 31

KULTURAFTALESTIPENDIER TIL
STUDERENDE 2004-2005.
SCHWEIZ

Følgende land forventes i henhold til kulturaftaler
eller stipendieudvekslingsaftaler at tilbyde stats-
stipendier til danske studerende i det akademiske år
2004-2005: Schweiz

Ansøgningsbetingelser og -procedure:
Studerende, der ønsker at søge et kulturaftale-
stipendium til ophold ved universiteter, musikkon-
servatorium eller kunstakademi i Schweiz i det aka-
demiske år 2004/2005 skal allerede nu tage kontakt
til det ønskede uddannelsessted og opnå accept af
studieprojekt og tilsagn om studieplads fra en pro-
fessor inden for det pågældende fag. Dette er forud-
sætningen for at komme i betragtning i den kom-
mende ansøgningsrunde i august/september 2003. Der
vil i 2004/2005 være en pulje af 12-18 stipendier til
deling mellem ansøgere fra Danmark og 7 andre lande.
Ansøgere skal mindst have en bachelorgrad. I
ansøgningspapirerne indgår også en lægeattest til
udfyldelse. Fuldt opslag af kulturaftalestipendier 2004/
2005 til en række lande, herunder Schweiz, vil blive

bragt i universitetspressen, så snart det officielle
opslag er modtaget fra Cirius,  <http: / /
www.ciriusonline.dk>
Ansøgningsskema:
Kan afhentes tidligst i uge 35 på Det internationale
Kontor eller udskrives fra www.ciriusonline.dk <http:/
/www.ciriusonline.dk>  Ring gerne forud for at checke
om materialet er modtaget på tlf. 35 32 29 18.
Ansøgningsfrist:
Efter model af forrige års opslag forventes fristen
for aflevering af ansøgning m. bilag til Det interna-
tionale Kontor at være den 25. september 2003.

Med venlig hilsen
Bente B. Pedersen
Det internationale Kontor
Københavns Universitet
Fiolstræde 24, P.O.B. 1143, DK-1010 København K
bep@adm.ku.dk - tel. + 45 35 32 39 02, fax + 45 35 32
39 00

STUDIET
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LKF - LABORATORIUM FOR
KLINISKE FÆRDIGHEDER.

Hvad er LKF?
LKF er et tilbud til ALLE fase II studerende, som
ønsker at forbedre deres kliniske færdigheder, uan-
set hvilket klinikudvalg man tilhører. Det er en per-
fekt mulighed til at forberede sig på det kliniske
ophold på 7-8. semester, genopfriske færdighederne
inden et lægevikariat, eller at forberede sig praktisk
til Akut patient eksamenen på 13. semester. Vi til-
byder følgende GRATIS aftenkurser:

IV Adgang
Et must inden det kliniske ophold på 7-8 sem.
- Undervisning i teorien bag perifer IV adgang.
- Anlæggelse af venflon på realistiske fantomer.
- Anlæggelse af venflon på hinanden
- Introduktion til blodprøvetagning

Sutur
Forberedelse til det kirurgiske ophold på 7-8. seme-
ster, genopfriskning af knude teknik, forberedelse til
kirurgisk lægevikariat.
- Demonstration af knudebindingsteknik (En hånds
og tohåndsknude, suturering i skadestue)
- Praktisk knudebinding og suturering på fantomer
og knudebræt med instruktion

Kateter
God forberedelse til 7-8 sem. Klinik og lægevikariat.
- Teoretisk undervisning i steril kateter anlæggelse
- Steril anlæggelse af kateter på realistiske fanto-
mer

LABORATORIET FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER TILBYDER  I
SEPTEMBER 2003 KURSER FOR ALLE  FASE II STUDERENDE I
NEDENSTÅENDE FÆRDIGHEDER:

Dato Emne Tid Åbnes
Tirsdag den 9. sept. Kombi-kursus (sutur, i.v. & kath.) 16.15-20.45 03.09

Torsdag den 11. sept. Genoplivning 16.30-19.00 03.09
Tirsdag den 16. sept. I.v. adgang 16.15-17.45 03.09
Tirsdag den 16. sept. I.v. adgang 18.00-19.30 03.09
Tirsdag den 23. sept. Kombi-kursus (sutur, i.v. & kath.) 16.15-20.45 03.09
Torsdag den 25. sept. Genoplivning 16.30-19.00 03.09

Tilmelding til ovenstående kurser kan ske  på tlf.: 35 45 54 04 på hverdage kl. 08.00-15.00 eller ved
personligt fremmøde i sekretariatet i LKF indenfor ovennævnte tidsrum

Avanceret Genoplivning
Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst re-
levant undervisning til akut patient eksamen. En
væsentlig udvidelse af FADL kurset.
- Teoretisk gennemgang af basal og avanceret genop-
livning efter opdaterede danske standarder for læger
(Medicinering, hjertemassage, defibrillering).
- Case baseret praktisk genoplivning på realistisk
genoplivningsdukke, med IV adgang og
medicingivning, defibrillering samt hjertemassage.

På dette semester holder vi kombinerede aftenkur-
ser hvor de studerende har mulighed for at prøve
både sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse på samme

aften. Dette er blandt andet ideelt for de 7.semester
studerende der er startet i klinik eller som genop-
friskning inden vikariat. Kurset strækker sig fra
16.15-20.45 og der er plads til 18 studerende. Derud-
over er der enkelte aftenkurser hvor der kun under-
vises i et emne, henholdsvis IV-adgang og genopliv-
ning.

 

MANDAG DEN 15.
SEPTEMBER 2003 KL. 15
Studiegården, Anneks A
Studiestræde 6

Overvejer du et studieophold i udlandet i det akade-
miske år 2004-2005 på en af Københavns Universi-
tets samarbejdsaftaler?
Så er det allerede nu, du bør begynde din planlæg-
ning.
På Det Internationale Kontors vejledningsmøde vil
du blandt andet høre om muligheder for at søge ud,
ansøgningsprocedurer samt få generel information
om studieophold i udlandet.

Det Internationale Kontor
Fiolstræde 24, 2. sal
DK-1010 København K
tlf.: 35 32 26 26 / fax: 35 32 39 00
http://www.ku.dk/sa/inter/

ÅBNINGSTIDER
Ekspedition: Mandag til fredag  kl.10.00-15.00
Bibliotek: Mandag til torsdag kl.10.00-15.00
Vejledning: Mandag til torsdag kl.13.00-15.00

MENINGITIS  -  OSVAL-2 OPGAVE.

Et udkast for en klinisk rettet OSVAL-2 opgave in-
denfor infektionsmedicin er ledig. Emnet er de tid-
lige kliniske forhold ved bakteriel meningitis. Basis-
data er indsamlet, og yderligere dataindsamling ved-
rørende ca 40 patienter og bearbejdning i samar-
bejde med de involverede læger vil blive nødvendigt.
Du vil selv få indflydelse på den nøjagtig problemfor-
mulering og omfanget af opgaven.

Samtidig er der mulighed for at indgå i en gruppe
(DBMG), der har til hovedformål dels at beskrive
ætiologi og resistensforhold ved bakteriel meningi-
tis i Danmark, dels at analysere indikatorer for kva-
liteten i diagnostikken heraf. Klinisk mikrobiologi-
ske data og de kliniske infektionsmedicinske data vil
udgøre råmaterialet. Såfremt du er interesseret, er
du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Christian Meyer, 1.res.,
Lungemedicinsk afd.Y, KAS-Gentofte,
e-mail cnm@dadlnet.dk
 Tlf: priv. 4635 6383, (arb: 3977 3500)

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, således at
de efter endt kursus behersker case undervisning og
klasseundervisning.

Tid:
Kurset afvikles i dagene d. 25. – 26. september samt
d. 24. oktober 2003, fra kl. 09.00 til 16.00

Sted:
Teilum C, Fr. V’s Vej 11, 2100 København Ø.

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.

INTERNATIONAL DAY
MONDAY SEPTEMBER 8, 2003
The University of Copenhagen
would like to
WELCOME
all foreign guests to Copenhagen
***
16.00 - 18.00
Welcome arrangement by the Faculty of Health
Sciences
Museum of Medical History
Bredgade 62, 1260 Copenhagen K

Welcome speech by Dean Ralf Hemmingsen

Guided tour in English at the Museum
(Duration: appr. 45 minutes)
***
18.00 - 21.00
Welcome Assembly at
The University of Copenhagen
Celebration Hall
Frue Plads - Copenhagen K
***
21.00 -
The International Café
nachspiel in Studenterhuset
Købmagergade 52
***

Please contact the faculty secretariat for further in-
formation

Yours sincerely,
UNIVERSITY OF COPENHAGEN
Faculty of Health Sciences

STUDIET
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HERTOFT-EFTERMIDDAGE
SÆSON 2003-04
Sted: Psykiatrisk afd. O´s auditorium, Borgme-
ster Jensens Allé 55 (opgang 61a)
Tidsrum: Kl. 16-18
Målgruppe: Alle interesserede
Arrangører: Dansk Forening for Klinisk
Sexologi & Foreningen Sex & Samfund
Kontakt: 43 99 66 19 *
www.klinisksexologi.dk
Adgang: Fri

25. september:
Hans Bonde
Mandeæstetik og seksualitet – om gymnastik-
pædagogen Niels Bukh
Den internationalt kendte gymnastikpædagog Niels
Bukh (1880-1950) skabte ét af de største nybrud i den
maskuline æstetik i Danmark i vort århundrede.
Udadtil fremstod Bukhs gymnastikhøjskole i Ollerup
som dyrker af den ”sunde” og korrekte form for ung
mandlighed og kvindelighed. Indadtil fungerede sko-
len også som et forum, hvor Bukh som homoseksuel
kunne dyrke den maskuline æstetik i kunst og krops-
kultur. Paradoksalt nok kom Bukhs politiske mod-
standere, socialdemokraterne, til at benytte reak-
tionære fordomme mod homoseksualitet i deres kamp
mod den reaktionære Niels Bukh. Et oplysningens
paradoks.

30. oktober:
Steen Schapiro
Kinky Copenhagen: moderne seksualmønstre
”Kinky Copenhagen” er en ny erotisk festival, som
afholdes i København den 31/10-2/11 2003
(www.kinkycopenhagen.dk). Til forskel fra traditio-
nelle sexmesser lægges der her vægt på seksualpolitisk
debat, film, kunst og oplysning samt netværksskabelse
mellem debattører, publikum, professionelle og for-
eninger fra hele det seksuelle spektrum. Dagen før
den officielle åbning introducerer dokumentarfilm-
instruktør Steen Schapiro tankerne bag festivalen,

suppleret af videoklip og repræsentanter for forskel-
lige seksuelle subkulturer. Schapiro vil diskutere den
aktuelle udvikling, som i høj grad berører den profes-
sionelle verden: kontakten mellem behandler og sub-
kultur er ikke tidssvarende, myter og begrebsforvir-
ring florerer, og kvaliteten af den nuværende
seksualdebat er tvivlsom.

27. november:
Ivar Herlev Sørensen
De homoseksuelles Mellemøsten
Det er en kendt sag, at homoseksualitet og homosek-
suelle er forkætret i store dele af den tredje verden,
herunder i Mellemøsten og blandt flygtninge og ind-
vandrere fra regionens lande. Samtidig har menne-
sker med lyst til deres eget køn særligt gunstige
vilkår i det til tider stærkt kønsopdelte mellemøst-
lige samfund. Cand.mag. i arabisk Ivar Herlev Sø-
rensen spørger, hvorfor og på hvilken måde homo-
seksualitet er tabuiseret i dagens Ægypten, hvordan
begrebet er konstrueret i Mellemøsten generelt – og
hvad vi kan lære af det.

29. januar:
Filmforevisning
Jeg hed Sabina Spielrein
Den russiske rigmandsdatter Sabina Spielrein (1885-
1942) kom som 19-årig i analyse hos den unge, stræb-
somme psykiater Carl Gustav Jung (1875-1961). ”Un-
der behandlingen var patienten så uheldig at forel-
ske sig i mig”, skriver Jung lakonisk i sine notater,
og de to indleder et kærlighedsforhold, som Jung dog
snart følte sig tvunget til at afslutte. Bruddet var
smerteligt, og selveste Sigmund Freud (1856-1939)
måtte inddrages som mægler – et klassisk trekant-
drama tager sin begyndelse. Spielrein blev senere et
fremtrædende medlem af Wiens Psykoanalytiske
Selskab og udgav flere visionære arbejder. I 1942
blev hun skudt af tyskerne. Vi viser svenske Elisa-
beth Mártons kritikerroste dokumentarfilm. Chef-
psykolog Bo Møhl introducerer filmen.

26. februar:
Gritt Uldall-Jessen
Pornografi som feminisme?
I Kvindehuset i København arbejdes der for tiden på
et feministisk projekt: en pornofilm. Medvirkende er
aktivister fra Kvindehuset. Filmen vil, når den er
færdig, udelukkende blive distribueret fra kvindelig
bruger til kvindelig bruger uden om kommercielle
interesser. Initiativtageren til projektet, dramati-
ker og radikal feminist Gritt Uldall-Jessen, fortæller
om baggrunden for og formålet med projektet.

25. marts:
Steen Mollerup
Medicinsk kastration: målgruppe, forløb og resulta-
ter
På mødet præsenteres de foreløbige resultater fra
en undersøgelse af sædelighedskriminelle anbragt i
Anstalten ved Herstedvester i perioden 1989-2000. I
undersøgelsen sammenlignede man en gruppe i be-
handling med kønsdriftdæmpende hormoner med en
gruppe, som ikke modtog medicinsk behandling. Af-
delingsleder, cand.psych. Steen Mollerup lægger op
til debat af områdets juridiske, etiske og behand-
lingsmæssige aspekter.

Med venlige hilsner
– og vel mødt!

Dansk Forening for Klinisk Sexologi
& Foreningen Sex & Samfund

V./ Gerd Winther, Bo Møhl & Christian Graugaard

GRØNLANDSKTALENDE,
FORSKNINGSINTERESSERET
STUD.MED.
SØGES TIL 1-ÅRIGT SKOLARSTI-
PENDIUM

Ved Rigshospitalets Neurocenter har Neurokirurgisk
Klinik og Neuroanæstesiologisk Klinik indledt et
forskningsprojekt ang. genetiske faktorer ved
opståelse af intrakranielle aneurismer hos grønland-
ske inuitter. Baggrunden er at både hyppigheden og
den familiære ophobning af subarachnoidealblødning
p.gr.a. intrakranielle aneurismer er markant højere
hos inuitter end hos europæere. Projektet involverer
et samarbejde med en molekylærgenetisk forsker-
gruppe i Montreal, Canada, som har fundet lignende
forhold hos canadiske inuitter. En påvisning af en
specifik genetisk disposition til intracerebrale
aneurysmer og detektion af den associerede,
intracellulære signalvej som medfører en
øget aneurysmedannelse i intracerebrale arterier vil
betyde et gennembrud i den cerebrovaskulære forsk-
ning.

Vedkommende vil indgå i forskergruppen og skal
medvirke i undersøgelser af nyindlagte patienter li-
gesom der vil blive tale om opsporing af familier
med ophobning af subarachnoidealblødning i Grøn-
land. Det er derfor et krav at ansøgeren kan tale og
læse grønlandsk m.h.p. udførelse af interviews.

Skolarstipendiet aflønnes med kr. 120.000 årligt.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til

Niels Vidiendal Olsen
Overlæge, dr.med.
Neuroanæstesiologisk Klinik 2091
Neurocentret, Rigshospitalet

E-mail: nvolsen@rh.dk
Tlf: 28757618

STUDIER I USA

Hvis du er interesseret i at læse eller forske i USA
bør du reservere den 18. september fra kl. 16.00-
18.00. Denne dag holder vi et informationsmøde for
alle der er interesserede i at studere/forske i USA.
Det kan godt blive de to bedste timer du giver ud i
forhold til et ophold i USA.

På mødet vil vi gennemgå visumprocedurer, legat-
ansøgningsmodeller, optagelsesprocedurer, trainee-
ophold og meget andet.

Af hensyn til planlægning sker tilmelding på følgende
e-mail adresse: advising@daf-fulb.dk, hvor du meget
gerne må skrive:

Jeg deltager torsdag den 18. september kl. 16.00 -
18.00. Tilføj dit navn og hvor langt du er kommet i
din nuværende uddannelse.

Med venlig hilsen
Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissio-
nen
Fiolstræde 24, 3
1171 København K
33128223
www.daf-fulb.dk

HAR DU TÆNKT PÅ AT STUDERE
I USA?

DANMARK-AMERIKA FONDET & FULBRIGHT
KOMMISSIONEN har tilbud til studerende om at
komme til USA på studieophold.

Ansøgningsfristen for legater til det akademiske år
2004-2005 er:

Onsdag den 1. oktober, 2003, kl. 12.00

Til studerende udbydes legater i form af hel eller
delvis frafald af undervisnings afgift til specifikke
amerikanske institutioner:

American University, Washington Semester program,
Washington D.C
California Polytechnic University, San Luis Obispo,
California
University of Chicago, Division of Physical Sciences,
Illinois
Columbia University, Graduate School of Arts &
Science, New York
University of Illinois at Chicago, Illinois
University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois
University of Kansas, Kansas
University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts
University of Maryland, College Park
University of Minnesota, Twin Cities
New York University, Graduate School of Arts &
Science, New York
University of Oregon, Oregon
University of Pittsburgh, Graduate School of Public
and Int’l Affairs, Pennsylvania
University of Washington, Washington State
Whittier College, California

Der udbydes endvidere følgende legater:

Kronprins Frederiks Legat til Harvard University,
J.F.K. School of Government
Niels Brock Association, NY

For komplet liste over legater og yderligere oplys-
ninger kan du klikke ind på vores hjemmeside:
www.daf-fulb.dk under overskriften ’legater’.

Ansøgningsskema kan fås ved at e-maile til os med
relevante oplysninger omkring studie, opholdets va-
righed, uddannelsesstatus, navn og alder. Du er også
meget velkommen til at ringe til os!

Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissio-
nen
Fiolstræde 24, 3
1171 København K
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US-EU-MEE - SAMARBEJDE MED
USA
Vi tilbyder medicinstuderende deltagelse i projekt
US-EU-MEE (United States - Europe Medical
Educational Exchange Project)

Hvis du
- har afsluttet 9. semester
- har meget gode engelskkundskaber
- har kendskab til edb på højt niveau og gerne kend-
skab til brug af multimedier i                undervisningen
 er dette måske noget for dig

Der vil være 2 pladser i foråret 2004, med ansøgnings-
frist fredag d. 26. september 2003 kl. 12.

De studerende, der bliver udvalgt til at deltage i
projektet, skal følge et veltilrettelagt 4-ugers klinik-
ophold på en partnerinstitution i USA (Harvard
Medical School, eller Cornell University Medical
College). Temaet for Cornell/København udvekslin-
gen i 2004 er ”Pregnancy” og for Harvard/København
udvekslingen er emnet ”Hypertension”.

”MOLECULAR BIOLOGY OF
HUMAN DISEASES”
32nd Annual Meeting

Monday, October 6 – Wednesday, October 8, 2003
Gl. Avernæs, Helnæsvej, Ebberup, Fyn

Program:
Monday, 6 October, 2003:
12.00 – 13.00 Arrival and registration.
14.00 – 17.00 SYMPOSIUM I: Extracellular pro-
teases and cancer
Organizer: Keld Danø, Finsen Laboratory.
19.30 – 21.00 EMBO LECTURE: Francesco Blasi,
Istituto Scientifico S. Raffaele, Milano, Italy:
Urokinase-dependent cell migration in cancer.

Det er hensigten, at den studerende skal følge et
fuldt patientforløb fra første patientkontakt med
sundhedssystemerne (den praktiserende læge el. lign.)
over hospitalisering til efterbehandling i de sociale
systemer, f.eks. rehabilitering.

Det er et meget væsentligt element i dette projekt,
at der efterfølgende udarbejdes en rapport (case
study). Med udgangspunkt i analysen arrangeres en
problembaseret tutorial, hvor andre medicinstude-
rende og undervisere opfordres til kritisk at betragte
deres eget sundhedssystem og at udveksle erfaringer
om sundhedssystemerne i henholdsvis Europa og USA.
Det er desuden meningen, at rapporterne skal indgå
som undervisningsmateriale i den kliniske undervis-
ning. Disse bliver ydermere gjort tilgængelige for
andre universiteter via Internet.

Ansøgningsskema vedlagt et CV, motivationsbrev på
engelsk, udtalelse fra 2 faglærere samt karakter-
udskrift afleveres i Journalen på Fakultetsgangen,
lokale 9.1.38 A. att. Suzanne Andersen. Inden den
endelige udvælgelse vil mulige kandidater blive ind-

kaldt til en uddybende samtale, som forventes af-
holdt i uge 40.

Ansøgningsskemaet finder du på:

http://www.sund.ku.dk/studieInfo/int.forhold/med/
Ansøgningsskemaer/Ansøgningsskemaer.htm

Du kan også finde yderligere oplysninger på:

http://www.sund.ku.dk/studieInfo/int.forhold/Med/
USA/US-EU-MEE.htm

Eventuelle spørgsmål rettes til international med-
arbejder Suzanne Andersen, lokale 15.2.2. Tlf. 35 32
70 57, e-mail suan@adm.ku.dk

Tuesday, 7 October, 2003:
09.00 – 12.00 SYMPOSIUM II :  Misfolded
proteins in diseases
Organizer: Nikolaj Blom, Danish Technical University.
13.00 – 16.00 SYMPOSIUM III: Exhibitors
Showcase
Organizer: Steen Gammeltoft, Glostrup Hospital.
16.00 – 19.00 POSTER SESSION AND
EXHIBITION

Wednesday, 8 October, 2003:
09.00 – 12.00 SYMPOSIUM IV: RNA
interference: Basic biology and applications

Organizers: Jan Christiansen and Jens Høiriis
Nielsen, Copenhagen University.
13.00 Departure.
For detailed program see www.biokemi.org or contact
sg@dcb-glostrup.dk

Registration and membership on-line:
www.biokemi.org.

Registration fee covers scientific program, exhibition,
lodging, meals and transportation from Odense.
Regular fee: Members 2500 Kr. Non-members 3000
Kr. Reduced fee for Ph.D. and speciale students:
Members 1250 Kr. Non-members: 1500 Kr. One-day
participants: 500 Kr. The number of participants is
limited to 100. Deadline for registration and abstracts:
September 15, 2003.

Secretariat
Vivian Burgaard, Danish Society for Biochemistry
and Molecular Biology, Department of Clinical
Biochemistry, Glostrup Hospital, 2600 Glostrup,
Denmark. vjb@dcb-glostrup.dk.

STUDIET
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KOMPENDIUM SÆLGES
Kirurgisk Kompendium 2.udg sælges - 2000 kr
Ring til Henrik
tlf 27140606 / 35451171

BØGER SÆLGES

Memo Medica  50-
Menneskekroppens kemi  50-
The Cell 2. udg.  150-
Physiology, Berne and Levy 3. udg  200-
Pocket Atlas of Ophthalmology  150-
Basal og klinisk mikrobiologi 1.udg 200-
KIRURGISK KOMPENDIUN
2.ugd som ny  2000-
Medicinsk embryologi  200-
Sobotta, Atlas histology  250-

Thomas 2874 1821

BØGER SÆLGES
Kirurgisk Kompendium, 2. udgave kun læst en
gang uden blyantsstreger Kr. 1700,-

Bentzen, Hollnagel, Lauritzen: Almen Medicin,
1. udgave 1997 Kr. 200,-

Henvendelse Lise Søndergaard
Tlf: 38118949

KØB DINE BØGER FOR
EN SLIK!

Alberts, Bruce et al
Molecular Biology of the Cell 300 kr.

Danneskiold-Samsøe, Bente
Klinisk Reumatologi For
Ergoterapeuter Og Fysioterapeuter 500 kr.

Dawson, James S.
Crash Course: Pharmacology 200 kr.

Geneser, Finn
Histologi 550 kr.

Kierszenbaum, Abraham L.
Histology And Cell Biology 450 kr.

Kumar & Clark
Clinical Medicine 400 kr.

Llewellyn-Jones, Derek
Fundamentals of Obstetrics and
Gynaecology 250 kr.

McGeown, J.G.
Physiology 150 kr.

Meisenberg
Principles Of Medical Biochemistry 350 kr.

Pollard, Thomas D.
Cell Biology 300 kr.

Souhami, Robert L.
Textbook Of Medicine 450 kr.

Stoudemire, Alan
Human Behavior 100 kr.

Walker, Page & Curtis
Integrated Pharmacology 400 kr.

Ring til Christian – 33330535 / 26850378

Annoncer
BOG SÆLGES
Rang, Dale: Pharmacology, 4th edition
Få overstregninger.
Pris 200 kr (nypris 540 kr)

Ring til Andreas på 26 80 39 94.

BRASILIEN.
Har du været i Brasilien?
Evt. i forbindelse med humanitært arbejde?
Kan du lide børn?
Måske kunne du tænke dig at komme ud i en
2. klasse (til nogle rigtig søde unger)
og fortælle lidt om landet og dine oplevelser?

Kontakt Hannelouise
h_kissow@hotmail.com el. 20276650

FORSØGSPERSONER
SØGES
På gastroenterologisk afdeling, Herlev hospital,
forsker vi i eksperimentel immunaktivering med
oprenset bakterielt sukkerstof (LPS). Vi søger 6-
8 forsøgspersoner til afvikling af et studie af
tarmslimhindens barrierefunktion med og uden
kunstig immunaktivering.
Deltagere:
· 18 – 40 årige raske mænd (ingen medicinforbrug)
· normalvægtig
· Ikke ryger
· Ingen tidligere deltagelse i forsøg med LPS
· Ingen tidligere kritisk sygdom

Deltagelse indebærer at du får foretaget en ge-
nerel helbredsundersøgelse inkl. Blodprøvet-
agning og EKG, og at du får undersøgt tarm-
permeabilitet og mikroskopisk opbygning af tarm-
væggen, med og uden immunaktivering. Det sam-
lede tidsforbrug er ca. 16 timer fordelt over 3
dage, og der udbetales kr. 3400 efter deltagelse.
Forsøgene afvikles september – november 2003,
med start i uge 37.

Interesseret ?
Kontakt læge Vibeke Lind Due for yderligere
information:
Gastroenterologisk afdeling C 112, KAS Herlev
Tlf.: 44 88 35 95 eller 44 88 44 88 + søger 239
hverdage 9-11
e-mail: v.jorgensen@dadlnet.dk

RASKE
FORSØGSSPERSONER
SØGES

Raske forsøgspersoner mellem 18 og 35 år søges
til et videnskabeligt forsøg. Formålet med forsø-
get er at undersøge hvordan signalstoffet
PACAP38 virker på pulsårerne i hjernen og på
hjernens gennemblødning. Desuden ønskes en
beskrivelse af evt. hovedpine efter infusion af
PACAP38.

Baggrund: Nyere forskning viser, at migræne
er forbundet med udvidelse af hjernens store
arterier, og at en række karudvidende stoffer
kan fremkalde hovedpine. PACAP38 er et natur-
ligt forekommende karudvidende stof, der er
påvist i hjerneblodkar og nerverne omkring disse,
og det ønskes undersøgt hvilken indflydelse dette
stof har på hjernens gennemblødning og evt. ho-
vedpine.

Hvor: Neurologisk afd. N01, Glostrup Amts Sy-
gehus, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.
Hvor tidskrævende:  Du skal møde 2 dag à ca. 5
timer samt til forundersøgelse (ca. 45 minutter)

Ubehag: Du skal møde om morgenen kl. 8. Hjer-
nens blodgennemstrømning måles efter indån-
ding af luft tilsat et radioaktivt sporstof (Xenon).
Den samlede radioaktive stråledosis i hele forsø-
get 3.5 gange den normale årlige baggrunds-
stråling i Danmark eller svarende til et røntgen-
billede af mave-tarmkanalen. Der skal lægges
plastikkanyler i en blodåre (vene) i armen til
udtagning af blodprøver. Bivirkning af medicinen
kan være hovedpine, hjertebanken, rødme i an-
sigtet og trykken for brystet. Der gives en kom-
pensation for tabt arbejdsfortjeneste på 150,00
kr. pr. time.

Krav: Du skal være rask og veje mellem 50 og
100 kg., alder 18-35 år. Du må ikke lide af for
lavt blodtryk, hjertesygdom eller andre væsent-
lige sygdomme, og du må ikke have deltaget i
forsøg eller undersøgelser, som har medført
strålebelastning indenfor det sidste år.

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske
Komité, nr KA 02139

John Sitarz, læge, Neurologisk afd. N01, Amts-
sygehuset i Glostrup.
Tel.43 23 30 66.
 E-mail jsit@glostruphosp.kbhamt.dk

FORSØGSPERSONER
SØGES

Raske forsøgspersoner søges til deltagelse i et
klinisk videnskabeligt forsøg vedrørende kontakt-
eksem.

Forsøgsdeltagere skal være over 18 år. Des-
uden må du ikke være gravid, ikke have al-
lergi overfor konserverngsmidlet
methyldibromo-glutaronitril og gummi  , ikke
have atopisk eksem eller være i
immunsupprimerende behandling.

Forsøget forløber over 4 uger, hvor man skal
møde ialt op til 7 gange på hospitalet. Vi betaler
dig 400 kr. for hvert besøg, som tager max. 30
minutter.

Hvis du er interesseret i at deltage er du meget
velkommen til at tage kontakt til læge Line
Kynemund Pedersen og få yderligere oplysnin-
ger på tlf. 39 77 73 10.
Forsøget er finansieret af rammebevilling fra
Miljøstyrelsen til Videncenter for Allergi over-
for kemiske stoffer i forbrugerprodukter, Amts-
sygehuset i Gentofte og er godkendt af den
Videnskabsetisk Komité (KA 03024)

Læge Line Kynemund Pedersen

Videncenter for Allergi overfor kemiske stoffer i
forbrugerprodukter
Amtssygehuset i Gentofte, dermatologisk afde-
ling
Ledreborg Allé 40, 1. sal
2820 Gentofte
Tlf. 39 77 73 10
Email  linpe@gentoftehosp.kbhamt.dk

ANNONCER
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STUDENTERGÅRDEN

Fra omkring 1. januar 2004 og et halvt år frem
forventes 15-20 kollegiepladser ledige. Adgang
til optagelse har studerende ved Københavns Uni-
versitet, Danmarks tekniske Universitet og til-
svarende højere læreanstalter. Forespørgsel om
eventuel øvrig fortrinsret bedes rettet til
Studentergårdens efor. Optagelse er betinget af
bestået 1. årsprøve eller tilsvarende eksamen
(et års normeret studieårsværk). Huslejen er p.t.
1.580 kr. pr. måned + 20 kr. i kollegieafgift.
Huslejen inkluderer vand, varme, el samt rengø-
ring af fællesarealer. Der er adgang til fælles-
køkkener og -bad, læse- og fjernsynsstue, have,
tennisbane, billard- og bordtennisrum, mørke-
kammer, musikstue, vaskemaskine m.m. På væ-
relserne forefindes telefon og internetadgang,
håndvask og et klædeskab, derudover vil møble-
ment i et vist omfang kunne stilles til rådighed.
Ansøgning skrives på særlige for Studentergården
bestemte ansøgningsskemaer. Skemaerne kan
tilsendes efter skriftlig henvendelse vedlagt fran-
keret svarkuvert (standardformat, laveste A-post-
takst), eller de kan nedtages fra Studenter-
gårdens hjemmeside (www.studentergaarden.dk).
Udfyldte ansøgningsskemaer afleveres til
Studentergårdens efor Bent Jørgensen, Tagens-
vej 15, 2200 København N, senest  onsdag 1.
oktober 2003 kl. 12,00.

Annoncer fortsat
Skolarstipendiat søges til forskningsprojekt
vedr. endoskopi på mistanke om kræft i tykt-
armen.
Studerende på det lægevidenskabelige studium
søges til et af externe forskningsmidler bevilli-
get skolarstipendium løbende fra 01. september
2003 til 31. august 2004. Projektet: TIMP-1 som
diagnostisk markør ved kolorektal cancer?
hvortil den interesserede studerende knyttes er
en del af et større forskningsprojekt vedrørende
fremtidig behandling af patienter med kræft i
tyktarmen. Der foreligger en af etisk komité
godkendt protokol, og efter en kort introduktion
vil den studerende skulle gennemføre protokol-
len i en gruppe bestående af sekretær og stati-
stiker. Stipendiaten, som mindst bør have over-
stået 9 semester, vil blive introduceret til
laboratoriets overordnede projekt, og vil blive
oplært i følgende:
· udfærdigelse af projekt protokoller
· kontakt til raske forsøgspersoner og patienter
med kræft, samt tilknyttet personale
· omgang med biologisk materiale
· omgang med bakterielt inficeret materiale
· oprensnings-, nedfrysnings- og optønings-
processer af biologisk materiale
· analyse med EIA og RIA metoder
· indsamling og reg. af data
· statistiske metoder til vurdering af data
· tolkning af videnskabelige data
· sammenskrivning og publikation af resultater
· præsentationsteknik ved fremlæggelse af re-
sultater (nationalt og internationalt).
Den studerende vil indgå som en del af et større
hold af videnskabelige, tekniske og statistiske
medarbejdere både på hospitalet og på samar-
bejdende hospitaler og forskningsenheder. Der
vil blive rig mulighed for at gennemføre Osval II
i forløbet.
For den studerende med lyst til, mod på og ev-
ner for forskning vil laboratoriet stile mod en
fastere tilknytning efter overstået embedseksa-

JOB TILBYDES
Patologiafdelingen på Rigshospitalet søger me-
dicinstuderende til superviseret varetagelse af
obduktioner 1-2 formiddage om ugen. Kendskab
til patologisk anatomi en fordel. Løn efter gæl-
dende overenskomst. Kontakt læge Ben Vainer
på tlf. 35451389 eller overlæge Helle Jensen på
tlf. 35458890.

STUDENTERSEKRETÆR
til at koordinere
forskningsprojekter m.m. søges

Panum NMR Center kører en lang række
forskningsprojekter hvor der er brug for koordi-
nering. Professor Bjørn Quistorff er leder af cen-
teret og er samtidig formand for Københavns
Universitets bioteknologiske satsningsområde,
BioCampus.
Også dette involverer koordinering af forsknings-
projekter.

Til at være behjælpelig med at løse disse opga-
ver søges en
studerende som har mod på at indgå i opgaver
som ovennævnte på deltidsbasis, formentlig 10-
15 timer om ugen.

Aflønning: overenskomstmæssig studenterløn.

Henvendelse til Bjørn Quistorff
bq@IMBG.KU.DK, eller 35327752

men. Herved kan gennemførelse af Ph.D. eller
disputats projekt muliggøres.

Stipendiet honoreres med kr. 10.000,00/måned
(bagud betalt). Der ydes løn under ferie, men der
opspares ikke feriepenge til følgende års ferie.
Ansøgning inden d. 22.08.2003 til:

Hans Jørgen Nielsen
Overlæge, dr.med.
Kirurgisk immunologisk laboratorium,
Kirurgisk gastroenterologisk afd. 435
Hvidovre hospital
Tlf. 3632 2249
Fax 3632 3760
E-mail: h.j.nielsen@ofir.dk
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STILLINGSOPSLAG
1 STILLING SOM
STUDIEVEJLEDER VED
MEDICIN

Ved studievejledningen for Medicin
vil der pr. 15. oktober 2003 være 1
stilling at besætte.
Studievejledningen fungerer som en
gruppe på normalt 6 vejledere, som
alle er studerende ved
lægevidenskab.

Som studievejleder er man ansat 74 timer/måned i
47 uger om året. Timefordelingen er skæv, da vi har
særlig travlt i august (optagelse og semesterstart)
og i januar (semesterstart) og arbejder noget mindre
i andre perioder.
Alt i alt svinger arbejdstiden fra uge til uge mellem
10 og 30 timer. Vi holder lukket imellem jul og nytår
samt i påsken. På årsplan er den samlede ansættelse
cirka 850 timer. Timelønnen er ifølge gældende over-
enskomst (Faglig vejleder, Speciel – SUL) kr. 151,01
i timen.

Arbejdsområderne i
studievejledningen er:
Vejledning af medicinstuderende
Dispensationssager, orlov, SU, studiebestemmelser
mv.
Som vejleder fungerer man som bindeled mellem
den enkelte studerende og studienævn/administra-
tion. På den ene side er man forpligtet af de gæl-

dende regler og bestemmelser, på den anden side er
man ansat til at guide medicinstuderende udenom de
forskellige problemer, der kan opstå.

Møder og kurser
Hver tirsdag eller onsdag mødes alle studievejlederne
til vejledermøde.
Desuden deltager vi i dispensationsudvalgsmøder og
studienævnsmøder.
Vi arrangerer informationsmøder for de studerende,
fx. om valg af uddannelsessted på kandidatdelen samt
opsøgende vejledning med eksamenshjælp.

Herudover har vi et samarbejde med studievejledere
fra Syddansk Universitet og Aarhus Universitet.

Meritoverførsel fra andre studier
Vi vejleder i forbindelse med ansøgninger om merit-
overførsel af fag taget ved andre uddannelsesinstitu-
tioner, og i den forbindelse assisterer vi Studie-
administrationen i udarbejdelsen af alternative stu-
dieplaner.

Arbejdet, som studievejleder indebærer en del per-
sonlig vejledning, hvorfor ansættelsen er omfattet af
tavshedspligt.

Stillingen kan søges af medicinstuderende ved Kø-
benhavns Universitet. Der vil blive lagt vægt på, at
ansøgeren har kendskab til forhold i, og omkring
universitetet, tidligere ansættelser og aktiviteter
før, som efter optagelsen på studiet. Der foretræk-
kes en ansøger, der er tidligt i studiet, dog med
minimum 1. studieår bestået. Dette skyldes at der
lægges vægt på kontinuitet i vejledningen, hvorfor
ansættelse af længere varighed forventes.

Som studievejleder indgår du i et team sammen med
de øvrige studievejledere, hvor arbejdsopgaverne
fordeles i gruppen af vejledere.
Jævnfør den varierende arbejdsbelastning skal man
som udgangspunkt være indstillet på at arbejdet kan
betyde at man bliver studietidsforlænget.
Der kan afholdes 5 ugers ferie, heraf maksimalt 3
uger i sommerferien, dog uden mulighed for ferie i
august/januar.
I de første måneders ansættelse vil arbejdet blive
tilrettelagt med introduktion til vejledning, arbejds-
opgaver, regler etc.
Som vejleder skal du påregne deltagelse i Undervis-
ningsministeriets studievejlederuddannelse (uge-
kursus).
Ansættelsen indebærer en gensidig prøvetid på 3
måneder.

Ansøgninger stiles til:
Studieadministrator
Lisbeth Roland Hansen
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3b
2200 København N
og skal være studieadministrationen i hænde senest
1. oktober 2003 klokken 15.00.
Der vil blive afholdt samtaler i uge 41

Yderligere oplysninger kan
indhentes ved henvendelse til
studievejledningen for medicin på
ovennævnte adresse eller på tlf.: 35
32 70 91.

FADL
Der afholdes
 ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
I FADL, KØBENHAVNS
KREDSFORENING

TIRSDAG DEN 30. SEP-
TEMBER 2003, KL. 17.00
I STUDENTERKLUBBEN
(HUSK AT MEDBRINGE GYLDIGT
ÅRSKORT FOR 2003/2004)

Dagsorden:
1. Valg af dirigenter
2. Valg af referenter
3. Beretning fra bestyrelsen og kredsens udvalg
4. Beretning fra Hovedbestyrelsen og HF-udvalg
5. Beretning fra Forlaget og Bogladen
6. Forslag til drøftelse:

- Thalia’s nutid og fremtid
- Kontingentets indhold

7. Lovændringer:
§ 12 stk. 1

8. Valgtaler fra lister/kandidater til valget
9. Eventuelt

Ad 6.
Hvad er Thalias fremtid, læs debatoplægget i næste
nummer af MOK.

Kontingentet hvad bruges det til og har det den
rette størrelse (det er ikke et beslutningspunkt)

Ad 7.
Medlemmer kan indtil 3 uger før en ordinær general-
forsamling indgive forslag til lovændring til besty-
relsen (dvs. 9. september 2003).

VALG
Valg til FADL's repræsentantskab 2003/04 afholdes i
perioden mandag den 13. oktober til og med fredag
den 24. oktober 2003.

HVAD
SKER
DER I
FADL
FOR TI-
DEN?

I stedet for snørklede referater fra
vores møder har vi i
repræsentantskabet besluttet, at vi fra
nu af  på en lidt mere uformel og
forhåbentlig mere interessant måde
fortæller om, hvad vi for tiden arbejder
med.
Selv om semesteret for de flestes vedkommende kun
lige er startet, har vi i FADL været i gang et stykke
tid. Vi har bl.a. været rundt på rusturene for at

Valget foregår som forholdstalsvalg mellem lister.
Den første liste der melder sig får bogstav A.

Det er muligt at opstille fra 1 til 22 kandidater på
hver liste. Enkeltmandsopstilling kræver 5 stillere.
Flere på én liste kræver 15 stillere. Man kan ikke
stille for mere end én liste.

HUSK: DEN 1. OKTOBER 2003 -
DAGEN EFTER
GENERALFORSAMLINGEN ER
SIDSTE FRIST FOR AT
KANDIDATTILMELDINGEN SKAL
VÆRE BESTYRELSEN I HÆNDE

Med venlig hilsen
bestyrelsen for FADL, Københavns Kredsforening.

NB! Opstillings- samt stillerlister kan afhentes på
FADL's sekretariat.

fortælle lidt om os selv. Det var rigtig hyggeligt at
møde alle jer russere, og vi håber at rigtig mange af
jer, vil melde jer ind i vores forening.
Vi vil også gerne byde velkommen til vagtbureauets
nye daglige leder Peter Andersen. Vi ser frem til et
godt samarbejde.
De første møder i FADL-regi er allerede blevet af-
holdt. Et af de helt store emner for tiden er Thalia.
Hvad skal der ske med vores kursusbygning? Har vi
råd til at beholde den, eller kan vi blive nødt til at
sælge? Da vi ikke ønsker at tage en sådan beslutning,
uden at høre alle jer medlemmers mening, vil dette
blive et diskussionspunkt på den forestående gene-
ralforsamling, som afholdes onsdag d. 30 september.
Vi håber at rigtig mange af jer vil møde op!
Generalforsamlingen er også sidste chance for at stille
op til repræsentantskabet. Repræsen-tantskabet er
FADL Københavns øverste myndighed. For tiden er
vi ni medlemmer ud af de 21, der er plads til. Dette
håber vi ser anderledes ud efter næste valg, der
finder sted efter general-forsamlingen.
Vi har også stadig forhandlinger i gang med HS om
hvordan det underskud, vagtbureauet kom ud med i
2002, skal dækkes.
Som sædvanligt blev det på det seneste møde beslut-
tet at give økonomisk støtte til diverse aktiviteter
for medicinstuderende.
Desuden er vores kalender kommet, og alle medlem-
mer af FADL er velkomne til at komme op på Kred-
sens kontor og hente et eksemplar.
For fremtiden vil du fra tid til anden på denne måde
kunne læse om, hvad der sker i FADL.

På vegne af Københavns
Kredsforenings Repræsentantskab

Kamilla Nielsen

FADL
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VALG TIL FADL KØ-
BENHAVNS KREDS-
FORENINGS REPRÆ-
SENTANTSKAB
Nu har du muligheden for at stille
op til FADL,  Københavns
Kredsforenings repræsentantskab
og få indflydelse på din fremtidige
fagforening

Valget afholdes midt i oktober og opstillingsfristen
udløber dagen efter Generalforsamlingen tirsdag den
30. september 2003.

Hvad laver repræsentantskabet ?
Repræsentantskabet er kredsforeningens øverste
myndighed, og det er her politikken fastlægges og
bestyrelsen vælges. Dvs. at du som medlem af re-

præsentantskabet er med til at bestemme hvad dine
kontingentkroner skal bruges til.

Det kan være forbedring af arbejds- og lønvilkår på
SPV/VT, lægevikar, undervisningsassistentområdet
m.m. eller at forbedre og udbygge FADLs medlem-
stilbud såsom forsikring, bankaftaler m.m.

Du har også indflydelse på alt lige fra prisen og
kvaliteten af lærebøgerne på studiet, da FADLs re-
præsentantskab vælger personer til bestyrelserne for
Bogladen og FADLs Forlag.

Har du en god idé til noget, der kan være til gavn for
de medicinstuderende, kan du også få dette realise-
ret gennem FADLs repræsentantskab. Det kan være
alt lige fra medlemsarrangementer og kurser til
hvilke basisgrupper på Panum FADL skal støtte øko-
nomisk.

Gennem arbejdet i FADL erhverver du også en række
organisatoriske, sociale og ledelsesmæssige kompe-
tencer. Som en naturlig del af det at være aktiv får
du kurser, som FADL afholder. Alt sammen færdig-

Forslag 1.
til behandling under KKF’s generalforsamlings punkt 7 den 30. september 2003.
(1. offentliggørelse jf. Kredsforeningens love § 13, stk. 2)

Gældende formulering

§ 12, stk. 1
Ordinær generalforsamling, der afholdes sidste uge i sep-
tember, indkaldes første uge i september ved opslag i MOK.
På denne aflægger bestyrelsen beretning om foreningens
virksomhed og fremsætter evt. forslag til drøftelse. Samtidig
med indkaldelsen udsendes dagsorden samt evt. lovæn-
dringsforslag

Forslag til ny formulering

§ 12, stk. 1
Ordinær generalforsamling, der afholdes første uge i okto-
ber, indkaldes første uge i september ved opslag i MOK. På
denne aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virk-
somhed og fremsætter evt. forslag til drøftelse. Samtidig med
indkaldelsen udsendes dagsorden samt evt. lovændringsfor-
slag

Begrundelse:

Vedtagelsen af ændringen giver en uge ekstra tid til at forberede generalforsamlingen, finde kandidater til repræsentantskabet,
få flere til at møde op mm.

Når den ordinære generalforsamling ligger sidste uge i september er der i realiteten kun 3 uger fra semester start til generalfor-
samlingen og i realiteten ingen mulighed for almindelige medlemmer til at komme med vedtægtsændringsforslag.

Med venlig hilsen
Repræsentantskabet for Københavns Kredsforening

heder og oplevelser som du kan bruge i dit fremti-
dige virke.

Valg til repræsentantskabet
Sidste frist for opstilling til repræsentantskabet er
onsdag den 1. oktober 2003 dagen efter FADL KKF’s
ordinære Generalforsamling tirsdag den 30. septem-
ber 2003.

Hvis du ønsker at stille op alene skal du bare have 5
stillere. Er I en gruppe der ønsker at stille op skal I
have 15 stillere. Vær opmærksom på at såfremt i er
få opstillede, kan I få flere stemmer end en ”plads”
koster. Dette ”stemmespil” kan undgås ved at være
flere der stiller op eller ved at indgå valgforbund/
listeforbund med en anden liste.

Repræsentantskabet består af 21 medlemmer og val-
get foregår som forholdstalsvalg mellem listerne.
En liste kan bestå af 1 til 22 personer.

Før valget kan der indgås listeforbund og valgfor-
bund mellem lister. Sidste frist for forbund er på
generalforsamlingen.

Såfremt der ikke er fredsvalg udsendes stemmesed-
ler til alle foreningens medlemmer d. 8. oktober.
Valget begynder så mandag den 13. oktober og stem-
mesedlen skal senest være foreningen i hænde eller
være poststemplet fredag den 24. oktober 2003. Det
midlertidige valgresultatet vil blive bragt i MOK
der udkommer onsdag den 29. oktober 2003.

Hvis i går og overvejer opstilling, så kom til op på
sekretariatet og hør mere eller hvis du springer ud i
det nu,  kan du udfylde opstillingslisten i dette num-
mer af MOK.

Hvem sidder p.t. i FADL, KKFs repræsentantskab?
For øjeblikket består repræsentantskabet kun af føl-
gende 10 personer:

Andreas H. Lundh, Camilla Boesen, Christianne
Eickhoff, Gordon Jehu, Kamilla Nielsen, Karen Boje,
Liv Bjerre Juul Nielsen, Morten Bo, Simon Serbian
og Stine Sloth

STIL OP OG GØR
DIN INDFLYDELSE
GÆLDENDE.

Med venlig hilsen FADL’s sekretariat

GF

FADL
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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

HJEMMEHOLD  -  SPV- HOLD  1505.

Til hjemmehold, der passer 2-årig dreng i Holte,
søges1 nyt holdmedlem pr. 1. september.
Holdet dækker nattevagter 5 dage/nætter ugent-
ligt i tidsrummet kl. 21.30 – 7.30.
Patienten har en ikke diagnosticeret hjernelidelse
og dertil relateret epilepsi og
psykomotorisk retardering.
Arbejdsopgaverne består – ud over den almene
barnepleje -primært  i observation med henblik på
anfald og behandling efter instruks, indgift af mad
(pr. os el. alternativt i PEG-sonde) samt
medicingivning.
Vagtkravet er min. 4 vagter pr. måned.
Kvalifikationer: SPV med min 400 timer, meget
gerne børneerfaring/B-SPV kursus.
SKAL være ikke-ryger.
Ansøgningsfrist : Fredag d. 18. September til Vagt-
bureauet.
Yderligere oplysninger ved henvendelse til holdle-
der Heidi på 45422763 eller til Vagtbureauet.

SPV- INSTITUTIONSHOLD 1511
Søger  nyt medlem. Vi dækker 8-timers aften-
vagter og en dagvagt om ugen, hvor vi passer en
niårig dreng, som hæmodialyseres på Rigshospi-
talet. Drengen har brug for vores fulde opmærk-
somhed under dialysen og i institutionen. Han bor
i Snekkersten og køres af VBT  til Rigshospitalet
og tilbage igen, hvor vi er med som ledsagere.
Han kan blive akut dårlig og der kræves derfor
grundig observation og et godt samarbejde med
både familie og personale.
Ansøgningskrav:
- Erfaring med handicappede  børn og so-
matiske vagter.
- Min. 200 spv-timer
- 3-4 vagter  pr. måned, også i eksamens-
perioder.
Yderligere oplysninger: Fås hos holdleder Søren
på 3538 3425, ansøgningsfrist: Hurtigst muligt til
Vagtbureauet

Børne- SPV- hjemmehold 1515 søger 3
nye medlemmer.

Holdet : Vi er et lille nystartet hold med indtil
videre kun 4 medlemmer, derfor søger vi 3 yder-
ligere til indsupplering. Holdet er oprettet i starten
af juni i år.
Arbejdet :  Arbejdet består i at passe en 11-årig
dreng med hydrocephalus (med et yderst kompli-
ceret og langvarigt behandlingsforløb) om natten.
Vi dækker således kun nattevagter. Arbejdstiden
er fra kl. 23.00-07.00. Arbejdet foregår i familiens
hjem på Amager samt ca. to weekender om måne-
den hos aflastningsfamilie i Jægerspris. Trans-
porten samt tidsrummet er lønnet.
Vores opgave er at observere patientens almen-
tilstand natten igennem, assistere ham i tilfælde
af utilpashed, samt at vende ham en gang i timen.

Vi søger : Vagttager som har mindst 200 SPV-
timer. Det er en fordel, hvis du har taget børne-
SPV-kurset, men ikke et krav. Du skal have lyst
til at arbejde med børn og en vis erfaring er ligele-
des en fordel.

Ansøgningsfrist :  Så hurtigt som muligt. Ansøg-
ninger afleveres på vagtbureauet.
Minimumkrav til vagter : Du skal mindst kunne
tage 5 vagter pr. måned, men er ikke garanteret
dette antal.
Ansættelsessamtaler :  Der vil være ansættelses-
samtale med holdleder samt patientens mor.

Yderligere information hos holdleder Stine Møller
Hansen: mobil 22576448.

2 rutinerede blodprøvetagere til pro-
jekt på TraumeCentret/RH – Hold 1609

Til blodprøvetagning samt patientinformation/ind-
hentelse af informeret samtykke på forsknings-
projekt vedr. ”Sammenhængen ml. akut tilskade-
komst, immunforsvar og senere komplikationer”
søges 2 Fase II studenter med stikkeerfaring.
Projektet  kører ca. 1 år endnu og omfatter ca. 300
patienter fra Rigshospitalets Traumecenter.
Der skal dækkes aften/nat på hverdage samt hele
døgnet i weekenden. Vagterne dækkes hjemmefra
på tilkald på udleveret mobiltelefon med et varsel
på 6 timer for fremmøde. Det tilstræbes at vag-
terne planlægges med mange dage (ex 1 uge) i
træk. Holdet består nuværende af 4 medlemmer,
men ønskes suppleret med 2 medlemmer.

Den forventede gennemsnitlige arbejdsmængde
er ca. 1 pt. hver anden dag, og svarer til ca. 3
timers effektiv arbejdstid.
Hvert vagtdøgn honoreres med kr. 300, uafhæn-
gigt af arbejdsmængden.
Der vil være grundig introduktion ved projekt-
lederen.
Der vil, for interesserede, evt. være mulighed for
senere at skrive OSVAL II i tilknytning til data fra
projektet.

Ansøgningsfrist: 15. sept. 2003 til Vagtbureauet.
Yderligere info: Kontakt Vagtbureauet eller læge,
projektleder Jakob Stensballe, Rigshospitalet tlf.
35458269

SPV-hjemmehold 1516
søger nye medlemmer

Arbejde: Holdet passer en ca. 60 årig kvinde med
ALS. Patienten er lammet, og skal have hjælp til
alt.
Arbejdssted: Privat hjem på Østerbro.
Arbejdstid: Holdet er døgndækkende, alle dage, og
arbejder i 8 timers vagter. Antal vagter pr. måned
aftales nærmere.
Løn: SPV-holdløn.
Krav: SPV-kursus, gerne tidl. erfaring med lign.
arbejde – men søg gerne uanset hvad.
Yderligere info: Kontakt Vagtbureauet, el. holdle-
der Alexander, tlf.: 2683 0100
Ansøgning: Hurtigst muligt til Vagtbureauet.

KURSER:

VT – SPV – BSPV –
Tilmeldingsfristen er den 5. september.
Tilmeldingen foregår via hjemmesiden www.fadl-vagt.dk eller ved henvendelse på Vagtbureauet.

BRAND- OG GENOPLIVNINGSKURSER I EFTERÅRET.
Tilmeldingen foregår via hjemmesiden www.fadl-vagt.dk eller ved henvendelse på Vagtbureauet.

VAGTBUREAUET
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VT-hold 4402 søger
4 nye medlemmer til thoraxkirurgisk
intensiv på RH.

Kunne du tænke dig fordele som:
1) at vide, at du skal på arbejde, når du har skre-
vet 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 vedlige-
holde, hvad du allerede har lært,
6) at blive fortrolig med nogle og bekendt med
andre procedurer inden for observation, pleje og
behandling 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
forskellige spændende patienter, bl.a. lunge- og
oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass-
og klapopererede patienter, hjerte- og lunge-
transplanterede 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 intensiv-
sygeplejersker og er med til at passe patienterne.
En del ligger i respirator. Vi giver ikke medicin.
Oplæring: 4 lønnede følgevagter á 8 timer på afde-
lingen.
Ansøgningskrav:
1. 400 VT-timer.
2. Bestået fysiologi eller organkursus 3 (ny
ordning).
3. Du skal kunne indsuppleres med følge-
vagter, således at du kan være vagtaktiv fra okt.
2003.
4. Du skal kunne tage 25 vagter inden for
de første 3 måneder, og herefter 6 vagter pr.

Undervisere til SPV-kurset.

Da et par af vores trofaste undervisere har fundet
nye græsgange – og en anden holder barsel søger
FADL flere erfarne vagttagere til undervisning på
Sygeplejevikarkurset.
Vil du være med til:
- at sætte de nye FADL-vagter godt i gang og til
stadighed udvikle og forbedre SPV-kurset?
- at undervise 1 eller 2 hold pr. halvår i SPV-
arbejde?
Og har du:
- vagterfaring fra brede somatiske og/eller psy-
kiatriske afdelinger?

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.
5. Vi forventer desuden, at du er ansvars-
bevidst, og at du er motiveret for at indgå i et
team både som ventil og i forhold til afdelingen.
6. Du skal kunne komme til jobsamtale på
afdelingen torsdag d. 11. sep. Fra kl. 12.30
7. Du skal kunne komme til vores holdmøde
og middag søndag d. 21/9 kl. 18.00.
Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på
holdet mindst et år.
Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelses-
krav, hvis vi vurderer, at ansøgeren alligevel er
kvalificeret, og man skal således ikke afholde sig
fra at søge, hvis man f.eks. ikke har nok VT-
timer.
Vi tilgodeser ansøgere der tidligere har haft ansæt-
telse på afdelingen.
Yderligere info: Assia Amal Bada, 35 37 02 02 lok.
307
Ansøgningsskema fås og afleveres på vagt-
bureauet. Ansøgningsfrist: Onsdag d. 10/9 kl. 15.00

- en entusiastisk indstilling til at give dine kund-
skaber videre?
- måske endda erfaring med case-baseret under-
visning?
- så er det dig vi har brug for!
Kurset:
Hold på 16 kursister undervises samtidig af en
sygeplejerske og en erfaren sygeplejevikar.
Det ny kursus følger en undervisningsguide med
case-storys, og bygger på sygeplejefaglig pro-
blemløsning med mange praktiske øvelser.
Basalt teoristof gennemgås i case-arbejdet: Kursi-
sterne har ved selvstudie bestået en adgangsgi-
vende prøve og er godt forberedte til den problem-
orienterede undervisning.
Kursisterne har følgevagter på somatisk sygehus-
afdeling. Her udarbejder de en opgave, hvor syge-
plejens behovsteorier har en fremtrædende rolle.
Til slut vurderes dels kursisternes færdigheder i
en plejesituation, dels deres teoretiske kundska-
ber ved en praktisk/mundtlig eksamen.
Løn og vilkår:
Lønnen udgør pr.  1/4-03 kr.  278,29 pr.
undervisningstime og kr. 166,79 pr. mødetime.
Planlægning af kurser foregår halvårligt. Arbejds-
byrden er i høj grad fleksibel, dog forventes un-
dervisere at dække al sygdom internt.
Kurser afholdes dels hverdage kl. 16.30, dels i
weekender.
Da vi allerede har planlagt semesterets første
kurser er det et krav at du kan arbejde min. 36
timer i oktober/november dette efterår.
Uddannelse i case-baseret undervisning vil blive
varetaget inden du begynder at undervise, så-
fremt du ikke har erfaring fra tidligere...
Interesseret? – Skriftlig ansøgning sendes til:
SFK, kursusansvarlig Kristine Sarauw
FADL, Blegdamsvej 4, 2.sal, 2200 Kbh. N
Tlf. 35 24 54 02
Ved efterfølgende ansættelsessamtaler vil de ind-
kaldte blive bedt om en ca. 20 min. ”undervis-
nings”-præsentation af et i forvejen uddelt emne.
Ansøgningsfrist fredag den 5. september kl. 12.00

Basisgrupperne
KÆRE ALLE REPRÆSENTANTER
FRA DIVERSE BASISGRUPPER
Fagligdag nærmer sig! Afholdes
den 8/10, hvor der vil være skema
fri.

Der indkaldes derfor til møde med
basisgrupperne onsdag den 3/9 kl.16.00
i FADL’s mødelokale.

Dagordenen kommer til at se således ud:
1. Deltagende basisgrupper
2. Tema for fagligdag
3. Plan for fagligdag: Forelæsninger? Workshops?
andet? - Program
4. Nedsættelse af arbejdsgrupper: Logistik, PR, Øko,
Koordinerings gruppe m.v.
5. Anslået budget
6. Opdatering af e-mail adresser m.v. på deltagende
repræsentanter
7. EVT.
8. Næste møde

Da vi er sent ude med planlægningen
af fagligdag i år, er det meget vigtigt at
så mange basisgrupper som muligt
tropper op til mødet den 3/9 på trods af
den sene indkaldelse.
PR gruppen skal meget gerne igang
med at reklamere for temaet og dagen
allerede ugen efter.
Med håb om stor tilslutning af
basisgrupper!
Bo Biering-Sørensen på vegne af MSR

MÆND MED GODE STEMMER
SØGES!!!!
Panumkoret mangler mænd, der
kan synge og kender til noder. Hvis
du passer til denne beskrivelse, så
er det dig og din syngende
kammerat, vi har brug for.

Hvad kan vi tilbyde dig:
God kormusik!
Hyggelig stemning!
Fantastiske fester!
Tredje halvleg!
Korweekender på herregård i
Sverige!
Søde og naturlige piger og drenge!!!

Hvad skal du gøre for at komme
med?
Ring eller mail til vores dirigent
Gorm Larsen tlf.35394446 mail:
GOL@dr.dk eller kom bare på
torsdag  i Sct. Stefans kirke på
Nørrebrogade kl. 17.30, vi øver til
kl. 20.00.
Vi ses!!

PANUMKORET FEJRE 10 ÅRS
JUBILÆUM.
I den anledning vil vi gerne
invitere gamle medlemmer af koret
til at deltage i en Kordag lørdag d.
11 oktober 2003.

Kordagen starter med indøvning af
et par numre med en efterfølgende
minikoncert.
Herefter følger middag og fest til
den lyse morgen, hvor der vil blive
rig lejlighed til at udveksle nye og
gamle korhistorier.

Hvis du har været medlem af
panumkoret og kunne tænke dig at
deltage i dette arrangement så
skriv, ring, send en mail til:

Elisabeth Christiansen
Ole Suhrs gade 17, 1th
1354 KBH K
Tlf: 33933335/24446878 mail:
elisabeth_christiansen@yahoo.dk

VAGTBUREAUET
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PUC SIGER VELKOMMEN TIL
ALLE NYE RUSSERE SAMT
GAMLE ROTTER.
Vi indleder efterårssemesteret med en masse spæn-
dende arrangementer:

INFOMØDE
Tirsdag 16. Sept. kl. 17 I FADLs mødelokale, 1.2.15
Er du dykker og kunne tænke dig at dykke med lige-
sindede studerende? Så kom til mødet!
Har du aldrig dykket, men synes det lyder vildt spæn-
dende? Så kom til mødet!
Vi vil på mødet fortælle om PUC, kommende arran-
gementer og vise billeder fra foregående ture/kur-
ser.
Hvis man gerne vil blive til hele seancen, skal der
påregnes omtrent halvanden times tid, men til sta-
dig at holde sig vågen og til bekæmpelse af den
brummende mave vil der være gratis kaffe og kage i
rigelige mængder!
Endelig vil der også være mulighed for indmeldelse i
PUC… J

SVØMMEHAL
Mandage 21-23 (start 22/9)
Kom svøm, spil UV-Rugby eller leg hver mandag 21-
23 i en dejlig dyb svømmehal !
25m bassin, vipper m.m.
Hallen er i efteråret åben hver mandag indtil 24/11
inkl. (13/10 er der dog lukket pga. ferie)
Aktiviteten er åben for alle. Og så er det gratis!

Addressen er: Tingbjerg skoles svømmehal (lok.64),
Skolesiden 2, 2700 Brønshøj.
Cyklen er et dejligt velegnet transportmiddel, når
månen skinner fra en klar stjernedækket himmel,
mens Bus 8 går lige til døren, når regnen siler ned
eller når vejene er frosset til is...
Evt. spørgsmål stilles til Erik, svømmehalsansvarlig:
51924156

NITROX KURSUS
Oktober 2003
PUCs formand er fortsat i sommerhumør: Vi tilbyder
seks heldige dykkere et Padi Nitrox Diver kursus til
kostpris! Slå til nu, tilbuddet kommer ikke hurtigt
igen…
Vil du kunne blive længere under vandet? Vil du lære
lidt mere om ilt og dennes brug under vand? Vil du
nyde to pragtfulde dyk på Kullen? Så meld dig til nu!
Eneste krav for at deltage er at du er mindst OW
dykker. Kurset består af en laaang aften med teori
og efterfølgende en heldag med 2 dyk på Kullen.
Teori: Ons 1/10, kl. 17-22
Dyk: søn 12/10 eller søn 19/10 eller lør 1/11 (heldag)
Pris: 700kr (+evt. kontingent/indmeldelse)
[og det inkluderer certifikat OG en endagstur til
Kullen!!!]
Tilmeldings- OG betalingsfrist: tir 23/9.
For deltagelse kræves medlemskab af PUC og betalt
kontingent for 2003. Angiv venligst dykdag i pri.
rækkeflg. ved tilmelding.

BEGYNDER DYKKER KURSER (Padi Open Water)
Forår 2004 eller send os en mail og vi prøver at
arrangere noget…

INFO OM PUC
Hvem kan blive medlem i PUC?
Alle studerende på SU-godkendte videregående ud-
dannelser, dog med vægt på det sundheds-

videnskabelige fakultet på Københavns Universitet,
dvs. “Panum studerende”

Hvordan bliver man medlem?
Ved at sende en mail til info@puc.nu med flg. oplys-
ninger: navn, adresse, e-mail, telefon nr., fødsels-
dato, studieretning, semester, forventet afslutning-
sår for studie samt dykkerstatus (certifikattype og
grad, antal dyk til dato samt dato sidst dykket)
Samtidigt skal indbetales indmeldelsesgebyr og evt.
kontingent på nedenstående konto.

Hvad koster det at være medlem i PUC?
Indmeldelsesgebyr: 50kr (”hvilende medlem”)
Kontingent: 350kr/år (”aktivt medlem”)

Hvad kræver det at deltage i PUCs arrangementer
og låne udstyr gennem PUC?
Status af ”aktivt medlem”, dvs. man skal blot have
betalt kontingent for indeværende år.

Lån af udstyr gennem PUC?
Naturligvis... :-) Der er p.t. en del dykkerudstyr til
rådighed, som for et symbolsk beløb udlånes til med-
lemmerne. Eneste krav er, at du er ”aktivt med-
lem”.
Lån af et sæt: 50kr/dag, Lån af en flaske: 30kr/dag.

Hvor indbetaler jeg penge til PUC?
Alle indmeldelsesgebyrer, kontingenter, turgebyrer
m.m. inbetales/overføres til vores konto i Skandia
Banken.
Reg. nr.: 6610 Konto nr.: 1764975

Flere oplysninger om PUC kan fås på www.puc.nu
eller info@puc.nu
Formand, Christian, kan kontaktes på tel 297 297 82
og næstformand, erik, på 51924156.

MÅNEDSMØDE ONSDAG 3 SEP-
TEMBER KL. 16.00
i FADL´s mødelokale

Dagsorden
1. Siden sidst.
2. Nyt fra udvalgene.
3. Kristian fortæller om ATLS kurset. Er det
det værd at deltage? Hvad får vi ud af det?
4. 10 minutters indlæg til næste månedsmøde,
hvem og hvad.
5. Eventuelt.

Alle medicinstuderende med interesse for akut-
medicin, intensiv medicin, anæstesiologi og
traumatologi er velkomne til at deltage og høre mere
om SATS. Medlemskontingentet er 50 kr. om året
og giver mulighed for deltagelse i en lang række
arrangementer, som udelukkende er for medlemmer.

HVAD SKAL VI PRIORITERE?

OVERLÆGE Dr Med CLAUS FALCK LARSEN,
TRAUMECENTRET PÅ RIGSHOSPITALET VIL
GENNEMGÅ HVORLEDES VI SKAL PRIORITERE
BEHANDLINGEN AF DEN TILSKADEKOMNE PA-
TIENT UD FRA ABCDE-PRINCIPPET.

17 SEPTEMBER KL. 16.00 - 18.00

STED: KONFERENCE 1, RIGSHOSPITALET
(TILMELDING SENEST 15
CEMBER:STAGELUND@STUD.KU.DK)

OBS OBS OBS

ER DU EN AF DEM SOM HAR FÅET EN PLADS PÅ
”TRAUMEDAGE 2003”, ER DET MEGET VÆSENT-
LIGT, AT DU DELTAGER. DET FORVENTES, AT
DU KENDER ABCDE-PRINCIPPERNE, NÅR DU
KOMMER TIL KONGRESSEN DEN 25 - 28 SEP-
TEMBER.

Vi byder nye og gamle studerende
velkommen til et nyt semester.
Studenterpræsten præsenterer følgende arrangemen-
ter i den kommende tid:
„Skabelse og tilintetgørelse - filosofisk, fysisk
og teologisk“
Studiekredsen som begyndte i foråret fortsætter.
Nye deltagere er velkomne. Studiekredsen afholdes
sammen med astrofysiker Michael Cramer Ander-
sen.
I fællesskab vil vi læse nogle tekster som præsente-
rer forskellige bud på skabelse og tilintetgørelse -
både som filosofiske og teologiske begreber og i et
fysisk perspektiv, særligt med henblik på teorier om
universets og stoffets tilblivelse. Vi vil herunder også
komme ind på tidsbegrebet.
Yderligere oplysninger hos Studenterpræst Nicolai
Halvorsen
Tid: Anden tirsdag i hver måned kl. 19.30-21.30,
første gang 9. september. Den 9. december holdes
juleafslutning og evaluering
Sted:  Skt. Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv 30,
2200 Kbh. N
Form: Uformelle diskussioner med udgangspunkt i
litteratur eller mundtlige oplæg.

Strikkecafeen
Vi har fået mulighed for at benytte nogle skønne
lokaler på Skt. Hans Torv mellem to af byens mest
checkede cafeer. Det er vi blevet inspirerede af og
starter derfor også en café, men vores er en strikke-
café.
Tanken er, at unge og gamle mødes over strikkepin-
dene og kaster sig ud i små og store projekter efter
eget ønske. Vi allierer os med et antal erfarne strik-
kere, som kan oplære og inspirere nybegyndere og
andre, som har brug for det. Der vil være strikke-
pinde og garn til de første indledende øvelser, så
først når du for alvor har fået blod på tanden, må du
ud og investere selv. Der vil være kaffe og kage at
styrke sig på.
Første gang, torsdag den 25. september, vil Ester
Pedersen, som har startet strikkecaféen ”Knit and

Purl” i Valby, være til stede og fortælle om erfarin-
gerne derfra, og hun vil vise eksempler på sjovt og
nemt strik, som er lige til at gå til.
Læs evt. artiklen ”Nu skal vi holde maskerne igen”
fra Berlingske Tidende på http://www.viv.dk/
artikel.htm eller læs i Familie Journalen fra 12. maj.

(Hvis du ligger inde med garnrester, strikke- og hækle-
pinde og evt. knapper og andet, der kan bruges til at
pifte et unikt strikketøj op, så modtager vi gerne
sagerne. De kan afleveres på studenterpræstens kon-
tor på Panum, i Skt. Johannes på Torvet, Skt. Hans
Torv 30, på torsdage mellem 10 og 13 eller på Skt.
Johannes Kirkes Kontor, Blegdamsvej 1B, 1. sal;
hverdage mellem 10 og 13.)
Tid: Torsdage 15.30-17.30; første gang den 25. sep-
tember; sidste gang 11. december.
Sted:  Skt. Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv 30,
mellem Sebastopol og Pussy Galore’s

”Oktoberfest” – vi gentager succes’en – i andre ram-
mer Vi indleder endnu et efterårssemester med en
fest af bayrisk tilsnit. Hvis du finder lederhosen eller
dirndl frem (check evt. http://www.bavarian-
superstore.de/), byder vi på et godt, solidt tysk mål-
tid mad og masser af ægte tysk øl til rimelige priser.
Tilmelding:  senest den 24. september til
lotz@adm.ku.dk
Pris: Kr. 75,- – betales i døren
Tid: Fredag den 26. september kl. 19.00
Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67 – ved
Rundetårn.Følg med på vores hjemmeside:
 www.sund.ku.dk/praest
Her kan du også læse meget andet om vores daglige
arbejde, læse præstens prædikener, få oplysninger
om, hvad du skal gøre, hvis du skal giftes, synge med
på ugens salme mmm.
Studenterpræsten står til rådighed for personlige
samtaler. Han træffes på kontoret på Panum, lokale
15.2.1, tirsdag 10-12 og torsdag 12-14. Du kan også
lave en aftale ved at  ringe på 35 32 70 94 / 20 46 41
93 eller ved at sende en mail til pnh@adm.ku.dk.

INDRE ORGANER
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”Kemi og dagligt brød” oplæg og
smagsprøver; Ved Thorvald Pedersen,
fhv. lektor i kemi ved KU.

Til en slags indvielse af lokalerne på Skt. Hans
Torv har vi inviteret kemikeren Thorvald Peder-
sen til at komme for at fortælle om ”Kemi og
dagligt brød”. Over en skive duftende friskbagt
brød og et glas rødvin eller en kop kaffe fortæller
Thorvald Petersen om kemikerens syn på det
gode brød. Nicolai supplerer med præstens syn
på brødets indhold og betydning i mere åndelig
og symbolsk forstand, og forhåbentlig bliver det
til en eftermiddag med næring til både hjerne,
hjerte og krop. Alle er hjerteligt velkomne til at
være med!

Thorvald Pedersen: Fornøjelsen ved at vide, at de
samme få ingredienser, korn, vand, salt kan kom-
bineres på utallige måder. Den kildrende fornem-
melse ved at slippe naturkræfterne, varmen, gær-
svampen, tiden løs som sit, nogen gange uforud-
sigelige, ved brødet, så det aldrig bliver helt ens,
men har tusinde måder at være sprødt, salt, sejt og
duftende på. Jamen, det er da et mirakel! Den gode
bager kan mere end sit fadervor, og det gode brød
er ikke kun kemi, der skal intuition til. (Fra Ca-
milla Plum: Et ordentligt brød (2001)

Jeg ser det som min opgave at fortælle om det
kemien kan bidrage med og måske reflektere
lidt over hvor den kommer til kort.

NYT BLOD!!!!! - SØGES TIL MEDI-
CINER-REVYEN

Har du en
skuespiller
gemt i dig?
Elsker du at
synge i
badet?
Vil du spille
i et fedt
band?
Befinder du
dig altid på dansegulvet til fester?
Vil du prøve kræfter med teknik, lys eller lyd?
Er du vild med økonomi og regnskab?
Har du lyst til at stå for revyens hjemmeside?
Vil du designe og sy kostumer?
 - Eller har du bare lyst til at være sammen med en
masse sjove mennesker?

… så er Medicinerrevyen helt
sikkert noget for dig!!!

Vi holder infomøde d. 30/9 og 1/10 kl. 20.00 i Klub-
ben. Du behøver kun at komme til ét af disse møder.
Her vil vi hygge os med kaffe, te og kage, og du kan
høre mere om hvad revyen er.

Revyens program for i år:
30. sep og 1. okt. Infomøde
23. - 26. okt. Indslag til 69-timers bar
7. - 9. nov Hyttetur
6. dec Julefrokost
28. jan - 1. feb Hyttetur

Revyen har premiere i februar. Præcise datoer kom-
mer senere.

Vi glæder os til at se dig!!

Se også revyens hjemmeside på
www.medicinerrevy.dk

PANUMMESTERSKAB I FOD-
BOLD!
Nu sker det! Nye traditioner
startes!
Et SIMS-arrangement!

Fredag d. 12. sept. danner fælledparken ramme om
et forrygende fodboldstævne for de medicin-stude-
rende på panum. Stævnet er en mix-turnering (dvs.
mindst to piger på banen), og der spilles syvmands-
fodbold! Lav et hold med dine kammerater og se om
pokalen skal bære jeres holdnavn!
Nærmere information om tilmelding, regler mm. fin-
des på plakater ophængt på panum.
Spørgsmål kan også stilles til SIMS på adressen:
SIMSfodbold@hotmail.com

Mvh SIMS

FILMKLUBBEN P8’N.
Hermed indkaldes til opstarts/
filmvælger
eftermiddag +
aften,  torsdag d. 4/9
kl. 17.00. Mødet vil
om muligt foregå i
Studenterklubben,
skulle dette ikke
kunne lade sig
gøre, rykkes det til
Kantinen.
Alle interesserede er velkomne
og det kræves hverken, at man
læser medicin eller i det hele
taget, at man læser, bare man
deler lysten til at se film med
andre.
Første del af mødet består i at få
styr på et par formaliteter,
dernæst vælges hvilke film der
skal vises i løbet af semestret.
Vi vælger film i kategorier og
temaer og alle ideer er
velkomne. (Der skal dog tages
forbehold for vores begrænsede
udvalg.)

Vel mødt

JEG GI’R EN
OMGANG,
HVIS DU GI’R
TO!
Husgruppen byder
velkommen til nye &
gamle kunder og vil
så lige rydde et par misforståelser
af vejen.

1) Husgruppen får gratis øl og en
fyrstelig hyre, når de står i bar!
Niks, det gør vi ikke. Ligesom alle andre betaler vi
samme pris når vi køber Øl, cola. smøger og toast.
både til daglig og når vi holder fest. Alt bar perso-
nale er ULØNNET. Det er derfor en Øl koster 8 kr.
og ikke 25 kr.

LAAAANG FREDAGS-
BAR
FREDAG
D.5.SEPTEMBER
FRA 11-24
Kom og drik dig ned, dit stive
apparat !! (Ja, der er dig, vi
mener)
Mød vennerne fra rusturen igen, og hør røver-
historier fra andre ture.
Oplev nostalgien ved at se dine rusvejledere igen,
næsten lige så fulde som på rusturen.

HUSK: Kun adgang med studiekort fra Panum,
eller optagelsesbrev i fald du er vinterstarter.

HUSK OGSÅ: Døren lukker allerede kl. 23, så
det nytter ikke at stå udenfor og tigge om at
komme ind i klubben klokken halvtolv.

Vi glæder os til at se dig !!!
Studenterklubben

2) Husgruppen har en aftale med både
ISS og Jysk Rengøring, der pænt
kommer og gør rent både til hverdag og
efter fester!
Næh. Både til daglig og især efter fester rydder Hus-
gruppen selv op. Selvom flere af dem unægtelig lig-
ner den gulvklud, som de selv går og skubber rundt
på sådan en søndag formiddag efter en semester-
startsfest.

3) De tomme flasker flyver selv op i
baren og ned i kasserne!
Nej. sådan sker kun i David Copperfields trylleshow.
Det ville være rigtig lækkert, hvis I gad tage jeres
flasker, kopper, glas og askebægre med op i baren.
Faktisk er det et minimumskrav til brugerne af
Studenterklubben. Dette kaldes SELVAFRYDNING
ude i den virkelige verden, og det er slet ikke så
dumt endda.

4) Husgruppen bruger kun
professionelle dørmænd til festerne.
Derfor er det tilladt at svine dem til.
Det er jo det de er der for!
Nope... Husgruppen står selv i dør til festerne og i
fredagsbaren. Derfor husk lige, at vi både til daglig
og til fester er jeres studiekammerater, og ikke en
eller anden hjerneblæst dørmand på RUST eller Park.

5) Studenterklubbens overskud ryger
lige i lommen på bestyrelsen!
Nej. Faktisk går alt vores overskud ubeskåret til
studentersociale formål. for eksempel til basis-
grupperne på Panum ( IMCC, SIMS, GIM osv.)

Studenterklubben blev startet i 1982 af en gruppe
studerende. Universitetet ejer lokalerne. men de
administreres til dagligt af foreningen Husgruppen.
Husgruppen består i øjeblikket af ca. 70 aktive fra
alle semestre som mødes hver mandag kl. 16, hvor vi
diskuterer løst og fast om klubbens virke, der i blandt
uddeling af bartjanser. Alle kan møde op og se hvor-
dan tingene fungerer og evt. komme med ris eller
ros.

MEN STUDENTERKLUBBEN ER FØRST OG
FREMMEST VORES ALLESAMMENS OASE.
KLUBBEN ER ET UNIKT STED. VÆRN OM DEN,
OG HJÆLP OS MED AT HOLDE DEN PÆN OG
REN, SÅ INGEN, HVERKEN KUNDER ELLER
HUSGRUPPEMEDLEMMER, LØBER SUR I DET.

Der er informationsmøde for nye
aktive de næste 2 mandage

klokken 15.

De kærligste hilsener
Husgruppen

INDRE ORGANER
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NY SEKRETÆR I IMCC

IMCC har med det nye studieår fået ny sekretær og
nye åbningstider. Den nye sekretær er mig, Niels,
jeg læser til dagligt retorik ved KU. Kontorets nye
åbningstider er:

Mandag og torsdag
9:30 – 12:30

Kig endelig forbi – hvis ikke jeg kan hjælpe, ved jeg
sikkert hvem der kan…

M.v.h. Niels M. L. Pedersen

IMCC MÅNEDSMØDE

Studieårets første månedsmøde er I DAG, onsdag
den 3. september klokken 19:00 i FADL’s mødelokale

”PRØV EN DAG SOM BAMSE-
LÆGE.
Tænker du på at blive børnelæge? NU har du mulig-
heden for at prøve det i Bamsehospitalet 17-18 sep-
tember i Fællesparken. Hver bamselæge har ca. 2
timer med børnehavebørn og deres “syge” bamser.
Vi afholder et infomøde d. 15. september i Store
Mødesal (gennem glasdørene lige før kantinen). Mø-
det er fra 16-19 og er obligatorisk hvis du vil være
bamselæge. Der vil være foredrag fra forskellige fag-
personer.
Vi har begrænset antal pladser og kører efter først
til mølle-princippet, så skynd dig...  Skriv hvilken
dag og hvilket tidspunkt, der passer bedst i den skrift-
l ige t i lmelding pr mail  t i l
lottenilsson65@hotmail.com..
Vi glæder os til at se dig.”

TANDPINE SKYLDES SJÆLETAB!

Sygdom & sundhed?
Rundt omkring i verden fortolkes og forstås sygdom
og sundhed meget forskelligt, og opfattelsen af syg-
dommes årsager varierer meget mellem forskellige
kulturer og folkeslag. Ulandsgruppen under IMCC
har projekter i henholdsvis Bolivia og Ghana, hvor
medicin- og folkesundhedsvidenskabsstuderende ar-
bejder for at forbedre sundheden blandt lokal-
befolkningen. Et af projekterne i Bolivia er placeret
i et landområde i Andesbjergene, og dette projekt
har netop haft besøg af en dansk antropolog – et
besøg, der skulle bidrage til bedre forståelse af lokal-
befolkningens sygdomsopfattelse.

Et lille rejsebrev fra en antropolog i felten
I landsbyen Achilla har de ca. 166 familier et meget
pluralistisk behandlingstilbud, hvor de både kan gå
til posta, nonner og curandero (postaer er sundheds-
klinikker bemandet med en sygehjælper, og
curanderoen er en traditionel behandler a la en indi-
ansk medicinmand, red.). Vi foretog både dybdegå-
ende interview og deltagerobservation alle 3
behandlingssteder.

De fleste patienter benytter sig både af nonnerne og
postaen, når de har sygdomme som kulturen
klassificerer som værende til postaen, det være sig
struma, graviditet, børnesygdomme, vaccinationer
osv. Til gengæld opsøger de curanderoen, når de li-
der af magiske sygdomme: diarre, feber, forskræk-
kelse forårsaget af lynnedslag, fald, liglugte osv.

Postaen er karakteriseret ved mor-barn-sundhed, idet
der er meget få patienter, som opsøger klinikken for
andre sygdomme. Et af konfliktområderne er i for-
hold til fødsler. Det er især de yngre kvinder som
føder på postaen, men der har været ført en noget
kommerciel kampagne for at lokke nye mødre til
klinikken, for hvert nyfødt barn får de udleveret en
awayo (bærestykke, red.). Det har hjulpet på det
registrerede fødselstal, men ellers er der en kulturel
barriere imod at føde klinisk; kvinderne føder tradi-
tionelt i vertikal stilling, på knæ eller vandrer rundt
for at lette fødslen, og deres mænd assisterer dem.
På klinikken føder de uden familien omkring dem og
horisontalt på et gynækologisk leje, som må være
ret ubekvemt.

Nonnerne har konsulation 4 dage om ugen, de har
været i byen i over 25 år og har af humanistiske
årsager, som de siger, følt sig nødsaget til at be-
handle befolkningen, men det er ikke deres egentlige
kald.

Alle patienterne, som kom til postaen, mødte jeg
bagefter under deltagerobservationen hos
curanderoen. Enten lader de sig helbrede begge ste-
der, for at være på den sikre side eller også opsøgte
de ham for sociale anliggender. Vi fik lov til at over-
være en magisk helbredelse, hvor curanderoen hel-
bredte en ung pige for sjæletab. Det var en noget
syret oplevelse, og grænseoverskridende for Malene,
som har en meget religiøs baggrund (Marlene er en
boliviansk socialarbejder, der er ansat af IMCC, red.).
Mit private bud på en diagnose var stærk tandpine.
Pigen havde opsøgt postaen for en måned siden pga.
af smerter, men fik bare en paracetemol, som ikke
helbredte hende. Det hele foregik i mørke, efter at
solen var gået ned; curanderoen bredte cocablade,
alkohol, stearinlys og krucifiks ud på et klæde. Pa-
tienten sad sammen med sin mor og tante på ler-
gulvet omkring curanderoen og hans kone. I mørket
anråbte han moder jord om at give pigen sin ånd
tilbage og uddrive det onde. Vi hørte en ånd stige
ned til os, den baskede med vingerne, slubrede alko-
hol i sig og hvislede igennem cocabladene. Ånden
begyndte at tale på quechua (det lokale indianer-
sprog, red.), stemmen mindede usigeligt meget om
curanderoens - bare i stærkt forvrænget udgave. Se-
ancen gentog sig 3 gange, pigen græd til sidst højt af
smerter og angst. Curanderoen sagde, at ånden var

ved at komme over hende, og han blev ved med at
sige, at når ånden slog ned, ville det ske i et flamme-
hav; vi måtte endelig ikke tænde lommelygterne, for
det ville forstærke flammerne. Malene sad til sidst
på skødet af mig, og jeg var bange for, at der pludse-
lig var en som greb fat i mig bagfra i mørket, at
curanderoen ikke kunne styre ilden osv. Men under
sidste seance meddelte ånden pludselig, at det nok
var bedre pigen opsøgte postaen og fik en sprøjte.
Det var svært at holde masken!

Postaen var lukket om natten, men jeg gav pigen to
tramadol og instruerede hende i, at pillerne tog smer-
terne, men helbredte ikke, og at hun skulle tage en
med det samme og en om morgen og så opsøge syge-
hjælperen. Næste morgen gik vi tilbage til patien-
ten, hun var rask og over alle bjerge, sagde
curanderoen. ”Det var sørens”, udbrød jeg, og
curanderoen svarede: ”Ja, ånden kom efter, at I var
gået, og jeg må indrømme, at Deres medicin hjalp lidt
også!!”

Det sørgelige i historien er, at pigens mor betalte
for behandlingen i naturalier: En stor bunke majs-
kolber, og at pigen højst sandsynligt vil have stærke
smerter forsat.
Annie Oehlerich, Antropolog, Bolivia maj 2003

Ulandsarbejde og sygdomsforståelse
For Ulandsgruppen er det afgørende at komme så
tæt som muligt på forståelse af de lokales komplekse
fortolkninger af sygdom. Der er grobund for misfor-
ståelser og virkningsløse indsatser, hvis ikke den
lokale forståelse for sygdom og sundhed netop bliver
udgangspunkt for forebyggende interventioner og
sundhedsuddannelse, det giver f.eks. ikke meget me-
ning at lave tiltag til forebyggelse af diare baseret
på oplysning om hygiejne, hvis de lokale er over-
bevidste om, at diarre skyldes forskrækkelse af sjæ-
len. Arbejdet på
ulandsprojekterne
stiler derfor
mod at bygge
bro mellem den
vestlige forstå-
else af sygdom
og den lokale.

Mere informa-
t i on  om
p r o j e k t e r n e
kan findes på:
h t t p : /
www.imcc.dk/
uland

Indlæg redige-
ret  af
sarah@svanenet.dk,
Ulandsgruppen

Kære alle nye og gamle PIT’ere,
Velkommen tilbage efter sommerferien. PIT holder
møde d. 9. sep. 2003 kl. 1700 på IMCC-kontoret og
her skal vi planlægge og forberede infoaften.

Praktikanter i troperne inviterer til infoaften ons-
dag 17.9.2003 kl 1800 i lille mødesal.

Kom og se billederne og hør fortællingerne fra even-
tyrerne der har været af sted.

PIT er en forening under IMCC som sender medicin-
studerende til hospitaler i Afrika og Indien i perioder
på 3-6 mdr. Til infoaftenen kan man møde dem der
har været af sted, se deres billeder, høre dem for-
tælle om eventyret og få svar på ens egne spørgsmål,
mens man nyder the, kaffe og kage.
Næste udsendelse er i efteråret 2004, så hvis du
gerne vil af sted eller bare er nysgerrig så kom.

IMCC
INDRE ORGANER
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 Det Medicinske Studenterråd

Ordinært MSR møde
Torsdag den 4/9 kl.16.00

i mødelokale 1.2.15

Dagsorden:
1.   Formalia
2.   Nyt fra semestrene
3.   Nyt fra udvalg
4.   Arbejdsopgaver for efteråret
5.   Udvalgsmappe
6.   Personer i udvalg
7.   Studienævnsmøde
8.   Øget optag på medicin
9.   Bogmarked
10. Fagligdag den 8/10
11. Reklame for MSR
12. Generalforsamling den 2/10
13. Meddelelser
14. Evt.

Mødet kommer til at vare ca.2½ timer

Ad 4: Resumé af de arbejdsopgaver for
efterårssemestret der blev planlagt på
fagrådsdagen den 28/8. Heriblandt svar
på semesterudvalgsformændenes
skrivelse omkring omrokeringer på fase 1
ny studieordning.

Ad 5: Udvalgsmappen skal opdateres!

Ad 6: Overblik over hvem der sidder i hvilke
udvalg og hvor vi mangler repræsentanter.

Ad 8: Se næste side!

Ad 9: Bogmarkedet er planlagt og folk
kan skrive sig på listerne over hvornår
de har tid til at deltage.

10. Fagligdag afholdes den 8/10. Der har
været møde med basisgrupperne onsdag
den 3/9. Tilbagemelding fra mødet.

11. Planlægning af information om MSR
ved forelæsninger og HR møder.

12. Information omkring
generalforsamlingen.

 Regeringen ønsker at øge
optaget på medicin-
studiet!!!

I VK regeringens supplerende
regeringsgrundlag 27.august
2003 står skrevet følgende:

Regeringen vil sikre det nød-
vendige udbud af læger,
sygeplejersker og andet
sundhedspersonale, bl.a. ved
fortsat at øge optaget af medi-
cinstuderende og ved at gøre
godkendelsen af udenlandske
lægers uddannelse og kvalifi-
kationer hurtigere og mere
fleksibel.

Ligeledes står der i regerin-
gens initiativer til bedre
sundhed:
- Øget optag af studerende på
medicinstudiet

Det medicinske studenterråd i
København er stærkt mod-
standere af initiativet fra
regeringen, da vi i øjeblikket
er igang med en overproduk-
tion af yngre læger.

MSR fra København har
derfor taget kontakt til
medicinerrådene fra Odense
og Århus for at høre deres
holdning til sagen, og for at
gå sammen om at lave en
skrivelse til regeringen for at
forhindre at vi i fremtiden
kommer til at stå med langt
flere yngre læger end der er
behov for.

I den forbindelse vil vi ligele-
des gå ind i et samarbejde med
FADL om skrivelsen.
Kom og giv din mening til
kende ved MSR mødet!!

Med Venlig Hilsen
Bo Biering-Sørensen

Formand for MSR

Generalforsamling
afholdes efter det or-
dinære MSR møde
torsdag den 2/10.
Ønsker du at stille op til
studienævnet, bestyrelsen i
MSR eller andet, og på den
måde få indflydelse på dit stu-
die, så husk at møde op til ge-
neralforsamlingen!!!!
Indkomne forslag til dagsor-
denen skal senest være be-
styrelsen i hænde 14 dage
før generalforsamlingen.

Husk!!
Deltag aktivt i MSR møderne
eller find dig i hvad som
helst.
MSR er til for dig!!!
Er du medicinstuderende er
du automatisk med i MSR.
Så brug din stemme. DEN
TÆLLER!!
Alle semestre skal stille med
minimum 2 hold-
repræsentanter!!

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

INDRE ORGANER
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Det Medicinske StudenterRåd præsenterer
Bogmarked Torsdag den 11.9

Vil du købe bøger, kan numre til bogmarkedet
trækkes fra kl. 12.00 – Selve bogmarkedet af-
holdes fra kl. 13.00 til 16.00

Ønsker du at sælge bøger, kan
de indleveres:

Tirsdag den 9.9 fra 16.00 til 17.30
Onsdag den 10.9 fra 16.00 til 17.30

Penge & ikke solgte bøger kan
afhentes:

Mandag den 15.9 fra 16.00 til
17.30
Onsdag den 17.9 fra 16.00 til 17.30

Det hele foregår i Det Medicinske Studenter-
råds lokaler, lokale 1.2.5 og 1.2.15. Bemærk:
bogmarkedet er i år torsdag.

MSR forbeholder sig ret til at afvise bøger mv.
som skønnes ubrugelige.

INDRE ORGANER


