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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: MOK-redaktionen

Onsdag:
MOK nr 2, årgang 36 udkommer
16.00 FADLs mødelokale planlægning
FAGLIG DAG v/MSR
16.00 GIM infomøde i lokale 9.2.3

Torsdag:
BOGMARKED kl. 13.00
2 år siden World Trade Center gik til grunde
19.00 EXCHANGE INFO-møde i lille mødesal
20.00 Filmklubben viser Punch Drunk Love

Fredag:
Kort fredagsbar... æv æv æv

Lørdag:
Semesterstartsfest i Klubben

Søndag:
Sidste chance for at tilmelde dig eksamen!

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:
17.00 PUC info-møde i FADL's mødelokale

Denne redaktion

MOK
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
Sekretær Grete Rossing, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 ( disp. og holdsætning 1+6+7 semester)
Mette kristensen, lokale 9.1.41 35 32 70 76 (lektionskataloger/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
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)

Styrende organer
VED FEJL ELLER MEGET
LANGSOMME SVARTIDER
PÅ PUNKT.KU.DK
Som en del af vores service for de
studerende, gør vi nu muligt at
fejlmelde punkt ku på www.mdb.ku.dk
også kendt som MDB’s  hjemmeside.

Gå ind under punktet fejlmelding på indgangssiden
http://www.mdb.ku.dk
og vælg PUNKT-KU

Formålet er at samle forslag til forbedringer mm.
Således at Københavns Universitets punkt.ku hold
kan forbedre siden yderligere. Bemærk MDB’s funk-
tion i denne forbindelse er at indsamle og viderefor-
midle information til punkt ku.

Mvh. EDB-Studiesalene

NYTTIGE OPLYSNINGER
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:

MOK & STUDIET

TID TIL AT MINDES
På torsdag er det 2 år siden at en
gruppe yderligtgående mennesker
valgte at kapre fire fly for at flyve to af
dem ind World Trade Center. De fleste
vil kunne huske hvad de lavede da
Tvillingetårnene styrtede sammen på
samme måde som ældre amerikanske
statsborgere kan erindre hvad de
lavede da nyheden om attentatet på
JFK kom frem. Jeg selv var på arbejde
og forsøgte at komme på Internettet
for at få nyheder. Til sidst endte jeg
med at stå, mere eller mindre
måbende, i Studenterklubben og se de
to tårne styrte sammen på
filmklubbens enorme lærred. Siden
dengang har Danmark så været i krig
to gange. Med alt det medfører af
pinligheder i form af sneskovle,
børnesenge og forsøg på at dække over
kiksede unødvendige dødsfald.

Mit tidligste minde om hvor grusom
verden kan være er fra 1981. Jeg var
kun otte år gammel og jeg tror at jeg
ved en fejl var i stuen da mine forældre
sad og så TV-avisen. Det var attentatet
på Egyptens præsident Anvar Sadat.
Ikke fordi jeg forstod det dengang, men
erindringen står ret klart. Siden hen
har der været en del af den slags
oplevelser. Dem har vi alle. Men det
hele virkede så dejligt dengang i 1989
da verden gik af lave på den gode
måde. Jeg gik i 1. g og muren faldt. Vi

var i ekstase. Den kolde krig var ved at
slutte og de glade halvfemsere gik sin
sejrsgang. Mandela blev løsladt midt i
min vinterferie i England. Jeg sad
klistret til skærmen og fulgte med på
BBC, der viste det hele direkte. Det var
den samme følelse jeg havde da de to
tårne styrtede sammen blot med
omvendt fortegn. Så kom golfkrigen,
derefter Jugoslaviens opløsning og
medfølgende etniske udrensninger.
Men vi er stadigvæk trygge i
andedammen, så vi skælder lidt ud og
lader så ellers stå til når Fjoget og
Stive Møller sender Danmark ud i
krig.

MEN AK OG VE…
Men når man ikke helt magter at
deltage aktivt i omverdenen, så kan
man altid vælge at se på sin egen
smukke navle i denne travle
semesterstarts tid med bogindkøb,
forsøg på at gennemskue SIS og
overveje om man alligevel bør tage det
studielån for at få råd til 20 liter fadøl
hver første fredag i måneden. Det er
nu du har muligheden for at gøre en
forskel i din hverdag. Der er valg til
klinikudvalg, FADL samt Styrende
organer via Det Medicinske
Studenterråd. Hvis man savner
inspiration så kan vi på MOK kun
anbefale at du læser sidste uges
Ugeskrift for Læger #36
(www.dadlnet.dk/ufl) hvor temaet var

Leder
”Uddannelse”, og den tungtvejende
videnskabelige statusartikel var ”De
medicinstuderendes kliniske ophold”
af Ingeborg Netterstrøm fra
Pædagogisk Udviklingscenter
Sundhedsvidenskab – PUCS (Det er
dem der gemmer på LKF for de
uindviede). Der har da også været en
lille smule nævnt i den store presse.
MOK’s lille yndlingsprinsesse Birthe
Skaarup udtalte, at hun ville se på
sagen på forsiden af et af sidste uges
eksemplarer af den dybdeborende
MetroXpress. Og i denne uge (#37) har
Lægeforeningsbestyrelsesmedlem
Mette Siemsen skrevet lederen med
titlen ”Flere Studerende giver ikke
mere sundhed”. Den giver de
argumenter og den indsigt der
manglede i sidste uges MSR-
panikoplæg ”Regeringen ønsker at øge
optaget på medicinstudiet!!!”. Så hvis
du er bekymret for din fremtid så har
du i den nærmeste fremtid
muligheden for at aktivere dig i de to
tunge maskiner FADL og MSR. Du har
en stemme – og det er faktisk mere end
et kryds. Brug den!

MOK-red/Gordon

HUSK SIDSTE CHANCE FOR AT
TILMEDLE DIG EKSAMEN VIA

PUNKT.KU'S SELV-
BETJENEING ER PÅ SØNDAG!!!
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REFERAT 06/2003 AF MØDE
I KLINIKUDVALGET KBH.
AMT DEN 02.JUNI 2003 KL.
15.15
Tilstede: Formand, overlæge, dr.med. Carsten Lens-
trup (gik kl. 16.40), afd. læge, dr.med. Lars Laursen,
overlæge, dr.med. Jan Pödenphant, overlæge, dr.med.
Rigmor Jensen, overlæge Gunnar S. Lausten, over-
læge, dr.med. Lene Wallin (fra kl. 16.00), overlæge,
dr.med. Jan Bonde (JB), cand.med. Mette Marklund
(MM), stud.med. Christoffer Schäfer (CS), stud.med.
Lotte Colmorn, stud.med. Simon Serbian (SS),
stud.med. Anders Vej-Hansen, stud.med. Goran Na-
dir Salih, stud.med. Mads Kofod, ekspeditionssekre-
tær Birthe Brogaard, sekretær Anna-Lise Lindahl,
studentersekretær Marie Bønnelycke, studenter-
sekretær Nina Løth.

Afbud fra: Overlæge, dr.med. Steen Larsen, over-
læge Thomas Lind, overlæge Niels Bækgaard.

Inviteret til mødet var:  Overlæge, dr.med. Jan
Bonde, anæstesiafdelingen, KAS Herlev og It-konsu-
lent Torben Hedeman Larsen, KAS Gentofte.

Akut patient: Indledningsvis orinterer overlæge,
dr.med. Jan Bonde bredt om formålet med kursus i
Akut patient. Herefter drøfter udvalget bl.a. anven-
delse af speciallæger, repræsentation af anæstesi-
læger, der i det daglige står med de store problemer,
censorudpegning, eksamination i almene medicinske
og kirurgiske tilstande m.v. - Udvalget tager orien-
teringen til efterretning.

Regler og retningslinier for studenternes brug  af
PC`r:  -It-konsulent Torben Hedeman Larsen orien-
terer om problemer på studenternes PC´r på KAS
Gentofte, idet der i to separate tilfælde havde været
dovnloaded særdeles uheldige programmer på com-
puterne, hvilket ikke kan accepteres. - Sagen er meldt
til politiet.

DATO FOR PUBLICERING AF
SIS (STUDIE-INFORMATIONS-
SYSTEM)
Til samtlige studerende ved
medicin, odontologi,
folkesundhedsvidenskab og
humanbiologi
Fra og med efteråret 2003 er fakultetet overgået fra
trykte lektionsplaner til det internetbaserede sy-
stem SIS. Der vil således ikke længere blive trykt
lektionskataloger.
På SIS Hovedadressen -  www.sis.ku.dk/sund har du
mulighed for at klikke ind på lektionsplaner, som
indeholder de samme lektionsoplysninger som de
trykte lektionskataloger gjorde. Du kan også klikke
ind på uddannelsesinformation, hvor du finder links
til  studiehåndbøger mm. i pdf-format. Hensigten er
imidlertid, at studiehåndbøgerne for samtlige ud-

* 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 UDEN-
LANDSK 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.

dannelser skal lægges ind i SIS, sådan som det er
gjort for odontologi.

Lektionsplanerne bliver hele tiden opdateret, såle-
des at du altid kan sikre dig, at informationen er
korrekt. Rettelserne vil både være indskrevet i ske-
maer mm. samt fremgå i boksen ”Rettelser efter
deadline”, som kun vises ved rettelser. Særligt for
odontologistuderende vil rettelser ligeledes fremgå
af den elektroniske opslagstavle og for medicinstu-
derende af de fysiske opslagstavler i vandrehallen og
i klinikudvalgene.

Studieadministrationen gik i luften d. 21. juli 2003
for dette efterårssemester, men påregner fremover
at ”publicere” lektionsinformation senest ultimo no-
vember for forårssemestrene og senest ultimo juni
for efterårssemestrene.

Systemet er meget enkelt at benytte og øverst på
hovedadressens side findes en kort generel bruger
vejledning.
Eftersom Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er
det eneste af universitets fakulteter, som benytter
sig at den skemaopsætning, som I finder i SIS, er der
uværgeligt forbundet enkelte børnesygdomme med
systemet. Disse søges fundet og løst hurtigst muligt
af de to udviklingskonsulenter, som studie-
administrationen har løbende kontakt med.
Men ellers ønsker studieadministrationen og klinik-
udvalgene jer en god semesterstart med håbet om en
relativ problemfri opstart af SIS.

Med venlig hilsen
Fakultetets studieadministration
September 2003

 Der er nu anskaffet 3 x3 nye PC´r til h.h.v. Gentofte,
Glostrup og Herlev, hvor der er installeret Windows
XP. Dette medfører, at det IKKE fremover er mu-
ligt at bruge computer uden et login id.
Der er ligeledes installeret et "overvågningsprog-
ram", der gør det muligt at "overvåge" alle de sider
på internettet, der bliver brugt af den enkelte bru-
ger og hvad der eventuelt bliver downloaded.
Det er derfor meget vigtigt, at samtlige KU-brugere
husker at LOGGE sig af PC´rne efter endt brug.
Der skal udarbejdes generelle retningslinier i samar-
bejde med It-afdelingerne på h.h.v. Gentofte, Glo-
strup, Herlev og Klinikudvalget.
Endvidere drøfter udvalget, hvad den tidligere ind-
købte Proxy-server anvendes til.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 05/2003: God-
kendt.
3. Meddelelser fra formanden: a) Der forelig-
ger endnu intet svar på brev til Sygehusledelsen
vedrørende etablering af LKF på KAS Herlev. (efter-
følgende har der været afholdt møde med Sygehus-
ledelsen på Herlev og repræsentanter fra Klinik-
udvalget  den 16.06.2003
4. . Sygehusledelsen er positiv indstillet over-
for opgaven og har tilskrevet Sygehusdirektoratet
om økonomiske midler til etableringen). - b) Orien-
tering om afholdt stormøde på KAS Herlev den
28.05.03 vedrørende 7.semester. Studienævn for
Medicin udarbejder logbøger og målbeskrivelse. -
Der blev fremsat forslag om, at der laves et forplig-
tet samarbejde i undervisningsafdelingerne. - c) Op-
slag af kliniske lektorater finder sted medio juni md.
- Sekretariatet har udsendt forvarsel den 27.05.03
til involverede afdelinger.
5. Meddelelser fra studenterne: a) CS oplyser
at der på KAS Glostrup er indrettet et læserum, der
ligeledes kan bruges til kliniktimer. b) SS kommen-
terer artiklen publiceret i ”Ugeskrift for Læger”, der
omhandler stikuheld blandt danske medicinstude-
rende. F.A.D.L. vil prøve at gennemføre den praksis,

at alle medicinstuderende vil modtage tilbud om
vaccination i forbindelse med deres første klinik-
ophold. Det kan ved den lejlighed være oplagt at
modtage undervisning vedrørende vacciner.

6. Budgetudvalget: Intet nyt.

7. Undervisningsplaner: a) 6.semster – ny
studieordning: Planlæggning ved at være på plads,
men der har været store problemer med at skaffe
lokaler til undervisningen, idet der skal køre 3 hold
på samme tid. b) 7.semester – ny studieordning: Af-
venter endelig planlægning, idet den endelige køre-
plan skal godkendes i Studienævn for Medicin den
10.06.03. c) Laboratorium for Kliniske Færdigheder,
KAS Herlev: Se under pkt. 3 a. - SS fremfører, at der
skal være én kontaktperson, der skal være ansvarlig
for et LKF analog til LKF på RH. d) Syge-reeksamen
ved de kliniske eksaminer: Til Fakultetets skrivelse
af 06.03.2003 meddeler studenterne, at de ønsker at
gå til eksamen ved eget Klinikudvalg.

8. Universitetssekretariatet: a) Aktiv tilmel-
ding slut 01.06.03 - Holdlister er under udarbejdelse.-
b) Speciel honorering af lægesekretær på KAS Glo-
strup med særlige opgaver for de medicinstuderende
på stedet blev drøftet. Klinikudvalget undersøger
muligheden for honorering af et fast timetal pr. md.

9. Studienævn for medicin : Referat   nr. 4 af
01.04.03 omdelt.

10. Eventuelt: MM meddeler at rtg afdeling på
KAS Herlev har udarbejdet en studiesamling, som
studenter er meget velkommen til at benytte.

Mødet slut kl. 17.10. – Næste møde mandag den 1.
september 2003 kl. 15.15

Referent:
Srudentersekretær Nina Løth/

STUDIET
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Studievejledningen

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 !!!!!

REGLER VED EKSAMEN
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

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 ?
- hvordan kan jeg studere i udlandet ?
- 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.

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.

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.

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.

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

Tilmelding til 7. semester kræver bestået Fase I

STUDIET
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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

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 7. semester kan du tilmelde dig eksamen i
genetik.
Indtegningsbetingelser:
·for genetik: bestået cellebiologi eksamen.
OBS! Indtil videre kan du tilmelde dig eksamen i
genetik allerede efter bestået eksamen i cellebiologi.
Ønsker du en holdplads i genetik før 7. semester,
skal du søge dispensation for dette.

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: godkendte
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 kur-
sus 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 !!

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 UDE-
BLIVE FRA SIN HOLD-
PLADS ?
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 undervis-
ningen, hvis der er en ledig plads på det næste seme-
ster.

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. tilhørende
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.

STUDIET



7
FØR DET ER
FOR SENT!
I det forårssemesteret blev 9
studerende indstillet til udskrivning,
fordi de ikke opnåede dispensation til
endnu et eksamensforsøg eller
tidsfristforlængelse til beståelse af
studiet.
Heriblandt var også studerende som ikke opnåede
dispensation til et 4. gangs forsøg. Studienævnet kan
kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4. eksamens-
forsøg.
Der skal foreligge tungtvejende grunde for at dispen-
sation kan gives. Du skal derfor være sikker på at
være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i
dit 3. forsøg.

Studienævnet kræver at man har haft en personlig
samtale med en studievejleder før sager af denne
karakter kan behandles.

Henvend dig straks i studievejledningen, hvis der er
risiko for at du kommer ud i sådanne eller lignende
problemer !

Studienævnet

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 EK-
SAMEN HVIS DU ER
GRAVID
Hvis du er gravid, har studienævnet besluttet at
tilbyde dig en 1 time ekstra ved skriftlige eksami-
ner.

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

OBLIGATORISKE
STUDIEELEMENTER
PÅ 1., 2. OG 3. SEME-
STER.
For at kunne indstille sig til tentamen
i basal humanbiologi og kemi på 1.
semester skal samtlige obligatoriske
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-

Fase I
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.

Fase II
TURNUSINFORMATIONSMØDE

Der afholdes turnusinformationsmøde onsdag d. 24.9.2003 kl. 16.00-
18.00 i Dam auditoriet på Panum.På mødet vil der være repræsentanter

fra Sundhedsstyrelsen, videreuddannelsesrådene, FAYL/GYL samt fra
FADL’s Sundheds- og Uddannelsespolitiske Udvalg.

Du har her mulighed for at få svar på dine
spørgsmål om turnusordningen.,

Venlig hilsen FADL’s Sundheds- og
Uddannelsespolitiske Udvalg

12. SEMESTER
Vedr.:  Bytning af centrale
forelæsninger i medicin og kirurgi
– 12. semester, E 2003.

Følgende forelæsninger er byttet således:

Torsdag d. 18.09. kl. 08.15 - 09.00   Mammasygdomme
v. Niels Kroman

Torsdag d. 31.10. kl. 08.15 – 09.00  Iskæmi af tarm &
nyre v. Torben V. Schroeder

Ændringerne er også foretaget i SIS.

Venlig hilsen
Klinikudvalget Rigshospitalet

VALG TIL
STUDENTER-
GRUPPEN I
KLINIKUDVALGET
RIGSHOSPITALET
Alle interesserede studerende
tilknyttet Klinikudvalget
Rigshospitalet, indkaldes hermed
til valg af studenterrepræsentanter.

Klinikudvalget varetager den praktiske planlægning
af den decentrale kliniske undervisning. Vi holder
møde hver måned, hvor vi diskuterer undervisnin-
gen, og de problemer, der opstår ved afviklingen af
undervisningen.

Studentergruppen i klinikudvalget har i dag følgende
sammensætning:
Medlemmer: Morten Vester-Andersen (13. semester)
Shazia Rana (11. semester) Stinus Ancher (10. seme-
ster) Niels Fuglede og Michael Hejmadi  (9. seme-
ster) Mette Lenstrup (8. semester/RAS) Lisbeth
Ellegaard (7. semester)

Valget afholdes torsdag d. 2.10.03 kl. 14.30 i gruppe-
rummet i LKF.

STUDIET
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VKO - VALGFRI KUR-
SER OG OPHOLD
Valgfri kurser og ophold (VKO) er et studieelement
af i alt 6 ugers varighed. Du kan frit vælge fordelin-
gen mellem kurser og ophold, der er ingen tidsbe-
grænsning på dette.
VKO er skemalagt med 6 uger på 10./11. semester,
men kan gennemføres på et hvilket som helst tids-
punkt, inklusiv i ferieperioder, fra afslutningen af 8.
semester til indtegning til eksaminer på 13. seme-
ster. Det er en forudsætning for tilmelding til 13.
semesters eksaminer, at der foreligger fuld godken-
delse af de valgfri kurser og ophold.

OPHOLD
Ophold kan generelt finde sted som fuldtids arbejds-
perioder ved:
* Hospitalsafdelinger
* Videnskabelige institutter og laboratorier
* Almen lægepraksis og speciallægepraksis
* Samfundsmedicinske institutioner
* Andre institutioner med fagrelevant arbejde
i indland og udland (f.eks. IMCC og lignende)
Ophold skal afholdes så de ikke er til gene for stude-
rende på obligatorisk klinisk kursus. Det vil sige at
ophold skal afholdes enten:
a) på hospitaler/institutioner/praksis, hvor der
ikke er studenter
eller
b) udenfor semestermånederne
eller
c) have et indhold der er forskelligt fra de
obligatoriske kliniske kurser.

Ophold uden lægelig supervision kræver særlig god-
kendelse, og indtægtsgivende ansættelser godken-
des fra sommeren 1997.
Du skal selv tage initiativ til at arrangere dit ophold
og aftale vilkårene for dette. Institut for socialmedi-
cin kan eventuelt hjælpe med kontakt til samfunds-
medicinske institutioner. Universitetet honorerer
ikke denne undervisning, og du afholder selv eventu-

elle udgifter forbundet med opholdet, rejse, kost og
logi.

KURSER
Du kan tilrettelægge dine valgfri kurser således, at
du frit kan vælge mellem formaliserede kurser i
fakultetets regi (annonceret her og i lektions-
kataloget), deltagelse i andre fakulteters og højskolers
undervisning og mødeaktivitet, deltagelse i viden-
skabelige selskabers mødeaktiviteter, og deltagelse
i uddannende aktiviteter af anden art. Du skal blot
sikre dig at kurset/mødet er/kan godkendes som VKO
- er du i tvivl, så henvend dig i sekretariatet.

Oplysninger om dette semesters godkendte kurser
finder du i lektionskataloget. Desuden annonceres
løbende andre godkendte tilbud i MOK og på op-
slagstavlen ved VKO-sekretariatet.

Sluttelig kan du også deltage i aktiviteter, som du
selv opsøger. Sådanne aktiviteter kræver speciel
godkendelse, som gives af VKO-udvalget (blanket til
forhåndsgodkendelse kan fås i sekretariatet).

ATTESTATION
Al aktivitet du ønsker medregnet i dit VKO-forløb
skal attesteres. Ved deltagelse i kurser/møder er
det en god idé at have en på forhånd udfyldt attest-
formular klar, som kun kræver foredragsholderens
eller kursussekretærens underskrift. Attestations-
blanketterne kan hentes i skufferne - tag en stak så
du altid har en ved hånden. Også ophold skal atteste-
res -brug de dertil fremstillede attestations-
blanketter.

En fuld kursusdag regnes til 6 timer og giver 1 point.
Korterevarende uddannelsesaktiviteter giver brøk-
dele af dette ene point. Et 3 timers møde giver
således ½ point.

Ved ophold forventes normal arbejdstid, og et op-
hold tælles derfor i arbejdsdage, ikke i timer. 2 døgn-
vagter tæller således for 2 dage - ikke for 3 x 8 timer
x 2 = 6 dage! Det er meningen du skal få et fagligt

udbytte af dit ophold - ikke at det skal gennemføres
på kortest mulig tid.

Når du har haft kurser og ophold svarende til de 6
uger, tager du alle dine attestationer med ind på
eksamenskontoret til registrering.

KURSER OG OPHOLD I UDLANDET

Kurser i udlandet kan - ligesom aktiviteter indenfor
landets grænser, der ikke er annonceret i kursus-
kataloget eller som "ugens tilbud" - opnå godken-
delse efter forelæggelse for VKO-udvalget. Benyt
skemaet til forhåndsgodkendelse, der fås i sekreta-
riatet.

Hospitalsophold i udlandet godkendes uden begræns-
ninger. Andre ophold, f.eks. IMCC-projekter og lig-
nende, vil normalt godkendes, såfremt studenten er
under lægelig supervision.

Råd og vejledning med hensyn til finansiering og
tilrettelæggelse af studieophold ved udenlandske
universiteter eller højere læreanstalter kan opnås
ved:

Det Internationale Kontor
Nørregade 34,4.
1165 København K
Tlf. 35 32 26 26

Har du andre spørgsmål vedrørende VKO, er du vel-
kommen til at henvende dig til sekretæren for VKO.
Du kan også henvende dig til studievejlederne.

God fornøjelse med VKO.

Udvalget for valgfri kurser og ophold

LKF - LABORATO-
RIUM 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

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).

LABORATORIET FOR KLINISKE FÆRDIGHEDERTILBYDER  I SEP-
TEMBER 2003 KURSER FOR ALLE  FASE II STUDERENDE I NEDEN-
STÅENDE FÆRDIGHEDER:

DATO EMNE TID ÅBNES
Tirsdag den 9. sept. Kombi-kursus 16.15-20.45 03.09

(sutur, i.v. & kath.)
Torsdag den 11. sept. Genoplivning 16.30-19.00 03.09
Tirsdag den 16. sept. I.v. adgang 16.15-17.45 03.09

I.v. adgang 18.00-19.30 03.09
Tirsdag den 23. sept. Kombi-kursus 16.15-20.45 03.09

(sutur, i.v. & kath.)
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

- 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.

STUDIET
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Studietilbud
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

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 Kommissionen
Fiolstræde 24, 3, 1171 København K,
33128223, www.daf-fulb.dk

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 Associa-
tion, 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

Annoncer
RASKE FORSØGSPERSONER
SØGES TIL DELTAGELSE I ET
KLINISK VIDENSKABELIGT
FORSØG VEDRØRENDE
KONTAKTEKSEM.

Forsøgsdeltagere skal være over 18 år. Desuden
må du ikke være gravid, ikke have allergi over-
for konserverngsmidlet methyldibromo-
glutaronitril og gummi , ikke have atopisk ek-
sem eller være i immunsupprimerende behand-
ling.

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

KØB DINE BØGER FOR EN
SLIK!

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

Dawson, James S.
Crash Course: Pharmacology                    200 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

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, for-
mentlig 10-15 timer om ugen.

Aflønning: overenskomstmæssig studenterløn.

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

SÆLGES:

Medicinsk Kompendium, både 14. ed og 15. ed
(som er den nyeste) haves. Begge
sæt fremstår fuldstændig !! som nye - uden nogen
form for markeringer.

14. ed. sælges for kun kr. 1400,-
15. ed. sælges for kun kr. 2400,-

Vi kan evt. aftale overlevering ved Panum.

Marianne,
Mobil: 25.36.12.86

ANNONCER
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SØGES VICEVÆRT M/K TIL
PANUM INSTITUTTETS
GÆSTEBOLIGER

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets
gæsteboliger på Nørre Allé 8, er der en ledig
stilling som vicevært til besættelse den 1. Okto-
ber 2003. Stillingen kan udelukkende søges af
studerende ved fakultetet.

Gæsteboligerne udlejes primært til udenlandske
gæsteforskere og studerende ved Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet. Der er p.t. 34 lejemål
på Nørre Allé 8.

Arbejdet som vicevært består i at udføre lettere
viceværtarbejde, herunder bl.a. lettere rengø-
ring, udlevering af linned, klargøring af værel-
ser, opfyldning af div. køkkener, samt modtage
gæster og være behjælpelig ved indkvartering.
Viceværterne skal mandag kunne træffes om af-
tenen mellem 17.00 – 18.00.

De nærmere detaljer om arbejdsopgaver og træffe-
tider vil blive aftalt ved en eventuel ansættelse.

Der er tilknyttet to viceværter hvoraf den ene
stilling er ledig. Til stillingen er der et værelse
på Nørre Allé 8, som vil blive stillet gratis til
rådighed. Derudover er der diverse fælles facili-
teter såsom bad, køkken, toilet, vask, fælles rum,
tv-stue og have.

En kort skriftlig ansøgning sendes til

Driftsassistent Steen Jørgensen, Driftsafdelingen,
Bygning 9-1-30, Blegdamsvej 3 B, 2200  KBH. N

Ansøgningen skal være modtaget senest  den 20-
09-2003. Ved ansøgningen skal være vedlagt do-
kumentation for, at ansøgeren er studerende ved
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler d. 23
September 2003

Yderligere spørgsmål om stillingerne kan rettes
til Driftsafdelingen v/
Steen Jørgensen tlf. 35 32 70 31

BØGER SÆLGES

Elsass, P.: Sundhedspsykologi
før 329,-           100,-
Epidemiology in medicine
?           150,-
Emery Medical Genetics, 10. Udg.
før 395,-           100,-
Mygind, Helge: Kemi, Bind 2
før 280,-           120,-
Mygind, Helge: Kemi, Bind 3
før 230,-           120,-
Mygind, Helge: Kemi Øvelser, Bind 2/3
?           120,-
Berne & Levy: Physiology, 3rd ed.
før 555,-           100,-
Haug, E.: Menneskets fysiologi
før 650,-           250,-
Kane & Sternheim: Physics, 3rd edition
?           150,-
Schibye, Bente: Menneskets fysiologi – hvile og
arbejde
før 408,-           150,-
Silverthorn: Human physiology
?           200,-
Supplerende noter i fysiologi
før 38,-             10,-
Warberg, J.: Human fysiologi
før 398,-           200,-
West, J.: Respiratory physiology – the essentials
før 280,-           120,-
Kampmann: Basal og klinisk farmakologi
før 692,-           250,-
Katzung: Pharmacology, 7. ed.
før 465,-           100,-
Medical pharmacology at a Glance
før 250,-           100,-
Bendtsen: Basal og klinisk immunologi, 3. ud-
gave før 625,-
          250,-
Janeway: Immunobiology, 4. Udg.
før 550,-           150,-
Bakteriologi og Mykologi – et kompendium
?           100,-

MVH
Shahid Qamar Manan
Phone: (+45) 51 9000 93
E-Mail: manan@manan.dk

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 nor-
malt 6 vejledere, som alle er studerende ved lægevi-
denskab.
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 henven-
delse til studievejledningen for medicin på oven-
nævnte adresse eller på tlf.: 35 32 70 91.

TIL PIGERNE

TIL DRENGENE

ANNONCER
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FADL
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 REPRÆSENTANT-
SKABET ?
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-
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 følgende 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

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
september, indkaldes første uge i september ved opslag i
MOK. På denne aflægger bestyrelsen beretning om fore-
ningens virksomhed og fremsætter evt. forslag til drøf-
telse. Samtidig med indkaldelsen udsendes dagsorden
samt evt. lovændringsforslag

Forslag til ny formulering

§ 12, stk. 1
Ordinær generalforsamling, der afholdes første uge i
oktober, indkaldes første uge i september ved opslag i
MOK. På denne aflægger bestyrelsen beretning om fore-
ningens virksomhed og fremsætter evt. forslag til drøf-
telse. Samtidig med indkaldelsen udsendes dagsorden
samt evt. lovændringsforslag

Begrundelse:

Vedtagelsen af ændringen giver en uge ekstra tid til at forberede generalforsamlingen, finde kandidater til repræsentantska-
bet, 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 general-
forsamlingen og i realiteten ingen mulighed for almindelige medlemmer til at komme med vedtægtsændringsforslag.

Med venlig hilsen
Repræsentantskabet for Københavns Kredsforening

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.
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.

INDRE ORGANER
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DIVERSE IN-
FORMATIONER
FRA FADL’S SE-
KRETARIAT
Først vil FADL gerne byde
velkommen til alle de nye
medicinstuderende og samtidig
sige tak for den positive stemning i
forbindelse med introduktionen til
FADL.
Som nævnt ved introduktionen er I meget velkom-
men til at kontakte sekretariatet, hvis I ønsker at
gøre brug af FADL’s medlemstilbud eller i øvrigt  har
spørgsmål til FADL’s mange medlemsaktiviteter.
HUSK – har du indmeldt dig i FADL i forbindelse
med RUS-introduktionen – får du et gratis medlem-
skab af Filmklubben. Se MOK med hensyn til kom-
mende arrangementer i Filmklubben.

FADL’S  STUDIEKALENDER
Som meddelt ved opslag – er FADL’s studiekalender
endelig i hus. Kalenderen kan afhentes på sekreta-
riatet. Igen i år er vi meget glade for kalenderen –
dog håber FADL, at kalenderen er i hus før sommer-
ferien næste år.

RYGSÆKKE
FADL har været så heldige endnu engang at få spon-
sorerede rygsække fra Forstædernes bank – med
FADL-logo. Vi har stadig et par kasser tilbage – kig
forbi sekretariatet – hvis du vil have en gratis ryg-
sæk – udleveringen foregår efter ”først til mølle-
princippet”.

KONTINGENTBETALING
Kontingentopkrævningerne for perioden 1. august 03
til 31. januar 04 vil blive udsendt i midten af septem-
ber 03 – med betalingsfrist den l. oktober 03.   De
medlemmer som har valgt at betale kontingent via
BetalingsService vil ligeledes få trukket kontingen-
tet den l. oktober 03. Kontingentet andrager kr.
795,00 og er sammensat af følgende andele.

Kredsforeningen 576,00 kr.
Hovedforeningen 210,00 kr.
Forhandlingsfonden 9,00 kr.
I alt 795,00 kr.

Husk at give besked til sekretariatet hvis du ikke
længere er tilknyttet studiet, da FADL ikke automa-
tisk modtager besked med hensyn til studieophør
eller lignende. Hvis du er flyttet – vil FADL mægtig
gerne have din nye adresse !

Hilsen fra sekretariatet
Anette og Linda

VELKOMMEN TIL
LÆGESTUDIET
Allerførst vil vi fra
Tillidsrepræsentantgruppens (TR-
gruppens) side byde alle de nye
kommende læger velkommen til
studiet.
Du er (forhåbentlig) klar over, at der er 6 års hårde
studier foran dig. Der vil komme perioder, hvor du
vil ligge begravet under bøgerne og hele forestillin-
gen om at blive læge vil ligge dig meget fjern. Her
kan FADL være din livline til ”den virkelige ver-
den”... Udover nogle særdeles fordelagtige medlem-
stilbud specielt skræddersyede til medicinstuderende,
så kan du gennem FADL’s Vagtbureau (VB) tage
studierelevant, spændende og fagligt udfordrende
arbejde i sundhedsvæsenet.

Meld dig derfor ind i FADL idag, hvis du vil have
mulighed for både at tjene penge og snuse til daglig-
livet ude på hospitalet ! Erfaringerne viser, at arbej-
det gennem VB giver de fleste en værdifuld klinisk
indsigt og i sidste ende er med til at gøre en til en
bedre læge.

Arbejdet gennem VB er ikke en statisk størrelse. På
samme måde som du at bliver dygtigere og dygti-
gere gennem uddannelsen og opnår nye niveauer i
din viden kan du også i FADL-regi uddanne dig. Der
findes noget for ethvert smag. Ud over det alminde-
lige sygeplejevikararbejde, kan man f.eks.
opkvalificere sig til ventilatør eller medicinsk
sygeplejevikar. Du kan arbejde som lægesekretær-
vikar eller blive tilknyttet som studenterhjælper på
interessante forskningshold. Der er også en bred vifte
af hold, man kan søge på, såsom stikkerhold, faste
psykiatriske hold, holde, der arbejder i hjemmet samt
meget andet.

Man kan således få lige præcis det ud af sit FADL-
medlemskab, som man har lyst til !

Som omtalt før sommerferien har TR-gruppen tænkt
sig at lave en konkurrence, hvor vi skal kåre
Semesterets Bedste Afdeling (SBA) for at sætte fo-
kus på arbejdsmiljøet for FADL-vagter. Du har sand-
synligvis taget rigtig mange vagter i løbet af seme-
steret og specielt i løbet af sommerferien. Derved
mener vi, at du vil være den bedste til at vurdere,
hvilke afdelinger, der er gode og hvilke, der er min-
dre gode. I TR-gruppen synes vi, at den bedste af de
bedste afdelinger skal præmieres med et diplom og

et bidrag til kaffekassen. Den afdeling der nomineres
af dig med den bedste begrundelse kåres til
Semesterets Bedste Afdeling, Forår 2003.
Samtlige indsendte forslag er desuden med i en lod-
trækning om et halvt års abonnement til Ugeskrift
for Læger ! (værdi 1100,- !)

Det eneste du skal gøre, er at sætte dig foran din
computer og skrive en mail til tillid@fadl.dk med
navnet på den afdeling, du vurderer som værende
den bedste. Samtidig skal du skrive en begrundelse
for, hvorfor netop denne afdeling er noget specielt.

Bemærk endnu en gang at vi trækker lod blandt ALLE
indsendte forslag.

Afslutningsvis ønsker vi alle et godt semester.
God arbejdslyst !

Venlig hilsen
TR-gruppen

tillid@fadl.dk

IMCC
EXCHANGE-INFOMØDE
d. 11. september 2003
kl. 19 i Lille Mødesal

IMCC INFODAG
Torsdag den 18. september holder IMCC informations-
dag. Fra kl. 11 – 13 vil der i kantinen være plakater,
information og mulighed for at stille spørgamål.

Kl. 16 er der infomøde i lille mødesal hvor alle grup-
per giver en kort præsentation.

PIT

Vil du ud og
rejse?
Vil du lære
mere om trope-
medicin?
Vil du opleve eventyr?

Så kom til Praktikant I Troperna infoaften den
17/9 kl. 18.00 i den lille mødesal. (den ved kanti-
nen)
Kom og se billederne og hør fortællingerne fra
eventyrerne der har været af sted.

PIT er en forening under IMCC som sender medi-
cin-studerande til hospitaler i Afrika og Indien i
perioder om 3-6 mdr.
Til infoaften kan man møde dem der har været af
sted, se deres billeder og høre dem fortælle om
eventyret de oplevet.
Kom og få svar på dine spørgsmål og ble insereret
eller bare kom og nyd en kop gratis kaffe og
kage.
Næste udsendelse er i efteråret 2004, så hvis du
gerne vil af sted, inspireres eller bare er nysger-
rig så kom.

PRØV EN DAG SOM
BAMSELÆGE.
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

INDRE ORGANER
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 Det Medicinske Studenterråd

Folk kan kontakte den hvis de gerne vil
starte virksomhed.
Bogladen: Går bedre. På fredag uddeles
gratis fadøl kl. 17 uden for studenter-
klubben.

4. Kommende opgaver
Afskaffelse af femlaget gennemslags-
papir til eksamen
Bedre målbeskrivelser
Bedre samarbejde på landsplan
PR
Diskussion af tentamen frem for ka-
rakterer
Studieordningsændringer
Der blev fremlagt et forslag om, at ar-
bejde for flere valgfag på studiet.

5. Udvalgsmappen
Skal holdes opdateret. For fremtiden
skal selve udvalgsmappen og evt. også

MSR møde d. 05-09-2003
Tilstede: Bo Biering-Sørensen, Helene
Hvidman (5. sem.), Mogens Boisen (6.
sem. Gl. ordning), Rune Tønnesen (5.
sem.), Simon Serbian (10. sem.), Liv E.
Lauritsen (6. sem.),Lasse T Krogsbøll
(5. sem.), Kenneth G. Andersen (5.
sem.), Christiane T Bak (2. sem.), Ma-
ria Egholm P (2. sem.), Per Nørskov
Pagh (5. sem.), Bjarke Hansen (9.
sem.), Anne Holm (4. sem.), Michael
Hejmadi (9. sem.)

1. Formalia
Bo valgt som dirigent
Anne valgt som referent

2. Nyt fra semestrene
2 semester: Er i tvivl om, hvad tutoren
skal bruges til. Helene fortæller, der
allerede er sket forbedringer på det nye
1. semester.
9 semester: Introforelæsningerne er
spredt på mange hospitaler. Vi ser på
mulighederne for at få samlet dem.

3. Nyt fra udvalg
1 semesters udvalg: Ved udvalgsmødet
blev det besluttet at flytte hele TAS
kurset samt TPK ned på 1. semester.
MSR støtter dette. Det næste spørgs-
mål bliver om kurset skal spredes over
semestret eller ligge samlet som en
blok i starten af semestret. Udvalget er
splittet på dette punkt. 2. semester HR
tager spørgsmålet op på næste HR
møde.
3 semesters udvalg: Støtter generelt
revisionen 1.-5. semester.
4 semesters udvalg: Formanden var
ikke tilstede, så der kunne ikke tages
formelle beslutninger. Generelt var der
dog opbakning til vores revision af 1.-5.
semester.
Rusturs arbejdsgruppen: Har fået flere
positive tilbagemeldinger vedr. MSR
oplægget der var ude på rusturerne.
Følgegruppen: Har møde 23/9. Ser
gerne, der afholdes MSR møde før
dette. Det skal i så fald være ekstraor-
dinært. Gruppen vil gerne have flere
tilbagemeldninger fra de højere seme-
stre på ny studieordning.
Klinikudvalg: Arbejder på, at få opret-
tet klinisk laboratorium på Bispebjerg.

6. Personer i udvalg
1 semester udvalg: Anne og Helene
2 semester udvalg: Christina og Kir-
stine
3 semester udvalg: Helene og Per
Nørskov
4 semester udvalg: Rune og Eva
5 semester udvalg: Lasse og Kenneth
Andersen
6 semester udvalg: Bo og evt. én fra
klinikudvalgene
6-9 semester udvalg: Formentlig nogle
fra gammel studiordning (Bo, Simon el.
Christoffer)
10 semester udvalg: Thomas
11-12 semester udvalg: ?

Fysisk udvalg: Ingen. Lasse undersøger
om det evt. kan sammenlægges med
arbejdsmiljø.
Ankenævn: Christoffer, Bjarke og Hen-
rik
Pædagogisk arbejdsgruppe: Evt. ned-
lagt.

7. Studienævnsmøde
Medlemmerne informerede om dagsor-
den.

8. Øget optag på medicinstudiet
MSR er imod dette for det første fordi
der i forvejen produceres for mange
yngre læger og for det andet fordi det
vil skabe fysiske problemer i klinikken.
MSR vil samarbejde med FADL og de
andre medicinerråd i Århus og Odense
og evt. FAYL og lægeforeningen mod
dette.

9. Bogmarked
Dato: 11/9. Der er tvivl omkring eks-
terne (ikke i MSR), der gerne vil stå i
bogmarked. Bjarke fastlægger, det er
aktive i MSR, der har førsteret, men
hvis der mangler nogen, kan andre
komme til.

10. Fagligdag
Fagligdag afholdes d. 8/10. Anne er
tovholder og Maria og Mogen deltager
også fra MSR. Emnet bliver formentlig
udvidet førstehjælp. Næste møde er
ons. d. 10/9 på MSR kontoret.

11. Reklame for MSR
Reklamen på rusturen var en succes.
Den arbejder vi videre med. Semester-
udvalgsrepræsentanterne vil møde op
til et HR møde pr. semester for at få
nyt fra semesteret og for at gøre op-
mærksom på MSR. Desuden vil vi føre
en mere aggressiv debat i MOK. Der er
et forslag om at afholde skrivecaféer og
et om, at PR gruppen (Michael og He-
lene) aktiveres. De har dog ikke tid til
at skrive hver uge.

12. Generalforsamling
Orientering: Dato: 2/10

13. Meddelelser
Julefrokost afholdes d. 29/11
Der er møde med dekanatet 9/9

14. Evt.
Bestyrelsen har anbefalet at bevilge
flere penge til rusbogen, som de har
ansøgt om. Til gengæld skal rusbogen
forkortes fra næste semester.
Der afholdes ekstraorinært MSR møde
18/9 kl. 16
Budgetforhandlingerne er allerede på-
begyndt.

Osval: Kirstine og Christina?
VKO: Ingen nu. Evt. Michael og nogen
fra klinikudvalgene
Ruskursus: Ditte? Bue? Liv
Kantineudvalg: Per Nørskov
Dispensationsudvalg: Kirstine og Lene
Evalueringsudvalg: Mogens
Internationalt udvalg: Ingen. Mogens
spørger Jørgen Hedemark, om de skal
bruge nogen. Desuden spørger vi IMCC.
Kvalitetssikringsudvalg: Ingen. Repræ-
sentanter i klinikudvalgene spørges
MOK: Lasse og Henrik

Take transfer enheden: Er en enhed,
der formidler kontakt mellem stude

Begivenhedskomité: Liv

INDRE ORGANER



16 VAGTBUREAUET

Sundhedsfaglige
Konsulenter:

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

Kristine Sarauw:
ks@fadl.dk

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

STUDENT TIL UDDELING AF
METADON.
Familieambulatoriet i København NV.
En student søges til uddeling af metadon til
misbrugere til to perioder i efteråret. Arbejdssted:
Familieambulatoriet
Thorasvej 24
2400 København NV  Arbejdstid: September måned:
22 - 23 - 24 - 25 - 26/9-03 kl. 8.45 - 12.45  Novem-
ber måned:
3 - 5 - 10 - 12 - 17 - 19 - 24 - 26/11-03 kl. 8.45 -
12.45 Oplæring/introduktion:
18/9 kl. 8.45 - 12.45 Krav:
Skal have bestået Farmoakologi, skal helst kunne
dække begge perioder. Løn:
MVS-løn. Yderligere info:
Kontakt Vagtbureauet Ansøgning:
Hurtigst muligt til Vagtbureauet.

PERMANENTHOLD 4301 PÅ
RIGSHOSPITALETS
NEONATALKLINIK
Afd 5023 søger 2 børneventilatører

Vi søger vi 2 (børne) - ventilatører, til oplæring og
vagttagning fra september måned.

Arbejdet:
Vi dækker vagter alle ugens dage, primært aften og
nattevagter. Holdet har ikke dækningspligt for de
tilbudte vagter, dog er der efter endt vagtbinding ét
min. antal vagter på 4 vagter pr. måned.
Vi arbejder i afdelingens tre specialteams (neuro, hjerte
og kirurgisk team) og passer således både de tre teams
specialbørn, samt præmature, børn af  mødre med
diabetes, asfyksi-børn etc.
Vores opgave består i selvstændig pasning af typisk
2-4 børn med alt hvad det indebærer af pleje, forældre
kontakt, stuegang, blodprøve-tagning etc.
Vi har i øvrigt et godt og tæt samarbejde med afdelin-
gens laboranter, sygeplejersker og læger, desuden
deltager vi i afdelingens sociale arrangementer.

Kvalifikationer:
350 VT timer.
Godkendt BVT kursus, ellers skal du tilmelde dig først-
kommende kursus.
Ventilatør med neonatalerfaring foretrækkes, men er
ikke et krav da grundig oplæring vil finde sted.

Krav:
De første 4 måneder du er på holdet skal du min. tage
32 vagter, ca. 8 vagter pr måned, derefter 4 vagter pr
måned. Er du på 12 sem. Og har optjent 500 timer i
afdelingen, kan du gå ned til 2 vagter pr måned. Det er
således et godt hold at være på når man læser til
eksamen.

Oplæring:
5 ulønnede følgevagter med ventilatør fra afdelingen(4
nattevagter, 1 aftenvagt)
1 ulønnet følgevagt med laborant(dagstid)
2 lønnede følgevagter med sygeplejerske fra
afdelingen(som regel 1 nattevagt og 1 aftenvagt)

Ansøgningsfrist mandag 15/9 til vagtbureauet.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at
ringe til holdleder
Mette Louise Gyhrs  på  tlf. 28228767

HJEMMEHOLD  -  SPV- HOLD
1505.
Til hjemmehold, der passer 2-årig dreng i Holte, sø-
ges1 nyt holdmedlem pr. 1. september.
Holdet dækker nattevagter 5 dage/nætter ugentligt 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 barne-
pleje -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 holdleder
Heidi på 45422763 eller til Vagtbureauet.

SPV- INSTITUTIONSHOLD
1511
søger  nyt medlem

Vi dækker 8-timers aftenvagter og en dagvagt om
ugen, hvor v i  passer en n iår ig dreng,  som
hæmodialyseres på Rigshospitalet. Drengen har brug
for vores fulde opmærksomhed under dialysen og i
institutionen.
Han bor i Snekkersten og køres af VBT  til Rigshospi-
talet  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 somatiske vag-
ter.
-Min. 200 spv-timer
-3-4 vagter  pr. måned, også i eksamensperioder.

Yderligere oplysninger: Fås hos holdleder Søren på
3538 3425

Ansøgningsfrist : Hurtigst muligt til Vagtbureauet

2 RUTINEREDE
BLODPRØVETAGERE TIL
PROJEKT PÅ
TRAUMECENTRET/RH –
HOLD 1609
Til blodprøvetagning samt patientinformation/indhen-
telse af informeret samtykke på forskningsprojekt
vedr. ”Sammenhængen ml. akut tilskadekomst, immun-
forsvar og senere komplikationer” søges 2 Fase II
studenter med stikkeerfaring.

Projektet  kører ca. 1 år endnu og omfatter ca. 300
patienter fra Rigshospitalets Traumecenter.

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. ar-
bejde – men søg gerne uanset hvad.

Yderligere info: Kontakt Vagtbureauet, el. holdleder
Alexander, tlf.: 2683 0100

Ansøgning: Hurtigst muligt til Vagtbureauet.

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 vagterne plan-
lægges med mange dage (ex 1 uge) i træk. Holdet
består nuværende af 4 medlemmer, men ønskes sup-
pleret med 2 medlemmer.

Den forventede gennemsnitlige arbejdsmængde er ca.
1 pt. hver anden dag, og svarer til ca. 3 timers effek-
tiv arbejdstid.

Hvert vagtdøgn honoreres med kr. 300, uafhængigt af
arbejdsmængden.

Der vil være grundig introduktion ved projektlederen.

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
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ER DU INTERESSERET I
KARDIOLOGI?
Bliv ekspert i tolkning af EKG og avanceret genopliv-
ning!
Kardiologihold RH 4101 søger 1 erfaren ventilatører til
ansættelse som kardiologisk assistent.
Vi er p.t. ni medicinstuderende, der indgår som fast
personale på kardiologisk afdeling B  på RH, som
kardiologiske assistenter.

Stillingen som kardiologisk assistent:
Vi  dækker fast aften- og nattevagter samt dagvag-
ter i weekenden  (vi har fri til vores månedlige hold-
møde).
 Obs’ernes (de kardiologiske assistenters) arbejdsom-
råde udgøres primært af:
· Kontinuerlig EKG-overvågning.
· Arytmi-diagnostik i 1 aflednings-, 2 aflednings-
, 12 aflednings- og esophagus-EKG.
· Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning.

For at komme i betragtning er du:
· Færdig med fase 1.
· Ventilatør med fagligt engagement og mindst
150 VT-timer, gerne med tidligere intensiv erfaring.
· I stand til at tage gennemsnittet af antal vag-
ter (minimum 10 vagter), også i eksamensmånederne.
· Indstillet på at blive på holdet med det pågæl-
dende vagtgennemsnit (mindst) frem til årsskiftet
2004/2005.
· Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit
fulde engagement, hvorfor du som obs’er ikke m å
være på andre hold.
· Fleksibel med hensyn til vagtlægning.
· med fordel på 7./8. semester (, der er vores
målgruppe).
(Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående
punkter, så søg stillingen alligevel hvis du er i tvivl
,om du opfylder alle kriterierne).

Vi kan tilbyde:
· Intensivt oplæringsprogram i tolkning af oven-
nævnte EKG-typer samt avanceret genoplivning.
· Oplæring foregår i 4 ubetalte + 4 betalte nat-
tevagter samt 16 betalte aftenvagter, men arbejdet
derefter skal også betragtes som betalt indlæring af
centrale kliniske redskaber.
· Et spændende arbejde og god uddannelse på
en velfungerende, lille og hyggelig intensiv afdeling.

· “Pensioneringsordning”, idet man
efter 200 afholdte vagter (1600 timer) kan nøjes med
1/3 af vagtgennemsnittet.

· 1 stk. Klinisk elektrokardiologi af
Bjarne Sigurd & Erik Sandøe (gratis efter 1 års arbejde
på holdet).

· Høj løn fra selvstændig pulje.

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
skrevet dig på til vagt,
2) at det er på samme afdeling hver gang,
3) at du kender dem, du møder på arbejde med,
4) at du bliver tiltroet mere og mere ansvar i
takt med, hvad du kan,
5) at have mulighed for at lære mere og vedli-
geholde, hvad du allerede har lært,
6) at blive fortrolig med nogle og bekendt med
andre procedurer inden for observation, pleje og be-
handling af intensivpatienter, dvs. få trænet
1. de basale kliniske færdigheder,
2. dit kliniske blik og
3. håndteringen af patienter med kredsløbs- og
respirationsproblemer.

Vi er et hyggeligt, fleksibelt, fast afdelingshold på
Rigshospitalets thoraxkirurgiske afdeling, afd. RT 1,
afsnit 4141, der er en stor afdeling med mange for-
skell ige spændende patienter, bl.a. lunge- og
oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- og
klapopererede patienter, hjerte- og lungetransplanterede
patienter og børn opereret for kongenitte hjertefejl.

Vi er i alt ca. 25 ventiler og dækker alle AV, alle NV og
DV i week-enden. På vagterne indgår vi 1 eller flere
ventiler ad gangen i teamet af intensivsygeplejersker
og er med til at passe patienterne. En del ligger i
respirator. Vi giver ikke medicin.

Oplæring: 4 lønnede følgevagter á 8 timer på afdelin-
gen.

Ansøgningskrav:
1. 400 VT-timer.
2. Bestået fysiologi eller organkursus 3 (ny ord-
ning).
3. Du skal kunne indsuppleres med følgevagter,
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. 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 ansvarsbe-
vidst, 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 afde-
lingen 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 hol-
det mindst et år.

Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav,
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 ansættelse
på afdelingen.

Yderligere info: Assia Amal Bada, 35 37 02 02 lok. 307
Ansøgningsskema fås og afleveres på vagtbureauet.
Ansøgningsfrist: Onsdag d. 10/9 kl. 15.00

ER DU INTERESSERET I
KARDIOLOGI?
Bliv ekspert i tolkning af EKG og avanceret genopliv-
ning!
Kardiologihold RH 4101 søger 1 erfaren ventilatører til
ansættelse som kardiologisk assistent.
Vi er p.t. ni medicinstuderende, der indgår som fast
personale på kardiologisk afdeling B  på RH, som
kardiologiske assistenter.

Stillingen som kardiologisk assistent:
Vi  dækker fast aften- og nattevagter samt dagvag-
ter i weekenden  (vi har fri til vores månedlige hold-
møde).
 Obs’ernes (de kardiologiske assistenters) arbejdsom-
råde udgøres primært af:
· Kontinuerlig EKG-overvågning.
· Arytmi-diagnostik i 1 aflednings-, 2 aflednings-
, 12 aflednings- og esophagus-EKG.
· Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning.

For at komme i betragtning er du:
· Færdig med fase 1.
· Ventilatør med fagligt engagement og mindst
150 VT-timer, gerne med tidligere intensiv erfaring.
· I stand til at tage gennemsnittet af antal vag-
ter (minimum 10 vagter), også i eksamensmånederne.
· Indstillet på at blive på holdet med det pågæl-
dende vagtgennemsnit (mindst) frem til årsskiftet
2004/2005.
· Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit
fulde engagement, hvorfor du som obs’er ikke m å
være på andre hold.
· Fleksibel med hensyn til vagtlægning.
· med fordel på 7./8. semester (, der er vores
målgruppe).
(Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående
punkter, så søg stillingen alligevel hvis du er i tvivl
,om du opfylder alle kriterierne).

Vi kan tilbyde:
· Intensivt oplæringsprogram i tolkning af oven-
nævnte EKG-typer samt avanceret genoplivning.
· Oplæring foregår i 4 ubetalte + 4 betalte nat-
tevagter samt 16 betalte aftenvagter, men arbejdet
derefter skal også betragtes som betalt indlæring af
centrale kliniske redskaber.
· Et spændende arbejde og god uddannelse på
en velfungerende, lille og hyggelig intensiv afdeling.

· “Pensioneringsordning”, idet man
efter 200 afholdte vagter (1600 timer) kan nøjes med
1/3 af vagtgennemsnittet.

· 1 stk. Klinisk elektrokardiologi af
Bjarne Sigurd & Erik Sandøe (gratis efter 1 års arbejde
på holdet).

· Høj løn fra selvstændig pulje.
Som obs’er forventes det at man er ansvarsbevidst,
men også parat til at indgå som et dynamisk input til
vores yderst festlige holdmøder og afdelingsfester.

                   Ansøgningsfrist: torsdag den 11. sep-
tember (uge 37) 2003 kl. 15.00 på vagtbureauet

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler fredag
d.12.09.2003 kl. ~14  på afd. 2.14.3 på RH.
Dit første holdmøde er d. 11.09.2003 (uge 37), hvor
der vil blive lagt vagter for uge 39-42.
Yderligere spørgsmål rettes til holdleder Jógvan O.
Matras på tlf.  28-89-43-05 eller
 jogvanmatras@hotmail.com .

STIKKEHOLD 1603, RH,
SØGER 6 VAMPYRER!
Vi arbejder hverdage i tidsrummet 8.00 – 14.00, dog
bliver én person til klokken 14.30 og dækker visiteret
skadestue.
Afdelingen er dog ved at lave visse procedurer om, så
arbejdstiden kan ændre sig
sidst i oktober.

Vi er altid 5 eller 6 FADL-vagter på vagt, så der er
nogle at hygge med i løbet
af dagen.

KRAV:

· Du skal kunne tage en blodprøve.
· Skal kunne tage 2-3 følgevagter, (betalte), i
træk sidst i denne måned.
· Kunne deltage i et introduktionsmøde sidst i
denne måned.
· Kunne tage 4 vagter om måneden.
· Komme til holdmøde hver måned.

ANSØGNINGSFRIST: Torsdag den 18. sept. 2003.
Ansøgning sendes til Vagtbureauet, som i øvrigt ligger
inde med standardansøg-
ninger man blot kan udfylde, i stedet for at skrive en
længere ”roman”

Mangler du yderligere information, så kontakt holdle-
der Karen Boje på:
                   karenboje@hotmail.com eller 3976 6780.

Som obs’er forventes det at man er ansvarsbevidst,
men også parat til at indgå som et dynamisk input til
vores yderst festlige holdmøder og afdelingsfester.

                   Ansøgningsfrist: torsdag den 18. sep-
tember (uge 38) 2003 kl. 15.00 på vagtbureauet

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler fredag d.
19.09.2003 kl. ~14  på afd. 2.14.3 på RH.
Yderligere spørgsmål rettes til holdleder Jógvan O.
Matras på tlf. 32-88-64-73 / 28-89-43-05 eller
jogvanmatras@hotmail.com .
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WWW.STUDMED.DK –
NY PORTAL OG BOGFORUM FOR MEDICINSTUDERENDE

Bogpræmier for mere end 13.000kr!

Fra NytNordiskForlag kan vindes:
Medicinsk Kompendium
Kirurgisk Kompendium

Fra Munksgaard kan vindes:
Basisbog i medicin og kirurgi

samt 18 andre bøger

Efter indførelsen af de nye studieordninger på de 3 lægevidenskabelige studier, er pensum idag defineret ud
fra målsætninger, hvilket gør at bogvalget i dag er meget mere frit. Dette er dog ikke ensbetydende med
at det er lettere at finde den rette bog – og det gør studmed.dk nu noget ved.

Har du taget dig selv i at købe den samme bog som alle de andre, for blot en måned inde i semesteret at
finde ud af, at den ikke passer til din indlæringsmåde – det kan du nu undgå med studmed.dk.

Studmed.dk er i første omgang et bogforum, hvor man kan diskutere bøger til de enkelte fag og man kan som
man kender det fra amazon.com ”rate” bøgerne, så man hurtigt får et overblik over om bogen er populær
eller ej. Herved skulle det forhåbentlig gøre det nemmere for dig at foretage det rette bogvalg. Under de
enkelte bøger finder du også links til anmeldelser i MOK, SundogHed og UgeSkrift For læger, hvor disse
findes på nettet. Ved hver bog er man også kun et klik fra at finde ud af hvor bogen sælges billigt.

Studmed.dk har også en byttebørs, hvor du kan sælge dine gamle bøger eller købe en andens.

Søger du en læsemakker, så kan en sådan også findes på www.studmed.dk

Vi har endvidere links og informationer om de studieorganisationer der findes i de respektive studiebyer.

Ønsker du at være med i debatten, så kom og vær med på www.studmed.dk

Basisgrupper
FAGLIG DAG

Kære alle basisgruppemedlemmer

D. 8/10 bliver der afholdt faglig dag, hvor vi som studerende har en hel undervisningsdag til vore disposition, hvor
vi selv bestemmer, hvad der skal undervises i.

Vi kan i princippet bestemme præcis hvad indholdet af dagen skal være og fakultetet betaler. (Vi skal dog have
budgettet godkendt).

Første møde blev afholdt i dag (ons. d. 3/9) med et ret ringe fremmøde fra basisgrupperne. Jeg går ud fra, dette
skyldes den sene udmelding  og IKKE at basisgrupperne ikke vil deltage.

Vi kom frem til et tema, der hedder: ”Krisesituationer  kan du træde til?”. Emnet er med andre ord udvidet
førstehjælp med omdrejningspunkt i de krisesituationer, der kan opstå i hverdagen.
Folk forventer at vi som medicinstuderende kan håndtere akutte, livstruende situationer og de fleste føler sig
dårligt klædt på til dette kun med 1. semesters 1.-hjælpskursus i bagagen.

Jeg håber, alle kan acceptere temaet og at mange af jer får gode idéer til hvordan netop jeres basisgruppe kan
bidrage inden for dette tema, og at alle grupper er repræsenteret på næste møde.

Hvis I ikke kan eller vil deltage på grund af emnet, skal I melde tilbage senest på lørdag, for emnet bliver udmeldt
i MOK i næste uge.

Næste møder (med forhåbentlig min. 1 deltager fra alle basisgrupper):
Ons. d. 10-09-2003 kl. 16 i FADL’s mødelokale   og
Ons. d. 17-09-2003 kl. 16 i FADL’s mødelokale

Jeg håber meget, I vil bakke op om denne enestående mulighed for os som studerende.

MVH
Anne Holm (ansvarlig i år)

FAGLIG DAG -
PLANLÆGNINGSMØDE

Kære alle repræsentanter fra diverse basisgrupper

Der indkaldes til møde med basisgrupperne ons-
dag den 10/9 kl.16.00 på MSR’s kontor lok.1.2.5.

Dagordenen kommer til at se således ud:

1. Deltagende basisgrupper
2. Plan for fagligdag: Forelæsninger? Workshops?
andet? - Program
3. Nedsættelse af arbejdsgrupper: Logistik, PR,
Øko, Koordinerings gruppe m.v.
4. Anslået budget
5. Opdatering af e-mail adresser m.v. på delta-
gende repræsentanter
6. EVT.
7. Næste møde onsdag den 17/10 kl.16.00 i FADL’s
mødelokale

Med håb om stor tilslutning af basisgrupper!
Anne Holm på vegne af MSR

ÅRETS FØRSTE GIM-MØDE
d. 17/9 kl. 16:00 i GIM’s mødelokale
9.2.3. For nye og gamle medlemmer.

GIM er en gruppe for studerende ved det
sundhedsvidenskabelige fakultet, der interesse-
rer sig for alternativ medicin. Vi mødes en gang
om måneden til oplæg fra alternative behand-
lere, organisering af foredrag og arrangementer,
te, kage og snak om alternativ behandling.
Har dette din interesse, kan du se mere på vores
nye hjemmeside www.studmed.ku.dk/gim, eller
møde op d. 17/10.
Vel mødt!

Hyttetur med GIM d. 3-5 oktober.
For alle interesserede!
Weekenden d. 3-5 oktober drager GIM og andre
interesserede til Lammefjorden ved Holbæk, hvor
vi har lejet en hytte. Weekendens hovedtema
bliver akupunktur og kinesisk medicin, men der-
udover vil der også blive tid til hygge og gåture
ved stranden.
Flere og flere praktiserende læger uddanner sig
også som akupunktører og anvender akupunktur
i deres praksis. Vi håber i løbet af weekenden at
lære mere om metoden, hvorfor den er så anven-
delig og om det virkelig er et godt supplement
til lægeuddannelsen.
Pris pr. deltager: 200 kr.
Er du interesseret i at høre mere, kan du deltage
i vores møde d. 17/9 eller sende en mail til
www.gruppengim@groupcare.dk.

INDRE ORGANER
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Fortsat fra forrige spalte...

Hvordan bliver man medlem?
Ved at sende en mail til info@puc.nu med flg.
oplysninger: navn, adresse, e-mail, telefon nr.,
fødselsdato, studieretning, semester, forventet
afslutningsår 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 arrangemen-
ter 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 medlemmerne. Eneste krav er, at du er ”ak-
tivt medlem”.
Lån af et sæt: 50kr/dag, Lån af en flaske: 30kr/
dag.

Hvor indbetaler jeg penge til PUC?
Alle indmeldelsesgebyrer, kontingenter, tur-
gebyrer 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.

VENTEGODT INVITATIONAL.
AKA

PANUMMESTERSKABET I
GOLF

Er du en habil – eller bare nogenlunde – golfspil-
ler, ja så inviteres du til den længe ventede
årlige begivenhed: Ventegodt Invitational, eller
i folkemunde, Panum mesterskabet i golf!. Ar-
rangementet vil løbe af stablen den 20/9-2003,
mødetid 07:30 på Panum. Der vil blive spillet 18
hullers Stableford på den estimerede Passebæk-
gård Golf & Countryclub.
Cuttet til arrangementet er blot at du oplyser
dit handicap ved tilmelding. Har du ikke et han-
dicap spilles der med maks handicap (56). Det
skal nævnes at man ikke behøver et handicap for
at tilmelde sig dvs. alle
kan tilmelde sig!!!
Prisen for denne herlig-
hed af et arrangement
er 50 kroner + greenfee.
Derfor vil der være
store præmier – bl.a for
længste drive, tættest
på hullet og mange an-
dre kategorier, for ikke
at tale om det helt fan-
tastiske after party ef-
ter turneringen.
Har dette fanget din
interesse kan du til-
melde dig (bindende!!) hos Søren Ålbæk, tlf. 4050-
3010 eller Thomas Lafrenz, tlf. 2425-3495. Sid-
ste tilmelding er den torsdag den 17/9-2003.

PS: Har du mulighed for at låne et køretøj ville
dette være forrygende, da vi prøver at koordi-
nere samkørsel!

Studenterpræsten har følgende aktiviteter på
programmet i den kommende tid. Læs i kalende-
ren på vores hjemmeside (www.sund.ku.dk/
praest), hvis du vil vide mere.

1. Studiekreds :“Skabelse og tilintetgørelse -
filosofisk, fysisk og teologisk“

Tid: Tirsdage kl. 19.30-21.30. Første gang 9.
september; derefter den 7. oktober, 11.
november og 9. december, som bliver
juleafslutning og evaluering.
Sted: Skt. Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv
30, 2200 Kbh. N
Form: Uformelle diskussioner med udgangs-
punkt i litteratur eller mundtlige oplæg.

2. ”Kemi og dagligt brød” – oplæg og
smagsprøver ved Thorvald Pedersen, fhv.
lektor i kemi ved KU.

Tid: Tirsdag den 16. september kl. 16.00
Sted: Skt. Johannes på Torvet; Skt. Hans Torv
30

3. Bestyrelsesmøde/ idémøde. Alle er
velkomne.

Tid: Tirsdag den 16. september kl. 18.30
Sted: Skt. Johannes på Torvet; Skt. Hans Torv
30
Tilmelding: Til Lise Lotz på lotz@adm.ku.dk
senest 15. september af hensyn til indkøb af
mad

4. Strikkecafeen ”Den Røde Tråd”

Tid: Torsdage 15.30-17.30; første gang torsdag
den 25. september; sidste gang 11. december.
Sted: Skt. Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv
30, mellem Sebastopol og Pussy Galore’s

5. ”Oktoberfest”

Tid: Fredag den 26. september kl. 19.00
Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67 – ved
Rundetårn.
Tilmelding: senest den 24. september til
lotz@adm.ku.dk
Pris: Kr. 75,- betales i døren

Studenterpræsten står til rådighed for
personlige samtaler. Han træffes på kontoret,
lokale 15.2.1, tirsdage 10-12 og torsdage 12-14.
Desuden kan han kontaktes på telefon 20 46 41
93 eller mail pnh@adm.ku.dk.

PUC siger velkommen til alle i det nye seme-
ster!

INFOMØDE
Tirsdag 16. Sept. kl. 17 I FADLs mødelokale,
1.2.15
Er du dykker og kunne tænke dig at dykke med
ligesindede studerende? Så kom til mødet!
Har du aldrig dykket, men synes det lyder vildt
spændende? Så kom til mødet!
Vi vil på mødet fortælle om PUC, kommende
arrangementer og vise billeder fra foregående
ture/kurser.
Hvis man gerne vil blive til hele seancen, skal
der påregnes omtrent halvanden times tid, men
til stadig 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 indmel-
delse i PUC… :-)

NITROX KURSUS
Oktober 2003
PUC er fortsat i sommerhumør: Vi tilbyder seks
heldige dykkere et Padi Nitrox Diver kursus til
kostpris, under halv pris af tilsvarende kursus i
dykkerbutikker! 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 aften med teori og
efterfølgende en heldag med 2 dyk på Kullen.
Teori: Ons 1/10, kl. 17-22
Dyk: 8/10, 12/10, 18/10, 19/10, 29/10, 1/11, 4/11,
15/11 eller 16/11 (Pri.
dage i rk.flg. v. tilmelding og vi prøver at til-
passe dato, men kan ikke love noget...)
Pris: 700kr (+evt. kontingent/indmeldelse)
[og det inkluderer certifikat OG en tur til Kul-
len!!!]
OBS!!! Fremrykket tilmeldings- OG betalings-
frist: Lør 13/9! Kun 4 pladser tilbage!!!
For deltagelse kræves medlemskab af PUC og
betalt kontingent for 2003. Angiv venligst dyk-
dag i pri. rækkeflg. ved tilmelding. Ring 29729782
eller skriv til info@puc.nu og indbetal penge på
PUCs konto(se længere henne).

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 him-
mel, mens Bus 8 går lige til døren, når regnen
siler ned eller når vejene er frosset til is...
Evt. spørgsmål stilles til Erik, svømmehalsans-
varlig: 51924156

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
uddannelser, dog med vægt på det sundheds-
videnskabelige fakultet på Københavns Univer-
sitet, dvs. “Panum studerende”

P8'N
Indkaldelse til ordinær generalfor-
samling i filmklubben P8’n.

Hermed indkaldes til generalfor-
samling i filmklubben P8’n torsdag

d. 25/9 kl. 17.00, om muligt i studenterklubben
(rykkes evt. til andet sted, nærmere besked gi-
ves).

Dagsordenen bliver:

1)Valg af ordstyrer og sekretær.
2)Formandens beretning.
3)Kasserens beretning herunder fremlæggelse af
regnskab og budgetforslag.
4)Godkendelse af regnskab og budgetforslag.
5)Indkomne forslag.
6)Evt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde
senest 18/9.

Vel mødt.

INDRE ORGANER
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NYT BLOD!!!!! - SØGES TIL MEDICINER-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 Klubben. 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 kommer senere.

Vi glæder os til at se dig!!

Se også revyens hjemmeside på www.medicinerrevy.dk

SCOREBOGEN
2003-2004
Scorebogsredaktionen er kommet på benene igen.
Så nu får DU atter muligheden for at genfinde
den søde fyr/tøs du gerne vil i kontakt med efter
øltågerne i den første fredagsbar.

Prisen for årets Scorebog vil være kr. 50,-.

Hvordan får jeg fat på den??
Nedenstående liste er en oversigt over hvornår
der bliver taget billede af netop dit hold. Vær
der eller vær firkant! Når du møder op til foto-
grafering skal du huske at medbringe kr. 50,- i
kontanter. Scorebogsredaktionen vil nedfælde din
bestilling og bogen vil kunne afhentes ultimo
oktober/primo november efter opslag i MOK!

Husk at såfremt du er forhindret i at være til-
stede den pågældende dag og alligevel gerne vil
eje et fornemt eksemplar af Scorebogen, så sørg
for at give penge til en fra dit hold som godt kan
møde op.

Hvis der skulle være et eller flere hold, der hel-
lere vil tage deres eget billede, kan dette aftales
ved at kontakte Morten H. på adressen
aunegaard@yahoo.dk.

Stud.med.’ere der har semesterfri kan møde op
Fredag den 3. oktober kl. 16.00 foran klubben og
få taget et billede!

1. Semester
101 Torsdag den 18. september
12.00 Foran Klubben
102 Torsdag den 18. september
12.00 Foran Klubben
103 Torsdag den 18. september
12.00 Foran Klubben
104 Torsdag den 18. september
14.00 Foran Klubben
105 Torsdag den 18. september
12.00 Foran Klubben
106 Torsdag den 18. september
12.00 Foran Klubben
107 Torsdag den 18. september
10.00 Foran Klubben
108 Torsdag den 18. september
10.00 Foran Klubben
109 Torsdag den 18. september
12.00 Foran Klubben
110 Torsdag den 18. september
11.45 Foran Klubben

2. Semeter
201 Fredag den 19. september 12.00
Foran Klubben
202 Onsdag den 17. september12.00
Foran Klubben
203 Onsdag den 17. september11.00
Foran Klubben
204 Tirsdag den 16. september
11.00 Foran Klubben
205 Onsdag den 17. september11.00
Foran Klubben
206 Fredag den 19. september 12.00
Foran Klubben
207 Fredag den 19. september 12.00
Foran Klubben
208 Onsdag den 17. september12.00
Foran Klubben
209 Fredag den 19. september 12.00
Foran Klubben

3. Semester
301 Tirsdag den 16. september
11.00 Foran Klubben
302 Mandag den 15. september
13.00 Foran Klubben
303 Tirsdag den 16. september
12.00 Foran Klubben
304 Tirsdag den 16. september
11.00 Foran Klubben
305 Tirsdag den 16. september
12.00 Foran Klubben
306 Tirsdag den 16. september
12.00 Foran Klubben

Fortsættes

INDRE ORGANER

FILMKLUBBEN P8'N

PRÆSENTERER
WWW.P8N.DK

Barry Egan er en halvtrist virksomhedsejer med syv
dominerende søstre og hang til telefonsex. En dag møder
han kærligheden i form af Lena Leonard. Og så skulle alt jo
være godt. Men problemerne begynder snart at tårne sig
op, ikke mindst, da han jagtes af nogle inkasso-bøffer, der
forsøger at inddrive en enorm telefonsexregning.

Punch Drunk Love
PROGRAM EFTERÅR '03:
11.09 - Punch Drunk Love
18.09 - At kende sandheden
26.09 - Hip Hop fest
02.10 - Chicago
09.10 - A Clockwork Orange
30.10 - Confessions of a dangerous mind
06.11 - Lilja 4ever
13.11 - Kortfilmstema om Panum Inst.
20.11 - The Godfarther part I
27.11 - The Ring

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben klok-
ken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf inden
filmen starter kl. 20.07. Den første aften man kommer, be-
taler man 60 kroner for et medlemskab for resten af sæso-
nens forstillinger.
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307 Tirsdag den 16. september
11.00 Foran Klubben
308 Tirsdag den 16. september
12.00 Foran Klubben
309 Tirsdag den 16. september
12.00 Foran Klubben

4. Semester
401 Fredag den 3. oktober 15.00
Foran Klubben
402 Fredag den 3. oktober 15.00
Foran Klubben
403 Fredag den 3. oktober 15.00
Foran Klubben
404 Fredag den 3. oktober 14.00
Foran Klubben
405 Fredag den 3. oktober 10.00
Foran Klubben
406 Fredag den 3. oktober 14.00
Foran Klubben
407 Fredag den 3. oktober 15.00
Foran Klubben
408 Fredag den 3. oktober 15.00
Foran Klubben
409 Fredag den 3. oktober 14.00
Foran Klubben

5. Semester
501 Onsdag den 17. september11.00
Foran Teilum
502 Onsdag den 17. september11.00
Foran Teilum
503 Onsdag den 17. september12.15
Foran Klubben
504 Onsdag den 17. september12.15
Foran Klubben
505 Onsdag den 17. september12.15
Foran Klubben
506 Onsdag den 17. september11.00
Foran Teilum
507 Onsdag den 17. september13.00
Foran Klubben
508 Onsdag den 17. september11.00
Foran Teilum
509 Onsdag den 17. september14.00
Foran Klubben

6. Semester
KRH 1 Fredag den 12. september 12.00
Foran Klubben
KRH 2 Fredag den 12. september 12.00
Foran Klubben
KRH 3 Fredag den 12. september 12.00
Foran Klubben
KKK 1 Fredag den 12. september 12.15
Foran Klubben
KKK 2 Fredag den 12. september 12.15
Foran Klubben

KKK 3 Fredag den 12. september15.00
Foran Klubben
KKA 1 Fredag den 12. september15.00
Foran Klubben
KKA 2 Fredag den 12. september15.00
Foran Klubben
KKA 3 Fredag den 12. september15.00
Foran Klubben

7. Semester
KRH Fredag den 3. oktober 14.00
Foran Klubben
KKK Fredag den 3. oktober 14.00
Foran Klubben
KKA Fredag den 3. oktober 14.00
Foran Klubben

8. Semester
KRH 1+ 2 Onsdag den 1. oktober
11.00 Foran Klubben
KRH 3 + 5 Onsdag den 1. oktober
11.00 Foran Klubben
KRH 4 Onsdag den 1. oktober 11.00
Foran Klubben
KRH 6 + 7 Onsdag den 1. oktober
11.15 Foran Klubben
KRH 8 + 9 Onsdag den 1. oktober
11.15 Foran Klubben
KKK 1 + 2 Onsdag den 1. oktober
11.30 Foran Klubben
KKK 3 + 4 Onsdag den 1. oktober
11.30 Foran Klubben
KKK 5 Onsdag den 1. oktober 11.30
Foran Klubben
KKA 1 Onsdag den 1. oktober 11.45
Foran Klubben
KKA 2 Onsdag den 1. oktober 11.45
Foran Klubben
KKA 3 Onsdag den 1. oktober 11.45
Foran Klubben
KKA 4 Onsdag den 1. oktober 11.45
Foran Klubben
KKA 5 Onsdag den 1. oktober 11.45
Foran Klubben

9. Semester
KRH 1 a-d Fredag den 12. september
10.00-10.15 Foran Lundsgård
KRH 2 a-f Fredag den 12. september
10.00-10.15 Foran Lundsgård
KKK 1a-d Fredag den 12. september
11.00-11.15 Foran Lundsgård
KKK 2a-e Fredag den 12. september
11.00-11.15 Foran Lundsgård
KKA 1 a-e Fredag den 12. september
12.00-12.15 Foran Lundsgård
KKA 2 a-e Fredag den 12. september
12.00-12.15 Foran Lundsgård

10. Semester
KRH 1 + 2 Fredag den 19. september
10.00 Teilums forhal
KRH 3 + 4 Fredag den 19. september
10.00 Teilums forhal
KRH 5 + 6 Fredag den 19. september
10.00 Teilums forhal
KKK 1 + 2 Fredag den 19. september
11.00 Teilums forhal
KKK 3 + 4 Fredag den 19. september
11.00 Teilums forhal
KKA 1 - 5 Fredag den 3. oktober
15.00 Foran klubben

11. Semester
KRH 1 - 2 Tirsdag den 16. september
12.15-12.30 Foran klubben
KRH 3 - 4 Tirsdag den 16. september
12.15-12.30 Foran klubben
KRH 5 + 6 Tirsdag den 16. september
12.15-12.30 Foran klubben
KRH 7 + 8 Tirsdag den 16. september
12.15-12.30 Foran klubben
KKK 1 + 2 Tirsdag den 16. september
12.30-12.45 Foran klubben
KKK 3 + 4 Tirsdag den 16. september
12.30-12.45 Foran klubben
KKK 5 Tirsdag den 16. september
12.30-12.45 Foran klubben
KKA 1 + 2 Tirsdag den 16. september
12.30-12.45 Foran klubben
KKA 3 + 4 Tirsdag den 16. september
12.30-12.45 Foran klubben

12. Semester
KRH 1+2 Fredag den 26. september
11.00 Riget i forhal under kantinen
KRH 3+4 Fredag den 26. september
11.00 Riget i forhal under kantinen
KRH 5+6 Fredag den 26. september
12.00 Riget i forhal under kantinen
KKK 1+2 Fredag den 26. september
12.00 Riget i forhal under kantinen
KKK 3+4 Fredag den 26. september
13.00 Riget i forhal under kantinen
KKA 1+2 Fredag den 26. september
13.00 Riget i forhal under kantinen
KKA 3+4 Fredag den 26. september
13.00 Riget i forhal under kantinen
KKA 5 Fredag den 26. september13.00 R i -
get i forhal under kantinen

13. Semester
KRH Fredag den 3. oktober 15.00-16.00
Foran klubben
KKK Fredag den 3. oktober 15.00-16.00
Foran klubben
KKA Fredag den 3. oktober 15.00-16.00
Foran klubben

Vi ses
Scorebogsredaktionen

Fortsættes Fortsættes

Faglig dag den 8/10
KRISESITUATIONER - KAN DU SLÅ TIL NÅR DET
GÆLDER??

„Din læsemakker er snublet til en fysiologiøvelse og er med stor kraft
væltet over et stort reagensglas som herved knækker og borer sig ind i
brystkassen. Du står og observerer hændelsen og frygter at
læsemakkeren har fået punkteret lungen. HVAD GØR
DU??????????????

Kan du huske din førstehjælp fra 1. semester? Ville du springe til hvis du
så en person falde om på gaden?
-Hvis ikke, kan du få genopfrisket din førstehjælp og måske udbygget
den lidt på fagligdag d. 8/10.

BASISGRUPPE
TESTEN
Går du og overvejer at blive aktiv i
en basisgruppe, kan du finde ud af
hvilken er den rigtige for dig, ved
at gennemgå nedenstående test.

Jeg synes det er helt vildt fedt at:

1) Skænke kaffe, løfte fulde ølkasser og få KOL som
23 årig

Hvis Ja: Bliv aktiv i husgruppen
Hvis Nej: Gå videre

2) Fortælle perverse historier til mindreårige
folkeskoleelever uden at blive arresteret for pædo-
fili

Hvis Ja: Bliv aktiv i Sexekspressen, IMCC
Hvis Nej: Gå videre

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 Medicin-
ske Studenterråds lokaler, lo-
kale 1.2.5 og 1.2.15. Bemærk:
bogmarkedet er i år torsdag.

MSR forbehol-
der sig ret til
at afvise bø-
ger mv. som
skønnes ubru-
gelige.

3) Stille stole og borde op for omkring 100-200 film-
entusiaster og altid ende med den dårligste plads
selv

Hvis Ja: Bliv aktiv i P8’n
Hvis Nej: Gå videre

4) Sidde og redigere andre folks brok i Panums mind-
ste og mest røgfyldte lokale og lytte til en radio der
kun kan spille The Voice (MOK’s radio spiller pri-
mært P3 –red)

Hvis Ja: Bliv aktiv i MOK
Hvis Nej: Gå videre

5) Kunne score de lækreste russerpiger/drenge selvom
jeg er iført tandlak, sorte affaldssække og sølvpapir
samt har en manifest Korsakoffs psykose

Hvis Ja: Bliv aktiv i rusvejledningen
Hvis Nej: Gå videre

6) Sidde i timevis og diskutere ting jeg selv synes er
enormt vigtige, men som alle andre er ligeglade med

Hvis Ja: Bliv aktiv i FADL/MSR
Hvis Nej: Gå videre

7) Prøve cocktailen Giardia, Malaria og
Schistosomiasis på egen krop

Hvis Ja: Bliv aktiv i PIT, IMCC
Hvis Nej: Gå videre

8) Droppe fredagsbaren fordi jeg lørdag morgen skal
iføre mig sort heldragt og blybælte og hoppe i 2
grader varmt saltvand

Hvis Ja: Bliv aktiv i PUC
Hvis Nej: Gå videre

9) Forsøge intubation af min læsemakker, med en
promille på 3,0 og bind for øjnene, til den årlige
julefrokost

Hvis Ja: Bliv aktiv i SATS
Hvis Nej: Gå videre

10) Arbejde ½ år på at få lov til at stå på studenter-
klubbens scene i 30 sekunder og sige noget som kun
min mor og far synes er sjovt

Hvis Ja: Bliv aktiv i Revyen
Hvis Nej: Gå videre

Hvis du ikke kan svare ja til nogen af ovenstående,
må du desværre opstarte din egen basisgruppe selv.
Held og Lykke.

Forfatteren ønsker at være anonym, hans navn er
redaktionen bekendt.

INDRE ORGANER



23

Debat
HER ER VEJEN TIL
UTOPIA
Har du altid vist, at der er en højere mening med
livet og at dine medstuderende blot er viljeløse sla-
ver, der marcherer taktfast til sinusknudens rytme,
hvorimod du er udset til noget større, så læs vi-
dere……

Inden du fastfryses i semestrets vanlige rutiner, så-
som kaffe-forelæsning-læse-druk-tømmermænd-
eksamensmau-kamplæsning-eksamen-druk-ferie, vil
jeg benytte mig af muligheden for at påvirke og
frigive din indre Aktivist.
Aktivisten er ham, der hver gang undervisningen er
aflyst, sygeplejerskerne brokker sig over medicin-
studerende, overlægerne tager din plads ved konfe-
rencebordet, kantinepriserne er steget og der er fejl
i eksamenssættet pludselig skriger ”AMOK” i dit øre
og giver dig lyst til at besætte Lundsgaard audito-
riet og synge protestsange til Helge Sander.
Måske har du hørt ham før og bare ignoreret ham,
fordi det hele jo egentlig er meget godt.
Så slem var den eksamen jo ikke og det er jo egentlig
meget relevant at lære om Whipple’s disease når nu
1000 mennesker har haft den på verdensplan.
Studiet har formet og hærdet dig, The Ultimate Kil-
ler Forvagt…..døgnvagt på 175 mL rød saft…turnus
kom an.
Men måske, er det hele ikke fuldstændigt tip top,
her på det ærværdige Københavns Universitet, må-
ske er der faktisk nogle muligheder for at forbedre
dit studie.
Hvad enten det gælder studieplaner, arbejdsforhold
eller det sociale liv, så har Panum tonsvis af organi-
sationer og basisgrupper, der giver dig massiv mulig-
hed for at forbedre vores vilkår som studerende og
som kommende læger. Derudover er der masser af
muligheder for at møde andre på tværs af hold og
semestre, og rent faktisk lære nogle ting du senere
kan bruge, selvom de ikke lige står i lærebøgerne.

En af mulighederne er FADL. Jeg har selv været
aktiv i FADL gennem en længere årrække og har
gennem arbejdet her været med til bl.a. at, opstarte
lægevikarkurser, forhandle overenskomster og
forsikringsaftaler for FADLs 5000 medlemmer, lave
1. maj, spist om kap i højtbelagt smørrebrød, delta-
get i alverdens kurser og møder, haft heftige politi-
ske diskussioner med korridorforhandlinger til klok-
ken lort om natten, været med til at udvikle en
hjemmeside,  lavet debatindlæg og redigeret
medlemsblade, interviewet over- og turnuslæger og
alt muligt andet. Kort sagt så er FADL simpelthen
en forening, der giver dig mulighed for at prøve kræf-
ter med hvad som helst.
Overvejer du derfor at blive aktiv i en af Panums
talrige basisgrupper, så er FADL en af mulighederne.
Kom til vores næste møde på onsdag d. 10. septem-
ber kl. 16.15 i vores mødelokale, eller trop op på
Generalforsamlingen d. 30. september.
Og hvis du allerede har set lyset, så kan du jo bare
udfylde en af stillerlisterne i MOK og indsamle nogle
underskrifter, så du kan stille op til valget.

Hvis FADL ikke lige er sagen, så tag lige og overvej
en af de andre talrige basisgrupper, for der er rige-
ligt af dem.

Kosmiske hilsner fra

Andreas Lundh
Medlem af FADLs indre cirkel og stormester af 3.
orden

TIL BO OG GORDON
Tak for jeres indsigtsfulde analyse af aktuel sprog-
brug i populære danske medier. Det er bedrøveligt
at måtte konstatere at det irriterende udtryk
”prææcis” nu har nået en så omfattende udstræk-
ning, at selv elitære ikoner som MOKs skribenter
må belemres dermed. Hos pøbelen har vi længe vidst
at den slags øre-bæer kommer og går og som regel
med P3 og TV2 som bannerførere. Men at ordet
”prææcis” nu også optræder i de mere lødige medier,

som I er anerkendt for at henholde jer til, er særde-
les beklageligt.
Det er i den forbindelse en ringe trøst at ”prææcis”
til gengæld har afløst det om muligt endnu mere
tomme ”simpelthen”, som i årevis har hærget de
danske reklame-finansierede kanaler og været en-
hver interviewers foretrukne respons til snart sagt
enhver situation.
Jeg bejler naturligvis efter den udlovede flaske
kvalitetsalkohol når jeg i det følgende postulerer, at
”prææcis” er den simple (og derfor folkelige) version
af ”lige præcis” – et udtryk som blev populært for
snart 2 år siden, da Mads Mikkelsen brugte det flit-
tigt i  blockbuster-serien ”Rejseholdet”.  Med
hjerteknuserens skæve tænder blev udtalen det så
karakteristiske ”li’præcis” hvor der sker et drastisk
tone- og trykfald for hver stavelse. ”Li’præcis” blev
Mikkelsens genkendelige replik til det meste og har
da også efterfølgende været et af hans væsentligste
karakteristika. Dette senest demonstreret lidt uden
for kontekst, nemlig i de - i forhold til Mads Mikkel-
sen og ”prææcis” mindst ligeså - irriterende rekla-
mer for BroBizz over Storebælt. Således var det
Mikkelsenske ”li’præcis” slutreplik i den BroBizz-re-
klame hvori også medvirkede den altid spændende
og flødeskumspopulære transklonale hybrid mellem
Troels Kløvedal, Anders Bircow og hobbitten Frodo,
nemlig børnebogsforfatteren se-mig-jeg-kan-dykke-
efter-blæksprutter-med-den-ene-hånd-og-skrive-om-
farven-blågrøn-med-den-anden, Ib Schmichael.
Det er altså min tese at vi kan takke Mads Mikkel-
sen for ”prææcis”. Tillad mig dog at mane til besin-
delse inden manden overfaldes af horder af P1-lyt-
tere bevæbnet med eksemplarer af ”Das Kapital”.
Jeg er overbevist om at der til enhver tid har eksi-
steret udtryk af lignende karakter. Tænk blot på
dansk guldalderfilms udprægede brug af termer som
”næh, hør nu!” og ”ållrajt!”. Ønsker MOKs redaktion
derfor udtrykket ”prææcis” udryddet - et værdigt
ønske som jeg iøvrigt kun kan tilslutte mig – må jeg
altså foreslå at I gør en ihærdig indsats for at popu-
larisere en mere fyldig og fyndig term til erstatning.
Og for at afslutte konstruktivt vil jeg foreslå udtryk-
kene ”eksakt!” eller ”Er De da fuldstændig mør mand,
nu må jeg virkelig bede om mine himmelblå”.

I sprogets tjeneste Peter Roos

Der venter dig en fl.
Ricadonna på MOK

mvh MOK-red

THALIAS FREMTID
De fleste medicinstuderende i København, har hørt
om Thalia, FADLs kursusejendom på Sydfalster.
Mange har også været der på enten rustur, uge/
weekendseminar eller måske selv lejet det til hold-
weekend, bryllup eller andet.
I foreningen har Thalia altid været lidt af et smer-
tens barn. På den ene side giver det os en masse
muligheder mht. udlån til rusvejledningen, revyen
og andre, men på den anden side har de mange nabo-
klager og udgifter til vedligeholdelse medvirket til
flere diskussioner i FADLs repræsentantskab.
Flere faktorer har bevirket, at repræsentantskabet
for Københavns Kredsforening har valgt at tage dis-
kussionen op igen, og denne gang udbrede den til en
lidt større kreds, nemlig FADLs medlemmer. Emnet
er derfor til debat på FADLs generalforsamling d.
30. september i Studenterklubben. På baggrund at
diskussionerne på generalforsamlingen, er det så op
til det nykonstituerede repræsentantskab, at beslutte
hvad der skal ske med Thalia.
Følgende informationer er ment som fakta i diskus-
sionen omkring Thalia.

Indtægter
FADLs indtægter har over de sidste 5 år været for-
holdsvis stabile. Af lejeindtægterne udgør Køben-
havns Kredsforenings bevilling til rusvejledningen
ca. 20%, rustur afholdt af fakultetet ca. 8% og FADL
medlemmers brug af Thalia ca. 2-3%, altså i alt 30%
af indtægterne stammer fra udlejning til medicinstu-
derende.

Resten af indtægterne stammer fra udlejning til an-
dre studerende, lejrskoler, bryllupper m.m.

Driftsudgifter
Udgifterne til Thalia består af driftsudgifter til vand/
el, vicevært, ejendomsskat, småanskaffelser m.m.
Disse har ligesom indtægterne også ligget forholds-
vis stabilt over de sidste 5 år.

Vedligeholdelse
Thalia er dog en bygning med mange år på bagen, og
slid fra rusture m.m. har bevirket at man har måtte
foretage nogle større renoverings/vedligeholdelses-
projekter. Heriblandt reparation af taget og nye bade-
værelser. Alt i alt udgifter sv.t. omkring 1,4 millio-
ner altså næsten 300.000 kr pr. år.
Trods denne renovering, er der stadigvæk mange
mangler/fremtidige projekter så som malerarbejde
og renovering af køkkenet. Det tyder således ikke
på, at der bliver færre udgifter til vedligeholdelse i
fremtiden.

De samlede omkostninger for FADL
Sammenholder man indtægterne med udgifterne og
yderligere inkluderer den administration Københavns
Kredsforening bruger på udlejningen, kan man få et
billede af hvad Thalia koster at have for foreningen.
De samlede omkostninger over de sidste 5 år svarer
til ca.1,2 millioner kr dvs. ca. 235.000 kr pr. år sva-
rende til ca. 100 kr pr. medlem pr. år.
Hvis man ikke havde Thalia skulle rusvejledningens
weekend/ugeseminarer jo afholdes et andet sted, og
forudsætter man at FADL betaler for det, kommer
regnestykket til at se noget anderledes ud.
Man kan leje tilsvarende kursusejendomme til 2
weekend seminarer og 1 ugeseminar for godt 50.000
kr.
Medtages dette så i regnestykket kommer de sam-
lede udgifter til at være ca. 920.000 kr over 5 år
svarende til ca. 185.000 kr pr. år eller ca. 80 kr. pr.
medlem pr. år.

Cost/benefit
Det gode ved at FADLs medlemmer har deres egen
kursusejendom er selvfølgelig, at man ikke behøver
at bruge tid og kræfter på at skulle finde andre i
forbindelse med afholdelse af arrangementer og se-
minarer. Udover rusvejledningen, et par planlægnings-
weekender for revyen og 1 FADLs landsseminar er
der ikke så mange andre medicinstuderende/FADL
medlemmer eller basisgrupper der benytter sig af
Thalias faciliteter. Faktisk udgør FADLs medlem-
mers leje kun 2-3% af indtægterne.
Spørgsmålet er således om de faktiske udgifter til
Thalia står mål med de fordele, der er ved at have
sin egen kursusejendom ?

Ændret udlejning og vedligeholdelse
Thalias største problem som udlejningsejendom lig-
ger i dens noget begrænsede indtægter. Hvilket kunne
være et mål for intervention i forhold til at mindske
omkostningerne.
Selve lejen svarer til hvad andre kursusejendomme
af tilsvarende standard forlanger, men måske kunne
man ved at investere i forbedringer af ejendommen
skabe et større indtægtsgrundlag på længere sigt ?
Selve placeringen på Sydfalster er dog også i sig selv
en begrænsende faktor mht. udlejningen.

Lån/vagtbureau
Sidst, men ikke mindst for de overvejelser der har
ligget til grund for vagtbureauets diskussioner er
økonomien i Københavns vagtbureau.
Efter bortvisningen af den tidligere direktør Mari-
anne Hammer for Københavns Vagtbureau, kom det
ved revision af regnskaberne pludselig bestyrelsen
for øje, at den påståede ”gode økonomi” i vagtbureauet
var helt gal. Resultatet for regnskab 2002 viste un-
derskud på flere millioner. Efter gentagne forhand-
linger med H:S ser det således ud til at Københavns
Kredsforening bliver nødt til at betale 1 million kr
for at sikre vagtbureauets fortsatte eksistens. Penge
som kredsforeningen på nuværende tidspunkt ikke
besidder.

RÅBENDE ORGANER
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En af måderne til at skaffe sig disse kunne være ved
at optage et lån. Dette vil dog medføre kontingent-
stigning, således at et 10 eller 20 årigt lån af den
størrelsesorden vil koste henholdsvis 50 kr/år el. 40
kr/år.
En anden mulighed ville være at sælge Thalia og på
den måde finansiere underskuddet.

Debatten
Vi håber med baggrund i ovenstående at have givet
dig et nogenlunde indblik i situationen omkring Thalia.
Vi håber ligeledes, at du eller andre vil give jeres
holdning tilkende i enten MOK eller på FADLs Gene-
ralforsamling. Derudover er du mere end velkom-
men til at komme og stille spørgsmål på næste re-
præsentantskabsmøde onsdag d. 10. september kl.
16.15 i FADLs mødelokale.
Du kan rekvirere en oversigt over regnskaberne for
de sidste 5 år for Thalia ved henvendelse til Køben-
havns Kredsforenings sekretariat. Derudover vil der
i forbindelse med Generalforsamlingen blive lavet
noget mere udførligt materiale.

Med Venlig Hilsen

Stine Sloth og Andreas Lundh, medlemmer af repræ-
sentantskabet for Københavns Kredsforening

VEDRØRENDE PLAN-
LÆGNINGEN AF 7. SE-
MESTER PÅ DEN NYE
STUDIEORDNING.
Nu nærmer tiden sig hvor semestret begynder, og vi
er på ny fyldt med forventninger om hvad dette brin-
ger af lærerige indslag og intellektuelle udfordrin-
ger. Så da sis-systemet endelig åbnede, tænkte vi,
måske lidt for håbefuldt, at i år får vi nok at vide i
god tid hvornår vores undervisning skal foregå, så vi
kan planlægge f.eks. arbejde, køreprøve, tandlæge-
besøg og hvad der ellers kan forekomme af ting, som
man har ud over medicinstudiet. Men nej, da sis.ku.dk
åbnede i starten af august, var der blot en besked om
at planlægningen af semestret havde taget længere
tid end forventet, og vi ville få vores lektionsplan i
midten af august. Da det blev midten af august, blev
beskeden sandelig ændret til slutningen af august
(tidligst den 26. august). Altså 6 dage før studiestart
og længe efter ens arbejde er planlagt. Hvad er me-
ningen!!! Der er nu gået 3 år siden studieordningen
startede, og det kan altså ikke komme som nogen
overraskelse at der kommer studerende, der skal
følge den nye studieordning. Det er simpelthen for
dårligt, at vi ikke kan planlægge vores liv ud over
studiet, og for ringe at de ansvarlige for 7. semester
ikke har kunnet planlægge det, således at vi kunne
blive ordentligt informeret.
Vi hører ofte klager fra vores undervisere om at vi
ikke tager vores studie alvorligt, men hvordan kan vi
gøre det og være positivt indstillet over for studiet,
når vi bliver mødt med denne ligegyldighed. Det
nærmest opfordrer os til at indtage en ligegyldig
holdning over for studiet (hvad vi selvfølgelig ikke
gør, vi er jo voksne mennesker). Vi mener, at der
burde være en deadline for udgivelse af lektions-
kataloget en måned før studiestart som nu åbenbart
er målet. På den måde kunne vi måske opnå at få
lektionskataloget bare lidt før, det er jo syvende
gang det sker for os!

En gruppe studerende på 7. semester

(Kasper Andersen, Anja Poulsen, Mikkel Myatt, Kri-
stian Jensen, Mia Eriksson, Lisbeth Ellegaard)

NY STUDIEORDNING –
ÆNDRINGER PÅ VEJ!
Af Simon Serbian, MSR.

I forårssemestret har vi i MSR diskuteret en række
ting om ny studieordning. Nærmere bestemt, så mener
vi ,  at  der er brug for nogle justeringer og
omrokeringer på de første 5 semestre. Dette har
MSR har i foråret formuleret i et omfattende for-
slag.

Også mange af underviserne er enige i, at der er brug
for nogle ændringer. Derfor er der over sommeren
blevet arbejdet på sagen. Gruppen af semesterudvalg-

formænd (1.-5.) har sammen dannet en såkaldt
Revisionsgruppe, der nu har formuleret forslag til
Studienævnet. MSR er enige i flere af forslagene,
men også uenige i flere. Derfor har vi formuleret
følgende brev, der nu indgår i arbejdet. Om ca. 10
dage (se næste MOK) vil der bliver afholdt ekstra-
ordinært MSR-møde, og der vil det hele blive dis-
kuteret!  Så mød op – eller skriv ti l  os
(msr@studmed.ku.dk).

BREV FRA MSR TIL
REVISIONSGRUPPE
På vegne af Det Medicinske Studenterråd (MSR)
fremsendes hermed de studerendes respons på det
dokument, som arbejdsgruppen, der har udarbejdet
en plan for revision af 1-5. semester, har sendt til
høring i de respektive semesterudvalg.
Studenterrepræsentanterne i de 5 semesterudvalg
har forholdt sig til revisionsforslagene på de enkelte
semester. Med dette dokument ønsker MSR samlet
at kommentere revisionsforslaget.

Kommentarer til de foreslåede principændringer
Vi kan støtte op omkring, at undervisernes uddan-
nelse og forudsætninger for studenteraktiverende
undervisning skal styrkes, samt at integrationen fa-
gene imellem øges. Vi må derimod modsætte os, at
man viger fra princippet om 15 timers undervisning
om ugen. Det er afgørende for de studerendes mulig-
hed for at forberede sig tilstrækkeligt til undervis-
ningen, at undervisningsmængden ikke overskrider
dette timeantal. At de studerende er tilstrækkeligt
forberedt til den studenteraktiverende undervisning
er mindst ligeså vigtig som undervisernes kompe-
tence. Vi har selvfølgelig forståelse for, at det ikke
altid lader sig gøre at leve op til princippet, men det
bør bibeholdes, for at sikre at undervisningstyngden
ikke bliver for svingende og dermed til hinder for
ordentlige forberedelsesmuligheder for de studerende.
Af samme grund, bør man heller ikke afvige fra prin-
cippet om den skemafrie dag. Det accepteres, at der
i forårssemestret ikke kan findes plads til en skema-
fri dag i de uger, hvor der er en helligdag.

Desuden ønsker vi at tilføje følgende:
At målbeskrivelserne på samtlige semestre forbed-
res, så de kan anvendes som retningslinie og motiva-
tion for de studerendes læsning. At det frie bogvalg
bliver en realitet, og at der for fremtiden foreligger
en anmeldelse af de anbefalede bøger. Og at
eksaminerne skal modsvare undervisningen.

Kommentarer til de enkelte semestre
1. semester
Vi tilslutter os forslaget om at rykke TAS inkl. TPK
ned på 1. semester. Kurset i førstehjælp forbedres.
2. semester
Vi ser meget gerne, at integrationen øges, og tilslut-
ter os at den almene embryologi inkluderes i kurset,
men vi mener ikke, der skal overføres timer i grund-
læggende immunologi flyttes ned fra 5. semester. I
stedet bør kurset i almen farmakologi lægges på 2.
semester. Det vil være muligt at inkluderer farma-
kologi i den integrerede eksamen i cellebiologi, hvil-
ket vil være i overensstemmelse med intensionen i
ny studieordning om at reducere antallet af eksami-
ner.
3. semester
Metodekurset fastholdes i 3. semester uden opsplit-
ning, og kurset integreres yderligere. Vi tilslutter
os, at CNS-farmakologien flyttes til 3. semester.
OSVAL-introduktionen flyttes til 4. semester. Og vi
tilslutter os som nævnt, at den almene embryologi
flyttes til 2. semester.
4. og 5. semester
Organkursernes rækkefølge reorganiseres, som fore-
slået i det tidligere dokument angående revision af
1.-5.semester fra MSR, herunder at de to OSVAL-
uger på 4. semester flyttes til 5. semester, og at
organkursus 5 flyttes ned til 4. semester.
Vi sætter os stærkt imod, at de to semestre evalu-
eres samlet. Det vil være en uhyre hård eksamen,
svarende til byrden på 6. semester gammel studie-
ordning, og i modsætning til tidligere vil der ikke
være mulighed for at splitte eksamen op. Erfaring
viser, at de studerende har vanskeligt ved at komme
i gang på 4. semester efter et meget opslidende 3.
semester. Uden en eksamen i slutningen af 4. seme-
ster, vil de studerende sandsynligvis ikke tilegne sig

stoffet før eksamen på 5.semester, og vil så være
udsat for et betydeligt stres. Da MSR tog initiativ
til denne revision af 1. og 2. del af studieordningen,
var én væsentlig faktor, at vi ønskede at afhjælpe
den kritiske belastning på 3. semester. Vi ønsker
ikke med revisionen at indføre yderligere en sådan
belastning efter 5. semester. Desuden frygter vi, at
en sådan belastning vil medføre at de studerende vil
vælge at holde semesterfri efter overstået 5. seme-
ster – og dermed virke studietidsforlængende.
Vi ønsker ikke en mundtlig eksamen, hvor studenten
kommer op i et enkelt fag. Dette strider mod ønskes
om øget integration. Desuden synes de foreslåede
eksaminationsemner ikke at svare til det der gen-
nemgås og måden emnerne behandles på i undervis-
ningen. Det vil ikke være en rimelig måde at teste
de ønskede færdigheder på.
Vi ser gerne at eksaminerne på 4. og 5. inkluderer
billedmateriale.

Farmakologi
Den grundlæggende farmakologi samles og lægges
på 2 semester. Evalueringen af faget sker i forbin-
delse med den integrerede eksamen i cellebiologi.
Der undervises fortsat i farmakologi i forbindelse
med organkurserne, og kurserne på 6.-9.semester.
Eventuelt vægtes faget højere end hvad faget har
”ret til” ifølge timefordelingen i nogle eksamenssæt.

Immunolog
Kurset bibeholdes intakt på 5.semester. Kurset er
velfungerende, hvorfor det vil være synd at flytte
delelementer.

Almen Patologi
Enten afholdes kurset som blok eller faget fordeles i
de respektive organkurser svarende til, hvad der er
sket med farmakologien. Der ønskes en beskrivelse
af, hvad der menes med betegnelsen ”kursus prøve”.
MSR kan ikke støtte en egentlig ny eksamen.

OSVAL
OSVAL-introduktionen flyttes til starten af 4. seme-
ster. I midten af 4. semester skal den studerende
have valgt emne og fundet en vejleder. I slutningen
af semestret skal forelægge en projektbeskrivelse.
Skriveugerne, i alt 4 uger, samles på 5. semester.
Der tilrettelægges undervisning i henholdsvis skrift-
lig og mundtlig formidling. Fremlæggelsen af det
færdige produkt ønskes styrket. Eventuelt oprethol-
des midtvejsevaluering,.

Patobiologi
Målsætningen for patobiologi bør gennemgås, og ti-
merne kun inkluderes i øvrige fag, såfremt disse kan
sikre målet om en synlig klinisk tråd gennem alle
semestre.

Kommunikations- og færdighedstræning
Vi er enige i, at der skal rekrutteres nye mere kom-
petente lærekræfter. Timerne skal ikke overføres til
organkurserne. Derimod ønskes forløbet
opprioriteret. Der skal lægges en longitudinel plan
for undervisningen.

1.semester
Undervisningen i kommunikation retter sig mod for-
løbet i tidlig patient kontakt. Fokus på lægens ar-
bejde og læge-patient relationen.

2.semester
Idet TPK flyttes til 1. semester er der ikke umiddlbart
nogen undervisningen i kommunikation og kliniske
færdigheder.

3.semester
Timer i klinisk anatomi. Øget fokusering på de un-
dersøgelser, som testes til eksamen. De studerende
skal efter endt kursus kunne foretage en egentlig
undersøgelse af f.eks. fodleddet.

4.semester
Færdigheds- og kommunikationskursus indføres i star-
ten af tidligt klinisk ophold. Der undervises i infor-
mationssøgning og skriftlig fremstilling i forbindelse
med at OSVAL-forløbet påbegyndes.

5.semester
Der undervises i mundtlig fremstilling i forbindelse
med at OSVAL-forløbet afsluttes.
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